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NA  POCZĄTEK

Pomoc od harcerzy

Funkcjonariusze z Ko-
mendy Powiatowej Po-

licji w Świdnicy odebrali 
z rąk 10 Świdnickiej Druży-
ny Harcerskiej Mrówkojady 
200 maseczek, które mło-
dzi harcerze przekazali na 
ich ręce. Policjanci stając 
każdego dnia na pierwszej 
linii walki z epidemią dzięki 
takim darom z głębi serca 
działają ze zdwojoną siłą.

W trakcie pełnionych służb 
policjanci rozdają otrzymane 
maseczki  ochronne oso-
bom, które ich nie posiadają 

w trakcie przemieszczania 
się w miejscach publicznych, 
przypominając jednocześnie 
o nowych przepisach doty-
czących zasłaniania twarzy. 
Policjanci apelują jednocze-
śnie o stosowanie się do 
obowiązujących przepisów 
dla wspólnego bezpieczeń-
stwa nas wszystkich oraz 
osób najbliższych. Ambit-
ni harcerze szyją maseczki 
również  dla innych służb, 
które dbają o bezpieczeń-
stwo i zdrowie mieszkańców 
powiatu świdnickiego.

opr.
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Wsparcie urzędu marszałkowskiego
Ponad 7 milionów zło-

tych dla szpitali powia-
towych i Domów Pomocy 
Społecznej. Na liście m.in. 
Samodzielny Publiczny 
Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Świdnicy oraz DPS-y: 
Dobromierz (44 030 zł), 
Świebodzice (37 740 zł) 
i Żarów (62 900 zł).

Samorząd wojewódz-
twa uruchamia kolejny 
etap wsparcia finansowego 
w związku z epidemią koro-
nawirusa. Tym razem pomoc 
trafi do 25 powiatowych 
szpitali i 64 Domów Pomocy 
Społeczne na Dolnym Ślą-
sku. Szczegóły przedstawi-
li podczas wideobriefingu 
marszałek Cezary Przybylski 

i wicemarszałek Marcin Krzy-
żanowski. - Systematycznie 
poszerzamy zakres pomocy 
na walkę z epidemią. Najważ-
niejsza jest ochrona zdrowia 
i życia mieszkańców Dolnego 
Śląska. Tym razem wspiera-
my jednostki niepodlegające 
bezpośrednio samorządowi 
województwa, czyli szpitale 
powiatowe i Domy Pomocy 
Społecznej  – informuje mar-
szałek Cezary Przybylski.

Źródłem wsparcia są 
w większości fundusze unij-
ne, a pozwoli ono na zakup 
m.in. środków ochrony indy-
widualnej i sprzętu niezbęd-
nego do walki z epidemią. 
Każdy ze szpitali otrzyma 
około 140 tysięcy złotych, co 
w sumie daje kwotę 3,5 mi-

liona złotych. W przypadku 
Domów Pomocy Społecznej 
przyjęto przelicznik 629 zło-
tych na każdą osobę będącą 
pod opieką danego DPS-
-u, czyli w sumie 3,9 miliona 
złotych. W zeszłym miesią-
cu samorząd województwa 
uruchomił Dolnośląski Pakiet 
Wsparcia dla Ochrony Zdro-
wia, w ramach którego ponad 
42 mln zł trafiło do szpitali 
„frontowych” oraz pogotowi 
ratunkowych, w tym również 
do szpitala zakaźnego w Bo-
lesławcu, który otrzymał 5,5 
miliona złotych. Dodatkowo 
z budżetu województwa do-
finansowanie wysokości  1,7 
mln złotych otrzymał szpital 
w Jeleniej Górze. - W cza-
sie epidemii uwaga wszyst-

kich koncentruje się głównie 
na szpitalach zakaźnych. To 
oczywiście niezwykle ważne. 
Jednak wsparcie potrzebne 
jest w całym systemie ochrony 
zdrowia. Dlatego zdecydowa-
liśmy o wsparciu mniejszych, 
lokalnych szpitali, działają-
cych na terenie gmin i po-
wiatów. Wsparcie dla DPS-ów 
jest zgodne z rekomendacją 
Ministerstwa Funduszy i Po-
lityki Regionalnej. Przykłady 
płynące z Włoch czy Hiszpanii 
wskazują, że są to niezwykle 
wrażliwe miejsca, narażone 
na atak koronawirusa. Trzeba 
je chronić, a my przyłączamy 
się do działania na ich rzecz – 
dodaje wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski.

> opr.

Przeprowadzka do Świdnicy

Dwie rodziny repatrian-
tów z Kazachstanu 

już niedługo zamieszka 
w Świdnicy. Zgodę na 
przyjęcie Polaków, których 
przodkowie przymusowo 
zostali wysiedleni z Polski, 
wyrazili świdniccy radni. 

Po latach rozłąki połączo-
ne zostaną rodziny, W 2000 
r. przybyła do naszego mia-
sta siostra jednego z dzisiej-
szych repatriantów, a w 2010 
r. osiedlili się w Świdnicy jego 
rodzice oraz druga siostra. 
Na mocy dwóch podjętych 
uchwał w Świdnicy w tym 
roku zamieszkają dwie ro-
dziny repatriantów z Kazach-
stanu. Jedna czteroosobowa 
(mąż z żoną i dwójką dzieci), 
a druga trzyosobowa (mąż 
z żoną i dzieckiem). Obie ro-
dziny są spokrewnione z re-
patriantami. 

Do czasu usamodzielnie-
nia miasto udzieli wsparcia 
socjalnego, pokrywać będzie 
koszty utrzymania oraz inne 
niezbędne nieprzewidziane 
koszty wymagane przepisa-

mi prawa dotyczące zapra-
szanej rodziny, nie dłużej niż 
przez okres 2 lat. Pomoże tak-
że w znalezieniu pracy oraz 
szkoły dla dzieci. Środki na 
remonty lokali mieszkalnych 
oraz ich wyposażenie miasto 
zamierza uzyskać w formie 
dotacji z budżetu państwa 
w ramach pomocy dla repa-
triantów. 

Od 1997 roku Świdnica sta-
ła się nowym domem dla 30 
repatriantów. Od 2001 roku 
na mocy ustawy o repatriacji 
w Polsce mogą się osiedlać 
osoby o polskich korzeniach, 
mieszkające w azjatyckiej czę-
ści dawnego ZSRR. Warun-
kiem jest uzyskanie akceptacji 
konkretnej gminy w Polsce 
i zapewnieniem przez nią wa-
runków do osiedlenia się. Na 
przeprowadzenie remontów 
dwóch mieszkań wraz z wy-
posażeniem Wojewoda Dol-
nośląski przyznał dotację dla 
repatriantów, którzy zamiesz-
kali w Świdnicy w 2019 roku, 
w wysokości około 230 tys. zł.
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Przebudowa Pogodnej z dofinansowaniem

Postawa godna pochwały 

Świdnica otrzyma wspar-
cie finansowe z progra-

mu Fundusz Dróg Samorzą-
dowych. Zadaniem, które 
znalazło się na liście jest 
„Rozbudowa z przebudową 
ul. Pogodnej w Świdnicy - 
etap II”. Całkowita wartość 
projektu to 1 803 819 zł, 
dofinansowanie wyniesie 
50%. Inwestycja polegać 
będzie na kontynuacji prze-
budowy ul. Pogodnej do 
terenu Miejskiego Zakładu 
Energetyki Cieplnej. 

Przebudowana zostanie 
jezdnia na długości 332 me-
trów oraz chodniki. Powsta-
nie także droga rowerowa 
oraz nowe oświetlenie ulicz-

ne. Zakres prac obejmować 
będzie również przebudowę 
i rozbudowę sieci kanalizacji 
deszczowej. Dodatkowo poza 
zadaniem dofinansowanym 
będzie realizowana budowa 
bardzo oczekiwanej drogi 
dojazdowej do schroniska dla 
bezdomnych zwierząt. Będzie 
to koszt około 500 tys. zł. 
Rozpoczęcie robót planowa-
ne jest w sierpniu tego roku, 
a zakończenie w połowie 
2021 roku. 

Przy ulicy Pogodnej zlokali-
zowane są tereny aktywizacji 
gospodarczej oraz usługo-
wej. Miasto przygotowuje 
właśnie na sprzedaż 3 działki 
pod zabudowę produkcyjną. 
W ramach Funduszu Dróg Sa-

morządowych w wojewódz-
twie dolnośląskim wsparcie 
uzyska 101 zadań na  kwotę 
156,5 mln zł. Wśród nich zna-
lazły się inwestycje zgłoszone 

m. in. przez powiat i gminę 
Świdnica a także przez gminy: 
Jaworzyna Śląska i Marcino-
wice. 

> opr.

Na co dzień pełni służbę na 
stanowisku dyżurnego Komi-
sariatu Policji w Świebodzi-
cach, a po służbie spędzając 
swój wolny czas przy maszy-
nie angażuje się w codzienną 
walkę z epidemią i szyje ma-
seczki ochronne. Asp. szt. Iza-
bela Głowacka ma na swoim 
koncie już kilkaset sztuk. Ma-
seczki systematycznie trafiają 

do policjantów, pracowników 
cywilnych, ale i do osób po-
trzebujących. 

Asp. szt. Izabela Głowac-
ka  postanowiła się bardziej 
zaangażować w walkę z pan-
demią koronawirusa i zaczęła 
szyć maseczki. Najpierw robi-
ła to dla najbliższych i znajo-
mych, ale teraz  już  systema-
tycznie  jej maseczki trafiają 
do policjantów i do pracow-
ników cywilnych. Maseczki 
spod igły funkcjonariuszki 
przekazywane są też przez 
policjantów osobom, które 
ich nie posiadają w trakcie 
przemieszczania się w miej-
scach publicznych, przypomi-
nając jednocześnie o nowych 
przepisach dotyczących za-
słaniania twarzy. Zakrywanie 
ust i nosa jest obowiązkowe 
od 16 kwietnia br. 

> opr.

Bp Marek Mendyk
już na swoim stanowisku
Od czwartku, 23 

kwietnia, mianowany 
przez papieża Franciszka 
bp Marek Mendyk, pełni 
oficjalnie rolę Ordyna-
riusza Diecezji Świdnic-
kiej. Przekazanie funkcji 
administracyjnej przez 
ustępującego bp Ignace-
go Deca odbyło się bez 
przewidzianych w prawie 
kanonicznym uroczystości. 
Objęcie funkcji odbyło się 
w dniu wspominającym 
św. Wojciecha, patrona 
Polski.

Uroczystości kanonicznego 
objęcia diecezji świdnickiej 
przez bp. Marka Mendyka 
rozpoczęły się Mszą Świętą 
o godzinie 10:00 w wąskim 
gronie kapłanów, aby w dniu 
wspomnienia św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika powie-
rzyć diecezję świdnicką, Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
oraz biskupią posługę. - Ze 
względu na sytuację, jaka pa-
nuje na świecie i w Polsce, nie 
mamy możliwości, aby w spo-
sób taki, jak jest przewidziany 
dla inauguracji posługi bisku-
piej nowego pasterza objąć 
ingres w tej pięknej świdnickiej 
Katedrze. Podjęliśmy tylko te 
najbardziej konieczne działa-
nia, które są związane z kano-
nicznym przekazaniem urzędu 
biskupa diecezjalnego – mówił 
bp Marek Mendyk, nowy bi-
skup diecezji świdnickiej. Po 
mszy, o godzinie 12:00 od-
było się kanoniczne, zgodne 
z przepisami kodeksu prawa 
kanonicznego przekazanie 
urzędu. Zostały podpisane 
stosowne dokumenty, zarów-
no przez administratora die-
cezji, bp. Ignacego Deca, jak 
i nowego biskupa świdnickie-
go. - Bardzo dziękuję za pięk-
ne lata organizowania, ale też 
i pięknego posługiwania die-
cezji świdnickiej – dziękował 
ustępującemu z funkcji bp. 
Decowi nowy ordynariusz. 
- Niech mi wolno przekazać 
słowo serdecznej jedności i po-
zdrowienia – zakończył swo-
je przemówienie bp Marek 
Mendyk.

Przypomnijmy: decyzją pa-
pieża Franciszka, ogłoszoną 
31 marca 2020 roku, papież 
przyjął rezygnację bp Ignace-
go Deca oraz mianował jego 
następcą bp Marka Mendyka, 
biskupa pomocniczego die-
cezji legnickiej. Jego zawoła-
niem są słowa: In Verbo Tuo, 
Domine (Na Twoje Słowo, 
Panie).

Ze względu na obecną sy-
tuację, ingres odbędzie się 
w najbardziej optymalnym 
czasie. - Wtedy, kiedy po pro-
stu będzie bezpiecznie i będzie 
możliwe zgromadzenie w naj-
większej rzeszy przedstawicieli 
Kościoła w Katedrze - mówił 
podczas konferencji bp Ma-

rek Mendyk. Zgodnie z pra-
wem kanonicznym, uroczy-
stość tę można odkładać, nie 
ma wskazanego dokładnie 
terminu. - Jest czas na przeję-
cie kanoniczne nowej diecezji, 
jeżeli chodzi o uroczystość, to 
można ją zrobić w dowolnie 
wybranym czasie.

> NB

O co pytali dziennikarze 
nowego biskupa?

Mamy bardzo szczególny 
czas, w którym biskup 
zaczyna posługę w die-
cezji. Jakie najważniejsze 
cele – na ten czas i na 
przyszłość?

Myślę, że to na co wszyscy 
czekamy, czyli doświadczenie 
serdecznej obecności, wza-
jemnej otwartości, pomocy. 
Myślę, że ten szczególny czas 
pokazuje i jest też spraw-
dzianem naszej misji, ale też 
relacji społecznych. Bardzo 
się cieszę, że dużo dobrego 
ujawnia się w tym czasie, wie-
le pięknych inicjatyw. Myślę, 
że na tym etapie to, co jest 
najważniejsze, to po prostu 
być razem i wspierać się wza-
jemnie.

Czy ksiądz zamieszka już 
w Świdnicy, czy to dopie-
ro plan na przyszłość?

Tak, już zamieszkałem. Wczo-
raj po raz pierwszy osiedliłem 
się w moim nowym domu i za 
to dziękuję domownikom. Za 
otwartość i serdeczne przy-
jęcie oraz przygotowanie 
dobrych warunków do pracy 
i do odpoczynku.

Czy ksiądz bd Ignacy Dec 
zostaje z nami w Świd-
nicy?

To pytanie chyba do księdza 
Ignacego, ale my go tak łatwo 
nie oddamy nigdzie. To jego 
miejsce, tu jest jego dom.

Ksiądz biskup podpisywał 

dokument zdawczo-od-
biorczy diecezji. W jakim 
stanie przejmuje biskup 
diecezję?

Jestem pod wrażeniem tego, 
co zdołali zrobić ksiądz bi-
skup i jego pracownicy, cze-
go udało się dokonać w tym 
krótkim czasie, bo rzeczy-
wiście jest to, zaraz po byd-
goskiej, najmłodsza diecezja 
w Polsce. Po tym, co już zdą-
żyłem poznać, przyglądając 
się organizacji i strukturom, 
ale też warunkom, można 
powiedzieć, że diecezja jest 
nie tylko młoda, ale i zorga-
nizowana i cieszę się, że będę 
mógł kontynuować linię księ-
dza biskupa Ignacego Deca. 
Mam nadzieję, że niczego nie 
zburzę po drodze.

Jak ksiądz biskup ocenia 
sytuację związaną z ko-
ronawirusem, a sytuacją 
w Kościele? Jakie wyzwa-
nia czekają Kościół po 
zakończeniu epidemii?

Epidemia jest sprawdzia-
nem. Nie tylko dla życia, 
funkcjonowania Kościoła 
jako wspólnoty, ale jest tak-
że sprawdzianem za relacje. 
Czy są to relacje tylko czysto 
fizyczne, czy może są one jed-
nak o wiele głębsze. Ten czas 
pokazuje, że jeżeli są większe, 
głębsze relacje, to ludzie or-
ganizują się spontanicznie, 
chcą pomagać. Do tej pory 
pełnili inne funkcje, wyko-
nywali inne zadania, a teraz 
chcą się przeformatować, by 
pomagać i służyć innym. My-
ślę, że jest to też sprawdzian, 
który pokazuje, jak wiele do-
brego się dokonuje. Jak bę-
dzie, trudno powiedzieć. Mo-
dlimy się i mamy nadzieję, że 
Pan Bóg i Matka Najświętsza 
uchronią nas od tragicznych 
skutków tej pandemii, ale też 
modlimy się żeby to co, do-

tyka tak bardzo mocno osób 
zarażonych, udało się z mocą 
i w wierze pokonać.

Arcybiskup Polak 
w niedawnym wywiadzie 
w Radiu ZET powie-
dział, że jego zdaniem 
wybory powinny odbyć 
się w takim terminie, 
który nie zagraża życiu 
i bezpieczeństwu ludzi. 
Głos Kościoła jest bardzo 
szeroko słyszany. Jakie 
jest księdza zdanie, kiedy 
powinny się odbyć wy-
bory?

Moje zdanie jest oczywiście 
takie, jak księdza Prymasa – 
w najlepszym czasie. Takim, 
aby przede wszystkim uchro-
nić od różnego typu zagro-
żeń.

Czy będą zmiany perso-
nalne w Kurii?

Na to pytanie nie umiem od-
powiedzieć. Będę rozmawiał 
z wikariuszem Generalnym, 
będę rozmawiał z księżmi. 
Zobaczymy. Jak zawsze, gdy 
przychodzi nowy gospodarz, 
chce układać się po swojemu, 
ale na pewno będę sięgał po 
doświadczenie księdza bisku-
pa Ignacego.

Jakie nowe elementy 
duszpasterskie będzie 
ksiądz chciał wnieść 
w diecezję?

Ja przede wszystkim chcę 
kontynuować do dzieło, któ-
re rozpoczęło się 16 lat temu. 
Dla Kościoła program jest 
jeden. To jest to, co niesie 
Ewangelia, nauczanie Kościo-
ła, jego magisterium i trady-
cja.

Jak ksiądz biskup wspo-
mina Głuszycę? Miasto to 
pęka dzisiaj z dumy.

Głuszyca zawsze będzie bliska 
mojemu sercu. Mogę parafra-
zować trochę słowa świętego 
Jana Pawła II, tam wszystko 
się zaczęło. Tam szkoła się 
zaczęła, teatr się zaczął. Tam 
odkryłem swoje powołanie 
i tam zawsze chętnie przeby-
wam z coraz mocniej bijącym 
sercem.

A jak ksiądz wspomina 
Dzierżoniów?

W Dzierżoniowie miałem do-
brą szkołę jako młody ksiądz, 
po święceniach. Tam pozna-
wałem fantastycznych ludzi, 
miałem dobrego proboszcza, 
który pozwalał na pracę i też 
różnego typu nowości. Nawet 
czasem, kiedy nie było nic 
nowego zaskakującego, to 
cieszył się, jakby tego nigdy 
wcześniej nie było. Był do-
brym pasterzem i umiał nas 
wprowadzać w relacje z wier-
nymi.

Czy proboszcz przepo-
wiedział, że ksiądz będzie 
biskupem?

O, wiele razy mi mówił „ty na 
pewno będziesz biskupem”. 
Oczywiście żartowaliśmy 
z tego, ale miał nosa.
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„Nie szuka pani oszczędności”
Radni przyjęli pakiet 

uchwał mających 
pomóc przedsiębiorcom, 
którzy ucierpieli z powo-
du epidemii koronawi-
rusa. Wśród ulg znalazły 
się m.in.: odstąpienia od 
pobierania czynszu lub 
obniżenia czynszu za 
najem lokali użytkowych, 
odroczenia płatności lub 
rozłożenia na raty czynszu 
dzierżawnego od gruntów 
stanowiących własność 
Gminy Miasto Świdnica. 
Nie zgodzili się jednak na 
przykład na wstrzymanie 
wydawania miejskiego biu-
letynu, którego kolportaż 
kosztuje rocznie około 75 
tysięcy złotych. 

Na największą pomoc 
miasta będą mogli liczyć 
przedsiębiorcy zmuszeni do 
całkowitego zaprzestania 
działalności na mocy rozpo-
rządzeń Ministra Zdrowia, ale 
także ci, który prowadzą dzia-
łalność handlową, usługową 
czy przemysłową na terenie 
Świdnicy, którzy ponieśli stra-
ty lub których obroty spadły 
w sposób drastyczny z po-
wodu pandemii. - Odpowia-
dając na potrzeby mieszkań-
ców, jak pierwszy klub rady 
zwróciliśmy się z wnioskiem 
o pomoc dla przedsiębiorców 
i wcześniej o pomoc dla szpi-
tala. Pani prezydent zawsze 
wywołuje dyskusje. Jeśli pada 
pytanie o działanie miasta, to 
pani jako prezydent, pierwsza, 
za każdym razem, przywołuje 
rząd Prawa i Sprawiedliwości 
jako przeszkoda do realiza-
cji wszystkiego. My musimy 
zacząć od siebie. Stać nas na 
próbę modernizacji basenu, 
który kosztował prawie mi-

lion złotych. Nie szuka pani 
oszczędności. Stać nas na 
kolportaż biuletynu promu-
jącego włodarzy miasta za 
75 tysięcy, a na maseczki dla 
szpitala przeznaczyliśmy 12,5 
tysiąca złotych. Szpital jest 
w cudzysłowie największym 
przedsiębiorcą w Świdnicy. My 
prosiliśmy tylko o to, aby pani 
zmniejszyła podatek, ponie-
waż szpital płaci prawie 430 
tys. zł podatku rocznie od nie-
ruchomości do miasta, a pani 
uważa to za populizm. Później 
słyszymy, że w kwietniu zo-
stały przyjęte nowe pracow-
nice do urzędu miasta i tutaj 

też nie ma oszczędności. Nie 
tędy droga – mówiła radna 
Luiza Nowaczyńska z Prawa 
i Sprawiedliwości pytając go-
spodarz miasta o pomoc, jaką 
miasto chce zaproponować  
przedsiębiorcom i poszcze-
gólnym jednostkom dzia-
łającym na naszym terenie. 
W odpowiedzi radni opozycji 
po raz kolejny usłyszeli, że 
bieżąca sytuacja finansowa 
miasta to w dużej mierze wina 
decyzji rządzących. - Nie je-
steśmy polskim rządem, który 
może w sposób nieograniczo-
ny zadłużać państwo. Nie mo-
żemy dodrukować pieniędzy, 

nie mamy mennicy – broniła 
się Beata Moskal-Słaniewska 
podkreślając jednocześnie, że 
miasto dokonało już dużych 
cięć. - Dobrze pani wie, tak 
jak i my wszyscy, że właśnie 
w tej chwili rząd pracuje nad 
pakietem pomocowym dla 
samorządów i lada dzień ten 
pakiet się ukaże. To nie jest 
tak, że jesteśmy sami, skazani 
na zagładę i znikąd pomocy. 
Rząd bardzo pomaga. Mówi 
pani o budżecie świdnickim. 
My mamy świadomość, że to 
pomniejszy przychody. Wiemy, 
że w kolejnych uchwałach są 
zapisane cięcia czy rezygnacje 
z imprez, które i tak by się nie 
odbyły. Naturalnym jest, że te 
środki możemy przesunąć na 
wsparcie dla przedsiębiorców 
i to nie spowoduje dziury bu-
dżetowej. Miasto na pewno się 
z tego powodu nie zawali. Jeśli 
chodzi o przepisy, to wspo-
minają państwo komunikat 
Komisji Europejskiej. On nie 
jest aktem to do konieczne-
go stosowania. Komisja może 
komunikować, a my to może-
my przyjąć lub nie. Powinni-
śmy szukać takich rozwiązań, 

które będą dla nas bardziej 
przychylne. Mówienie „to coś” 
w sposób drwiący z projektu 
uchwały, który radni przygo-
towali ponad miesiąc temu, 
to nas obraża. Przygotowali-
śmy to w dobrych intencjach. 
Mówiliśmy o przedsiębiorcach, 
o szpitalu Latawiec, któremu 
trzeba pomóc, bo pomoc po-
płynęła z każdej strony, tyl-
ko nie od nas. Myśleliśmy, że 
powoła pani sztab kryzysowy 
z udziałem rady, bo my od 
miesiąca siedzimy, nie wiemy 
co się dzieje, przewodniczący 
się do nas nie odzywa. Żad-
nych monitów, komunikatów. 
Właściwie nie powinniśmy 
pobierać diety za ten miesiąc 
z przewodniczącym na czele, 
bo nic nie zrobiliśmy – odpo-
wiedział radny Krzysztof Le-
wandowski. 

Po burzliwej dyskusji przy-
jęto pakiet uchwał mających 
pomóc przedsiębiorcom, któ-
rzy ucierpieli z powodu epide-
mii koronawirusa. Nie podjęto 
jednak decyzji o wstrzymaniu 
wydawania miejskiego biule-
tynu, którego kolportaż kosz-
tuje rocznie około 75 tysięcy 

złotych. - Wielu mieszkańców 
pytało mnie dlaczego do ich 
skrzynek pocztowych zamiast 
maseczek trafia miejski biule-
tyn. Powiedziałem nie wiem. 
Może żeby sobie zrobić z niej 
maseczkę? – zaznaczał iro-
nicznie radny Marcin Palu-
szek, który na koniec sesji zło-
żył mimo wszystko wniosek 
o wstrzymanie w tym szcze-
gólnym momencie wydawa-
nia i dystrybucji miejskiego 
biuletynu, a zaoszczędzone 
w ten sposób środki przezna-
czyć na zakup i dystrybucję 
maseczek dla mieszkańców, 
w szczególności świdnickich 
seniorów. Z obrad został 
zdjęty projekt uchwały na 
dofinansowanie prac konser-
watorskich, restauratorskich 
i robót budowlanych przy za-
bytkach zlokalizowanych na 
terenie Świdnicy. Zakładał on 
m.in. dofinansowanie remon-
tu kamienicy, w której miesz-
kanie kupił mąż prezydent 
Świdnicy, co kilka dni temu 
ujawnili dziennikarze portalu 
swidnica24.pl.
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- Stać nas na kolportaż biuletynu promującego włodarzy miasta za 75 tysięcy,
a na maseczki dla szpitala przeznaczyliśmy 12,5 tysiąca złotych

- mówiła do prezydent Świdnicy radna Luiza Nowaczyńska

Czy pomoc władz miasta
dla świdnickich przedsiębiorców jest wystarczająca?

Odpowiedź zapewne poznamy za kilka miesięcy

Pakiet pomocowy dla świdnickich przedsiębiorców
Jednym z podstawowych  sposobów,  który  pozwala  organowi  wykonawczemu  gminy  na  

wsparcie przedsiębiorców,  jest  możliwość  ich  odciążenia  w  ponoszeniu  poszczególnych  
należności  wobec gminy. Przyjęty przez świdnickich radnych pakiet pomocy obejmie:

• Odstąpienie od pobierania czynszu lub obniżenie czynszu za najem lokali użytkowych 
będących własnością Gminy Miasto Świdnica, odroczenie płatności lub rozłożenie na raty 
czynszu dzierżawnego od gruntów, stanowiących własność Gminy Miasto Świdnica

Odstąpienie od pobierania czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1 kwietnia do 31 
maja 2020 roku, może zostać udzielona przedsiębiorcy, który  według  stanu  na  dzień 1  mar-
ca 2020 roku prowadził działalność gospodarczą i zobowiązany został na podstawie przepisów 
szczególnych do faktycznego całkowitego zaprzestania jej prowadzenia.

Ulga, polegająca na obniżeniu czynszu za najem lokali użytkowych, za okres od 1  kwietnia  
do 31 maja 2020 roku  może  zostać  udzielona przedsiębiorcom,  których płynność  finansowa  
uległa  pogorszeniu na skutek  spadku obrotów gospodarczych, w następstwie wystąpienia 
COVID-19, a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 
30%. 

Ulga udzielana będzie w wysokości: 
- 50% - jeżeli przychody spadły od 30% do 50% włącznie,
- 80% - jeżeli przychody spadły o więcej niż 50%.
Ulga, polegająca na odroczeniu płatności lub rozłożeniu na raty czynszu dzierżawnego od 

gruntów, może zostać udzielona przedsiębiorcy, którego płynność finansowa uległa  pogor-
szeniu  na  skutek  spadku  obrotów  gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID -19, 
a przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej spadły o co najmniej 30%. Ulga 
ta przysługuje  najwcześniej od 1 kwietnia  2020  r. a najpóźniej do dnia 30 listopada 2020 r.

• Zwolnienie z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli lub ich części 
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

Zwolnienie dotyczy podatku od nieruchomości należnego za okres kwiecień i maj 2020 roku, 
których terminy płatności upływają odpowiednio w kwietniu i maju 2020 roku. Będzie się mógł 

o nie ubiegać przedsiębiorca znajdujący się w grupie objętej całkowitym zakazem prowadzenia 
działalności gospodarczej w czasie obowiązywania stanu epidemii. 

• Przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości
Osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą – termin płatności raty podat-

ku od nieruchomości płatnej do dnia 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do dnia 30 wrze-
śnia 2020 roku. Natomiast osobom prawnym, jednostkom organizacyjnym oraz spółkom 
niemającym osobowości prawnej - termin płatności rat podatku od nieruchomości płatnych 
do dnia 15  kwietnia 2020 roku, 15 maja 2020 roku i 15 czerwca 2020 roku przedłuża się do 
dnia 30 września 2020 roku.

Ulga ta dotyczy przedsiębiorców będących podatnikami podatku od nieruchomości, któ-
rych płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek spadku obrotów gospodarczych w  
następstwie wystąpienia COVID-19, z zastrzeżeniem, że nie posiadają oni zaległości w po-
datku od nieruchomości do końca lutego 2020 roku. 

• Wprowadzenia wyjątku od naliczania opłaty prolongacyjnej
Opłata prolongacyjna nie będzie naliczana w sytuacjach, gdy ulgi w spłacie zobowiązań  

podatkowych powstały w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu 
epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. 

Wymagane dokumenty – wnioski i oświadczenia, przedsiębiorcy będą mogli składać do 
Prezydenta  Miasta  Świdnicy, w terminie od wejścia w życie uchwał do 30 czerwca br.

Aktualne informacje odnośnie oferowanych form pomocy oraz procedur ich uzyskania 
można znaleźć na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Świdnicy w zakładce „Korona-
wirus – informacje dla świdniczan” oraz pod numerami telefonów – tel. 74/ 856 29 81, 74/ 
856 28 60, 605 762 069 i 502 431 874 w godz. 7:30 do 15:30.

Uruchomione zostaną także dodatkowe punkty wsparcia przedsiębiorców, w których pra-
cownicy Urzędu Miejskiego doradzać będą zgłaszającym się osobom w zakresie rodzajów 
możliwej pomocy, czy  pomagać w wypełnieniu stosownych wniosków. Urzędnicy wspierać 
będą osoby prowadzące działalność tak długo, jak będzie istniała taka potrzeba.

Fot. (użyczone: swidnica24.pl)
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Czy symbol XX wieku bezpowrotnie znika  
z półek sklepowych? Jeszcze nie, ale póki co 
wycofywane są papierosy mentolowe. Defi-
nitywnie ich koniec nastąpi już 20 maja tego 
roku. Po tej dacie żaden palacz, a palących 
jest w Polsce ponad 8 mln, nie kupi papiero-
sów z tym dodatkiem smakowym w żadnym 
kraju Unii Europejskiej, czyli także nie będą 
one dostępne w pobliskim sklepie czy na sta-
cji benzynowej. To wynik wdrożenia założeń 
dyrektywy unijnej z 2016 roku, mającej na 
celu walkę z nałogiem palenia poprzez wyco-
fanie tych wyrobów tytoniowych , które uzna-
no za bardziej atrakcyjne dla konsumentów. 
Na tym etapie zabraknie papierosów aroma-
tyzowanych, ale można się spodziewać, że to 
jedynie pierwszy krok. Zdecydowana więk-
szość palaczy mentoli deklaruje bowiem, że 
nie rzuci palenia po 20 maja, a jedynie wybie-
rze inne papierosy lub produkty alternatywne 
zawierające oczyszczony tytoń, a więc papie-
rosy elektroniczne tzw. e-papierosy.

Potencjał redukcji szkód, mniej pożarów

Firmy tytoniowe od lat szukają mniej szko-
dliwej alternatywy dla swoich produktów. 

Prowadzone są setki badań w niezależnych 
laboratoriach na całym świecie, w tym w Pol-
sce. Prowadzi je m.in. prof. Andrzej Sobczak, 
ekspert w dziedzinie ochrony zdrowia, który 
stwierdził, że e-papierosy są 23 razy mniej 
szkodliwe od tradycyjnych. Są też skutecz-
niejsze w ograniczaniu nałogu palenia od np. 
zastępczej terapii nikotynowej. 

– Jeżeli nie możemy zmusić pacjenta do 
odstawienia tytoniu, to powinniśmy stosować   

redukcję ryzyka. Z badań Amerykańskiej Agencji  
Leków i Żywności oraz Narodowego Instytutu  
Zdrowia w Wielkiej Brytanii wiemy, że poziom  
sprawdzanych 53 substancji rakotwórczych  
jest w niektórych przebadanych substytutach  
niższy o 99,99 proc. – mówi dr Piotr Kuna, spe-
cjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych  
i alergologii z Kliniki Chorób Wewnętrznych, Ast- 
my i Alergii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Rezygnację z papierosów na rzecz e-papie-
rosów popierają też strażacy. Statystyki Straży 
Pożarnej mówią, że aż 30 tys. pożarów rocz-
nie wywołują niezgaszone i niekontrolowane 
niedopałki papierosów. Ekologowie również 
zwracają uwagę na miliardy filtrów po papie-
rosach zaśmiecających naszą planetę. 

Co wdychamy?

W e-papierosach palacz wdycha odparowany 
przez podgrzanie płyn – aerozol zawierający 
nikotynę i substancje aromatyczne z podgrze-
wanego płynu (liquidu). Nie jest to dym, choć 
powstająca przy okazji para wyglądać może po-
dobnie do dymu nikotynowego. Nie zawiera ona 
jednak substancji smolistych. Wśród użytkowni-
ków papierosów elektronicznych ich używanie 
określa się jako „wapowanie”. Podkreślają oni  
w ten sposób, że  nie zaciągają się dymem.  Płyny 
do papierosów elektronicznych są wytwarzane 
także w Polsce. Fabryka eSmoking Liquids pod  
Ostrzeszowem to część globalnego koncernu 
tytoniowego BAT, który zleca i prowadzi własne 
badania bezpieczeństwa nowych produktów 
w centrach badawczych i laboratoriach Quality 
Control. Firma stosuje także rygorystyczne pro-

cedury GMP (Good Manufacturing Practice). Wy-
puszczane na rynek liquidy bazują na oryginal-
nych recepturach i wyłącznie dopuszczalnych 
do konsumpcji składnikach i dodatkach. 

Jednym z nowszych e-papierosów jest   
Vype-ePen. Składa się z urządzenia do pod-
grzewania płynu oraz zamkniętych, wymien-
nych wkładów, do których nikotyna została  
przygotowana w formie soli nikotynowych. Pro- 
dukt został wielokrotnie przebadany i dopusz-
czony do użytkowania nawet na tak rygorys- 
tycznych rynkach jak USA czy Unia Europejska.

Lepiej rzuć palenie

Każda okazja jest dobra, by rzucić palenie. 
Nawet zakaz sprzedaży papierosów mentolo-
wych. Jednakże nie każdy palacz jest w stanie 
z dnia na dzień pozbyć się nałogu, nad czym 
ubolewają lekarze, przy czym wielu z nich 
zgadza się z opinią, że lepiej wprowadzić po-
tencjalnie mniej szkodliwą alternatywę, a na-
stępnie we własnym tempie, stopniowo przy-
zwyczajać organizm pacjenta do uwolnienia 
się od nikotyny.

Najgorszym rozwiązaniem dla palaczy jest 
sięganie po papierosy pochodzące z nielegal-
nych wytwórni lub z przemytu. Ich skład jest 
niekontrolowany i pozostaje wielką niewia-
domą, a tym samym stanowią realne i niemal 
pewne zagrożenie dla zdrowia i życia.

E-papieros może być alternatywą, która 
ogranicza skutki tradycyjnego palenia, także 
dla otoczenia, dla domowników. 

Osoby poniżej 18. roku życia nie mogą ich 
kupić tak samo, jak tradycyjnych papierosów.

Już 20 maja ze sklepowych półek znikną  
tzw. „mentole”. Czy zastąpią je e-papierosy  
i czym różnią się od tych tradycyjnych?

Papieros odchodzi do lamusa. 
Walka z nałogiem przechodzi 
do ofensywy

Światowy dzień książki

W środę,23 kwiet-
nia, obchodziśmy 

Światowy Dzień Książki 
i Praw Autorskich. Święto 
narodziło się w Katalonii. 
W ten dzień zmarli wybitni 
poeci Miguel de Cervantes, 
William Szekspir oraz Inca 
Garcilaso de la Vega.

Bardziej niż kiedykolwiek, 
w czasach, gdy większość 
szkół na całym świecie jest za-
mknięta, a ludzie muszą ogra-
niczyć czas przebywania na 
zewnątrz, moc książek powin-
na być wykorzystywana do 
zwalczania izolacji, wzmac-
niania więzi między ludźmi, 
poszerzania naszych hory-

zontów – podało UNESCO 
na swojej stronie w tekście 
„Dlaczego czytanie jest teraz 
ważniejsze niż kiedykolwiek” 
z okazji tegorocznego Świa-
towego Dnia Książki i Praw 
Autorskich. Gmina Świdnica 
prowadzi szeroką działalność 
kulturalną, a ważnym jej za-
daniem jest również prowa-
dzenie biblioteki publicznej. 
Z chwilą zniesienia rządowych 
obostrzeń zachęcamy do od-
wiedzin Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Pszennie, jak 
również 3 jej punktów filial-
nych w Lutomi Dolnej, By-
strzycy Górnej i Grodziszczu.
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Zdalne świętowanie
Przedszkolaki z Pu-

blicznego Przedszko-
la w Bystrzycy Dolnej, 
pomimo braku możliwości 
wspólnych zabaw nie 
tracą energii. W dniu 22 
kwietnia wraz ze swoimi 
opiekunami świętowały 
Dzień Ziemi. Oczywiście 
zdalnie.

Zagadnienia ekologii są 
przedszkolakom bardzo bli-
skie, ponieważ przedszkole 
bierze udział w projektach 
ekologicznych i warsztatach, 
które na co dzień przybliża-

ją tę tematykę najmłodszym 
mieszkańcom gminy. - Dzień 
Ziemi był okazją do podsu-
mowania wiedzy o naszej 
planecie oraz możliwościach 
dbania o nią.  Jednocześnie 
pozwolił pokazać jak bardzo 
jest dla nas ważna w dowol-
ny, dostępny przedszkola-
kom sposób – mówi dyrektor 
przedszkola Beata Klęsk. Dy-
rektor wraz z nauczycielami 
dziękuje rodzicom za zaan-
gażowanie w zdalne działa-
nia Publicznego Przedszkola 
w Bystrzycy Dolnej.
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Sadząc drzewa, dbamy o płuca  gminy
W ramach zwiększania 

bioróżnorodności 
gatunkowej tylko w 2019 r. 
w gminie Świdnica posa-
dzono  145 drzew.  W pla-
nach jest kolejnych 100. 

To drzewa z gatunku ja-
rząb w odmianach, wiśnie 
i śliwy ozdobne, tulipanowce 

amerykańskie i perełkowce 
japońskie. - Wychodząc na-
przeciw hodowcom pszczół 
i miłośnikom miodu pojawiły 
się lipy, robinie akacjowe oraz 
wspomniany wyżej perełko-
wiec japoński. To jednak nie 
koniec działań mających na 
celu dbałość o „zielone płu-
ca” naszej gminy. W tym roku 

rozpoczęliśmy prace związane 
z zakładaniem zielonych przy-
stanków - mówią urzędnicy. 

W gminie Świdnica oprócz 
akcji ekologicznych i eduka-
cyjnych związanych z ochroną 
środowiska aktywnie włącza-
my się w sadzenie drzew. Ota-
czające nas drzewa są wyjąt-
kowe pod każdym względem 
– dostarczają tlen, pochłania-
ją zanieczyszczenia, obniżają 
poziom hałasu, chronią przed 
powodzią, uspokajają i dzia-
łają antystresowo. Sadzenie 
drzew to najbardziej skutecz-
ny sposób przeciwdziałania 
zmianom klimatu. Pochłaniają 
dwutlenek węgla, spowalniają 
spływ wód powierzchniowych 
oraz poprawiają mikroklimat, 
wiosną cieszą nasze oczy 
pięknymi kwiatami a w upal-
ne dni dają nam wytchnienie 
w cieniu swoich koron. - Je-
sienią ubiegłego roku rozpo-

częliśmy program związany 
z zwiększaniem bioróżnorod-
ności gatunków drzew na te-
renie naszej gminy. W jego ra-
mach zostały wykonane nowe 
nasadzenia: wzdłuż ścieżki ro-
werowej Sulisławice - Wiśnio-
wa rozpoczęliśmy nasadze-
nia alei lipowej w odmianie 
Rancho,  w sąsiedztwie wiat 
przystankowych w miejscowo-
ściach: Zawiszów, Sulisławice, 
Mokrzeszów, co stanowi I etap 
zakładania zielonych przy-
stanków, - przede wszystkim 
na obiektach rekreacyjnych 
w tym placach zabaw, bo-
iskach i skwerach w miejsco-
wościach: Boleścin, Witoszów 
Dolny, Pogorzała, Bystrzyca 
Dolna, Bystrzyca Górna, Wil-
ków, Lutomia Górna i Dolna, 
Modliszów, Jagodnik -  pod-
kreślają pomysłodawcy akcji 
z gminy Świdnica.  

> opr.

Laptopy
już  pracują
W związku z zamknię-

ciem szkół z powodu 
epidemii koronawirusa, celu 
zapewnienia warunków 
technicznych do zdalnego 
nauczania, gmina Świdnica, 
na podstawie grantu przy-
znanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, 
zakupiła 22 laptopy wraz 
z oprogramowaniem.

Sprzęt został przekazany 
do gminnych szkół w Bystrzy-
cy Górnej (4), Grodziszczu (4), 
Lutomi Dolnej (4), Mokrzeszo-
wie (3), Pszennie (3) i Wito-
szowie Dolnym (4). W ramach 
Konkursu Grantowego Zdalna 
Szkoła – wsparcie Ogólnopol-
skiej Sieci Edukacyjnej w sys-

temie kształcenia zdalnego 
Gmina Świdnica uzyska na ten 
cel grant w kwocie 69.999,82 
zł . Laptopy będą wykorzy-
stywane przez uczniów, któ-
rzy nie posiadają własnego 
sprzętu komputerowego, lub 
w rodzinie jest kilkoro dzieci, 
które muszą uczyć się zdalnie 
oraz przez nauczycieli do re-
alizacji zajęć dydaktycznych 
w ramach zdalnego naucza-
nia w okresie zagrożenia 
epidemicznego. Zostały uży-
czone nieodpłatnie na czas 
zdalnego nauczania. Po tym 
czasie zostanie zwrócony do 
szkół i będzie użytkowany 
podczas zajęć lekcyjnych.

> opr.

Pomagają sołectwu i szpitalowi
W Mokrzeszowie akcja szy-

cia maseczek ruszyła jeszcze 
przed świętami. Przez ponad 
tydzień zostało uszytych 1000 
szt. To  jednak nie koniec. 
Zdolne i energiczne panie 
z Mokrzeszowa postanowiły 
wykorzystać swój potencjał  
i przystąpiły do akcji Gmin-
nego Ośrodka Kultury Sportu 
i Rekreacji szycia maseczek dla 
seniorów i mieszkańców gmi-
ny.

Pierwsza partia maseczek 
została uszyta z materiałów za-

kupionych ze środków rady so-
łeckiej oraz miejscowego koła 
gospodyń. Szczególne słowa 
uznania należą się pani sołtys 
Janinie Bogacz, której poma-
gały: członkinie rady sołeckiej, 
Katarzyna Bogacz oraz Halina 
Józków, Lucyna Jóźków, Iwo-
na i Marek Rawscy, Halina 
Rawska, Jadwiga Hodel, Jó-
zefa Czyżewska, Halina Bek-
er, Teresa Wajdzik, Patrycja 
Kościelnik, Julia Bogacz oraz 
Władysława Tworzydło. 300 
sztuk maseczek wraz z krema-

mi ochronnymi oraz słodko-
ściami zorganizowanymi przez 
OSP Mokrzeszów zostało już 
przekazane do Szpitala Miku-
licz w Świebodzicach. Obec-
nie z materiału otrzymanego 
z Gminnego Ośrodka Kultury 
Sportu i Rekreacji członki-
nie Koła Gospodyń Wiejskich 
w Mokrzeszowie wraz z panią 
sołtys szyją maseczki dla se-
niorów i mieszkańców swoje-
go sołectwa. Dziękujemy i gra-
tulujemy inicjatywy.

> opr.

Przedszkolaki zdalnie
dziękują medykom
Na podziękowania nigdy 

nie jest za późno. 
Wiedzą o tym doskonale 
przedszkolaki z gminnego 
Przedszkola w Witoszowie 
Dolnym, które wraz ze swo-
imi rodzicami i nauczycielami 
przystąpili do ogólnopolskiej 
akcji „Kartka dla Medyka”. 

Na czym polegała akcja? 
Wystarczyło wspólnie z dziec-
kiem wykonać rysunek dla 
pracowników służby zdrowia, 
którzy w obecnej sytuacji 
są wielkimi BOHATERAMI. 
Przedszkolaki z bardzo du-
żym zaangażowaniem two-
rzyły kartki, obrazki dla leka-
rzy, pielęgniarek, salowych, 
ratowników, techników me-
dycznych oraz osób pracują-
cych w laboratoriach. -  W ten 
sposób dzieci chciały docenić 
i podziękować wszystkim pra-
cownikom służby zdrowia za 

ich bardzo trudną pracę. Ak-
cja „Kartka dla Medyka” trwa 
nadal w naszym przedszkolu – 

podkreśla Renata Piotrowska, 
dyrektor przedszkola. 

> opr.
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Interwencje
straży miejskiej

Kosztowny „dymek” 
Operator monitoringu wi-

zyjnego zauważył dwóch 
młodych mężczyzn sie-
dzących na ławce jednego 
z peronów dworca Świdnica 
Miasto. Pomimo, że nad ich 
głowami widniała tabliczka 
z informacją o zakazie palenia 
papierosów, obaj raczyli się tą 
zgubną używką. Przybyli na 
miejsce strażnicy poinformo-
wali obu podróżnych o zaka-
zie palenia, pokazali tabliczki 
ze stosownym oznakowaniem 
i ukarali mandatami karnymi.

Zakłócał porządek
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgło-
szenie dotyczące mężczyzny 
krzyczącego i dobijającego 
się do drzwi kościoła przy 
ulicy Kotlarskiej. Skierowany 
na miejsce patrol zastał tam 
znanego z wcześniejszych in-
terwencji bezdomnego, któ-
ry nie był w stanie wyjaśnić 
dlaczego tak się zachowywał. 
Oświadczył, że nie potrzebuje 
żadnej pomocy i oddalił się 
z miejsca zdarzenia.

Pomogli chorej
Patrol straży miejskiej 

przejeżdżając przez Plac 
Grunwaldzki, zauważył na 
przystanku kobietę, która 
prawdopodobnie doznała ata-
ku epilepsji. Strażnicy zabez-
pieczyli chorą i natychmiast 
wezwali pogotowie, które 
udzieliło pomocy kobiecie.

Pili w miejscu publicznym
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgłosze-
nie dotyczące kilku mężczyzn 
spożywających alkohol w re-
jonie ulicy Emilii Plater. Skie-
rowani na miejsce strażnicy 
potwierdzili informację. Po-
uczono mężczyzn o zasadach 
obowiązujących w czasie 
epidemii, natomiast za spo-
żywanie alkoholu w miejscu 
niedozwolonym trzech z nich 
ukarano mandatami karnymi.

Pomogli ratownikom 
Z dyżurnym straży miej-

skiej skontaktował się le-
karz zespołu ratownictwa 
medycznego. Medycy mieli 
problem ze zniesieniem cho-
rego z IV piętra budynku przy 
ulicy Siostrzanej. Na miejsce 
skierowano patrol straży 
miejskiej. Funkcjonariusze 
udzielili pomocy zespołowi 
medycznemu, dzięki czemu 
pacjent szybko trafił do szpi-
tala.

Ugasili ognisko
Do straży miejskiej wpły-

nęło zgłoszenie dotyczące 
dużego ogniska palącego się 
przy poboczu ulicy Stawki. 
Strażnicy na miejscu nikogo 
nie zastali, natomiast ogni-
sko udało im się samodzielnie 
ugasić.

Upojony alkoholem 
Na skwerze przy ulicy Wa-

łowej leżał mężczyzna. Był 
w stanie upojenia alkoholo-
wego. Nie można było z nim 
nawiązać kontaktu. Przybyły 
na miejsce lekarz pogoto-
wia ratunkowego stwierdził, 
że mężczyzna kwalifikuje się 
do umieszczenia w Policyj-
nej Izbie Zatrzymań do wy-
trzeźwienia. Po opuszczeniu 
izby został ukarany za swoje 
zachowanie mandatem kar-
nym. 

Złamanie bez złamania 
Na chodniku przy ulicy 

Kotlarskiej leżał mężczyzna. 
Wykrzykiwał niezrozumiałe 
słowa. Przybyli na miejsce 
strażnicy potwierdzili, że 
jest trzeźwy. Twierdził, że się 
przewrócił i złamał nogę. Na 
miejsce wezwano pogotowie 
ratunkowe. Po chwili po-
szkodowany wstał i oznajmił, 
że jednak nogi nie złamał, 
a jedynie ją potłukł. Pogoto-
wie zostało odwołane, a nie-
doszły pacjent udał się do 
swojego domu.

Stracił prawo jazdy na najbliższe 3 miesiące
Policjanci ze świdnic-

kiego Wydziału Ruchu 
Drogowego zatrzymali na 
terenie gminy Strzegom 
kierującego samochodu 
marki Audi, który na ogra-
niczeniu do „pięćdziesiątki” 
jechał o wiele szybciej niż 
pozwalają na to przepisy.

We wtorek, 21 kwietnia, 
funkcjonariusze Wydziału 
Ruchu Drogowego świdnic-
kiej komendy pełnili służbę 
na terenie gminy Strzegom, 
około godziny 13.00 zauwa-
żyli pojazd marki Audi jadą-
cy w terenie zabudowanym 
z dużą prędkością. Miernik 
wskazał, że kierowca pomimo 
obowiązującego na tym od-

cinku ograniczenia prędko-
ści do 50 km/h, pędzi aż 116 
km/h. Mundurowi zatrzymali 

kierującą do kontroli drogo-
wej. Okazał się nim 41-let-
ni mieszkaniec Wałbrzycha.  

W związku z popełnionym 
przez 41-latka wykroczeniem 
funkcjonariusze zatrzymali 
mężczyźnie prawo jazdy na 
trzy miesiące. Ponadto ukarali 
ją mandatem, a na jej konto 
trafiło aż 10 punktów karnych.

Świdniccy policjanci apelują 
do uczestników ruchu drogo-
wego o rozwagę i rozsądek 
oraz dostosowanie prędko-
ści do panujących warunków 
na drodze. Prędkość wciąż 
stanowi jedną z głównych 
przyczyn wypadków. Kierow-
cy, którzy lekceważą obowią-
zujące limity, narażają siebie 
i innych na niebezpieczeń-
stwo utraty życia i zdrowia.  

> opr.

Dziadek, wnuczek i pieniądze

Funkcjonariusze Ko-
mendy Powiatowej 

Policji w Świdnicy 
apelują, ale i ostrzegają 
głównie seniorów przed 
oszustami, którzy przez 
telefon podszywają się 
min pod wnuczków i pil-
nie potrzebują pieniędzy. 
Udaje im się, bo uderza-
ją w najczulsze struny 
naszych babć i dziadków 
– w uczucia jakimi darzą 
swoich prawdziwych 
wnuczków. 

W tej jednak sytuacji było 
zupełnie inaczej. Prawdziwy 
wnuczek okradł swojego 
dziadka. 24-letni mieszka-
niec powiatu świdnickiego 
wykorzystał chwilową nie-

obecność swojego 83-let-
niego dziadka w pokoju 
i dokonał kradzieży jego 
pieniędzy, które schowane 
były w metalowym pudeł-
ku po ciastkach.  83-latek 
szybko zorientował się, że 
pieniądze zniknęły, więc 
o całej sprawie powiadomił 
policję. W toku wykona-
nych czynności służbowych 
funkcjonariusze Wydziału 
Kryminalnego świdnickiej 
komendy zatrzymali 24-let-
niego wnuczka, podejrza-
nego o kradzież pieniędzy 
w kwocie 3 tysięcy złotych. 
Teraz 24-latek będzie musiał 
się wytłumaczyć ze swojego 
zachowania przed Sądem.  

> opr.

Jechał mając pond 2 promile
alkoholu w organizmie.
Został zatrzymany
przez policjanta po służbie
Policjantem jest się 

zawsze, nie tylko na 
służbie. Dowiódł tego 
funkcjonariusz Ogniwa 
Patrolowo-Interwencyj-
nego, Wydziału Prewencji 
świdnickiej komendy, 
jego spostrzegawczość ale 
i szybka reakcja zakoń-
czyła niebezpieczną jazdę 
nietrzeźwego kierowcy. 
Teraz 31-latek przed Sądem 
odpowie za swoje czyny. 

Tym razem udowodnił to 
funkcjonariusz  Ogniwa Pa-
trolowo-Interwencyjnego, 
Wydziału Prewencji  Ko-
mendy Powiatowej Policji 
w Świdnicy, który będąc po 
służbie zauważył na jednej 
z ulic Świdnicy pojazd Hy-
undai, którego kierowca na 
drodze wykonywał „dziwne” 
manewry,  raz ruszał, raz 
hamował. Ponadto pojazd  
jadąc zygzakiem wjechał 
gwałtownie w jedną z ulic 
gdzie uszkodził dwa samo-
chody zaparkowane po jed-
nej stronie jezdni, a później 
kolejne trzy stojące na par-
kingu po drugiej stronie. 
U policjanta wzbudziło to 
jak się okazało uzasadnione 
podejrzenie, ze kierowca jest 
nietrzeźwy.

Funkcjonariusz, wykorzy-
stując dogodny moment, 
udaremnił dalszą jazdę nie-
odpowiedzialnemu kierow-
cy, który  po zatrzymaniu 

pojazdu, wysiadł i zaczął 
uciekać pieszo. Policjant za-
trzymał go i przekazał w ręce 
patrolu wezwanego na miej-
sce. Już pierwsze chwile in-
terwencji potwierdziły, że 
podejrzenia policjanta były 

słuszne. Od kierującego 
wyczuwalna była silna woń 
alkoholu.   Mężczyznę pod-
dano badaniu na zawartość 
alkoholu w organizmie z wy-
nikiem ponad 2 promili.    

Pamiętajmy. Nietrzeźwi 

kierujący stanowią zagroże-
nie dla wszystkich uczestni-
ków ruchu drogowego - dla 
nas i naszych bliskich. Dlate-
go też zawsze reagujmy na 
tego typu przypadki. Nawet 
informacja, przekazana poli-
cjantom anonimowo, może 
przyczynić się do wyelimi-
nowania z dróg pijanych 
kierowców i tym samym 
poprawy bezpieczeństwa. 
Każda osoba mająca podej-
rzenia, że ktoś prowadzi po-
jazd pod wpływem alkoholu 
lub podobnie działającego 
środka, może o każdej porze 
powiadomić funkcjonariuszy 
pod numerem alarmowym 
112  . Policjanci natychmiast 
sprawdzą każdy taki sygnał.  
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Poznali terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty 

będzie przeprowadzony 
od 16 do 18 czerwca br. 
Egzaminy pisemne ma-
turalne rozpoczną się 8 
czerwca. Nie będzie w tym 
roku egzaminów matu-
ralnych ustnych. Egzamin 
potwierdzające kwalifikacje 
w zawodzie potrwa od 22 
czerwca do 9 lipca. Tak 
wygląda harmonogram 
tegorocznych wiosennych 
egzaminów przedstawiony 
przez ministra Dariusza 
Piontkowskiego podczas 
czwartkowej konferencji 
prasowej. 

– Zgodnie z zapowiedzią 
z wyprzedzeniem informuje-
my o terminach egzaminów. 
Od samego początku zależało 
nam na tym, by je przeprowa-
dzić tak, aby nikt nie czuł się 
pokrzywdzony w tej sprawie, 
a z drugiej strony, by prze-
prowadzić je maksymalnie 
bezpiecznie. Wierzę, że ten 
dodatkowy czas, który będą 
mieli uczniowie na przygoto-
wanie się do egzaminów prze-
łoży się na ich dobre wyniki. 
Ten wyjątkowy czas, w którym 
wszyscy jesteśmy dowiódł, że 
zdaliście egzamin z dojrza-
łości i wytrwałości. Już dziś 
życzę wszystkim powodzenia 
na egzaminach – powiedział 

Minister Edukacji Narodowej 
Dariusz Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty 
w szkołach dla dzieci i mło-
dzieży oraz w szkołach dla 
dorosłych, w których nauka 
kończy się w semestrze wio-
sennym potrwa od 16 do 18 
czerwca. Termin dodatkowy 
odbędzie się od 7 do 9 lipca. 
Wyniki egzaminu ósmoklasi-
ści poznają do 31 lipca. Szko-
ły otrzymają również wtedy 
zaświadczenia. Z kolei część 
pisemna egzaminu matural-
nego w terminie głównym 
dla absolwentów wszystkich 
typów szkół rozpocznie się 
w poniedziałek, 8 czerwca 
2020 roku i potrwa do 29 
czerwca. W tym roku nie bę-
dzie egzaminów ustnych. 
Termin dodatkowy egzaminu 
maturalnego jest zaplanowa-
ny od 8 do 14 lipca br. Wyniki 

egzaminu w terminie głów-
nym i dodatkowym będą zna-
ne do 11 sierpnia br. Egzamin 
poprawkowy odbędzie się 8 
września, a jego wyniki po-
znamy do 30 września. Egza-
min potwierdzający kwalifika-
cje w zawodzie (Formuła 2012 
i Formuła 2017) potrwa od 22 
czerwca br. do 9 lipca. Na-
tomiast egzamin zawodowy 
(Formuła 2019) zaplanowany 
jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egza-
minów zewnętrznych zaape-
lowała również Rada Główna 
Nauki i Szkolnictwa Wyższe-
go. W piśmie do Ministra Edu-
kacji Narodowej z 20 kwietnia 
2020 r. prof. Zbigniew Mar-
ciniak, przewodniczący Rady 
napisał: „egzaminy zewnętrz-
ne stanowią obiektywną 
i porównywalną w skali kraju 
miarę poziomu przygotowa-

nia kandydatów do podję-
cia dalszej nauki, co stwarza 
równe szanse w staraniu się 
o dostęp do następnego eta-
pu edukacji. Dlatego w opinii 
Rady także w roku pandemii 
rekrutacja powinna zostać 
przeprowadzona w oparciu 
o wyniki centralnych egzami-
nów zewnętrznych”.

Minister nauki i szkolnictwa 
wyższego Wojciech Murdzek 
zaznaczył, że w związku z no-
wymi terminami egzaminów 
maturalnych modyfikacji 
ulegnie proces rekrutacji do 
szkół wyższych. - Podtrzyma-
na jest zasada, że matury są 
wyznacznikiem jakościowym 
w rekrutacji na studia – pod-
kreślił minister. Jak dodał, 
możliwe jest, by rok akade-
micki rozpoczął się w normal-
nym trybie.

> źródło i foto:
 premier.gov.pl

Egzamin maturalny
• Termin: 8-29 czerwca br.
• W tym roku nie będzie 
ustnego egzaminu matural-
nego.
• Dodatkowy egzamin ma-
turalny powinien odbyć się 
na początku lipca br.
• Przewiduje się że wyniki 
matury będą podane do ok. 
11 sierpnia br.

• Osoby, które chciałyby po-
prawiać egzamin maturalny, 
mogłyby to zrobić na po-
czątku września.

Egzamin ósmoklasisty
• Termin: 16-18 czerwca br.
• Planowane jest, że egza-
min ósmoklasisty będzie 
mógł być sprawdzony do 
końca lipca. Wtedy ucznio-
wie będą mogli przekazywać 
świadectwa i zaświadcze-
nia z wyników egzaminów 
do wybranych przez siebie 
szkół średnich.

Egzamin zawodowy i po-
twierdzający kwalifikacje 

w zawodzie
• Formuła (podstawa pro-
gramowa) 2012 i 2017: 22 
czerwca - 9 lipca br.
• Formuła (podstawa pro-
gramowa) 2019: 17-28 
sierpnia br.

Przedłużenie zamknięcia 
szkół,  przedszkoli i żłob-

ków

• Termin: 24 maja br.
• Do tego czasu uczniowie 
szkół podstawowych, po-
nadgimnazjalnych, ponad-
podstawowych kontynuują 
naukę w formie zdalnej.
• W niedługim terminie po-
damy informacje dotyczą-
ce ewentualnej możliwości 
prowadzenia pewnych form 
działalności opiekuńczej 
w części placówek.

Ograniczenie działalności 
na uczelniach

• Termin: 24 maja br.
• Nadal nie zostaje zawie-
szone prowadzenie badań 
naukowych.
• Rząd zachęca  szkoły 
wyższe do uruchomienia 
działalności badawczej, 
która powinna się odbywać 
w warunkach bezpiecznych, 
uwzględniających aktualny 
stan zagrożenia dla zdrowia 
pracowników oraz zachęca  
uczelnie do planowania po-
wrotu pracowników admini-
stracyjnych z pracy zdalnej 
na stacjonarną.
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LEKARSKIE

• ANDRZEJ BEDNARZ, 
SPECJALISTA OTOLARYN-
GOLOG I ALERGOLOG, 
REJESTRACJA 604-22-94-
23, www.andrzejbednarz.pl
• Lek. med. JAN JAZIENIC-
KI - specjalista ortopedii i 
chirurgii urazowej, Świdnica, 
ul. Świerkowa 2/3, wtorki od 
godz. 16.00, rejestracja 602-
712-239
• GABINET DERMATO-
LOGICZNY, specjalista 
dermatolog - wenerolog, 
alergolog, zabiegi medycyny 
estetycznej - MAGDALE-
NA SIMON-BŁAŻEWICZ. 
Świdnica, Plac Ludowy 8/2. 
Rej. tel. 601-721-352. Wizyty 
domowe.
• Gabinet okulistyczny, 
Świdnica, Rynek 9 (optyk), 
specjalista chorób oczu 

MAŁGORZATA KRASOW-
SKA przyjmuje pacjentów 
ubezpieczonych w NFZ oraz 
prywatnie, rejestracja tele-
foniczna 74/852-34-23 lub 
osobiście w godz. 9:00-18:00
• GABINET DERMATOLO-
GICZNY, specjalista derma-
tolog - GRAŻYNA WICHER, 
leczenie chorób skóry oraz 
dermatologia estetyczna. 
Przyjmuje w środy, Ś-ca, 
ul. Ks. Jadwigii Śląskiej 7. 
Rejestracja telefoniczna 604-
222-885
• Gabinet Dermatologicz-
ny, dr nauk med. MAREK 
ZIARKIEWICZ, specjalista 
dermatolog. Przyjmuje we 
wtorki i piątki, ul. Równa 16. 
Rejestracja codziennie - tel. 
601-97-67-85
• ZIEŃCZUK BARBARA 
- specjalista ENDOKRY-
NOLOG, specjalista chorób 
wewnętrznych. Przyjmuje: 
wtorki od 16.00, ul. Wester-
platte 10, tel. 660-893-744
• BERNACKI WOJCIECH. 
Lekarz chorób wewnętrz-

nych, przyjmuje w czwartki 
od 18.00, Świdnica, ul. Mar-
cinkowskiego 12-16, USG, 
wizyty domowe, biopsje 
tarczycy, tel. 0602-762-819
• Rehabilitacja w domu pa-
cjenta, masaż, gimnastyka, 
laseroterapia, elektrotera-
pia. Mgr Zbigniew Biedroń, 
specjalista II st. rehabilitacji. 
506-105-113
• ANDRZEJ DOŁHUN - SPE-
CJALlSTA PSYCHIATRA, 
Świdnica, ul. Świerkowa 
2/03. Rejestracja telefonicz-
na, tel. 693-362-167
• PRACOWNIA PROTETYKI 
DENTYSTYCZNEJ Świd-
nica, pl. Grunwaldzki 3/7, 
wejście od ulicy Lelewela. 
Pracownia czynna pon.-piąt. 
9.00-15.00. Tel. 74/852-13-
17 lub 502-498-837
• GABINET GINEKOLO-
GICZNY Krzysztof Szymasz-
kiewicz, przyjmuje w czwartki 
16.00-18.00. AK-MED 
Westerplatte 10. Rejestracja 
codziennie 8.00-15.00 pod 
nr 74/856-91-94, kom.602-

182-149
• Nocne prywatne pogoto-
wie stomatologiczne, lek. 
stom. ZDZISŁAW DUDEK, 
Świdnica, ul. Czwarta-
ków 6, tel. 0603-54-54-99. 
Leczenie w znieczuleniu, 
protezy natychmiastowe.
• GABINET STOMATO-
LOGICZNY, lek. dent. 
Jarosław Stankiewicz, 
Ś-ca, ul. Głowackiego 14, 
Rejestracja telefoniczna: 
Tel.74/851-40-60, 502-409-
670
• SPECJALISTA PSYCHIA-
TRA, PSYCHOTERAPEUTA 
JERZY WYSOCKI. Lecze-
nie- Bólu, zaburzeń Snu 
w Hipnozie, zaburzeń lę-
kowych i innych zaburzeń 
nerwowych. Świdnica, ul. 
Zamenhofa 46, przy „Pry-

watnej Praktyce Lekarza 
Rodzinnego”- wtorek od 
godziny 16:15. Rej. wyłącz-
nie telefoniczna 691-300-
855. WIZYTY DOMOWE

LOKALE-WYNAJEM

• Wynajmę mieszkanie przy 
ul. Kwiskiej we Wrocławiu 
o pow. 24 m2. Mieszkanie 
jest w pełni umeblowane i 
wyposażone. Pokój, kuchnia, 
przedpokój, balkon. Kontakt 
501-591-562.

RÓŻNE

• Kupię kryształy, tel 792-
223-280
TOWARZYSKIE
• Gosia z 6, tel.: 518-928-201

USŁUGI

• Pralnia dywanów i tapice-

rek, ul. Kliczkowska 26 c. 
Wyjazdy.Tel. 600-742-464, 
514-153-553
•  Cyklinowanie bezpyłowe, 
tel. 692-109-308
•  SERWIS TV KONTRAST. 
Czynny od 10:00 - 17:00, 
Świdnica, ul. Zygmuntow-
ska 3, tel. 74/852-26-82. W 
sprzedaży piloty do TV
• Cyklinowanie podłóg - pro-
fesjonalnie, 500-87-44-12
•  Usługi ogólnobudowlane, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia, izolacje. Remon-
ty budunków i mieszkań 
.Tel: 601-577-645
•  Usługi ogólnobudowalne, 
szeroki zakres. Brukowanie, 
ocieplenia,izolacje,injek-
cje-osuszanie. Remonty 
budynków, roboty ziemne. 
Tel: 601-577-645

OGŁOSZENIA DROBNE
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Świdnica • Wałbrzych • Dzierżoniów

Twoje ogłoszenie rekrutacyjne
w trzech powiatach.

Sprawdź!   tel. 502 487 511

tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl
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Naprawa nawierzchni
Od poniedziałku tj. 

20 kwietnia trwają 
w Świebodzicach  prace 
związane z remontem dróg 
gminnych, które potrwają 
do końca tygodnia. 

Remont cząstkowy na-
wierzchni asfaltowych jest 

przeprowadzany na ulicach: 
Parkowej, Żwirki i Wigury, 
Krótkiej, Kolejowej oraz Ale-
jach Lipowych. Zadanie wy-
konuje ZGK Świebodzice Sp. 
z o.o.-  Za utrudnienia w ru-
chu przepraszamy -  mówią 
prowadzący remont.

> opr.

Wykorzystują
przymusową
przerwę

Z uwagi na epidemię 
koronawirusa wszyst-

kie obiekty sportowe  są 
zamknięte. OSiR Świebo-
dzice Spółka z o.o. z myślą 
o użytkownikach czas prze-
rwy wykorzystuje prowa-
dząc liczne prace porząd-
kowe i techniczne w swoich 
obiektach oraz na terenach 
przyległych. W normalnych 
warunkach funkcjonowania 
przerwa taka miała zwykle 
miejsce we wrześniu.

W Hali Sportowo-Widowi-
skowej naprawiane są m.in. 
futryny i drzwi wewnętrzne 
do przebieralni, toalet i po-
mieszczeń gospodarczych, 
na dachu hali prowadzone są 
naprawy dekarskie, czyszczo-
ne są rynny i spusty. Ponad-
to przycinane są żywopłoty 
i porządkowane gazony. 
Pomieszczenia są gruntow-
nie czyszczone i odkażane. 
Odbywa się także przegląd 
i naprawa instalacji elektrycz-
nej. a także instalowany jest 
reduktor ciśnienia na insta-
lacji ciepłej wody użytkowej. 
Z kolei w Wodnym Centrum 
Rekreacji są m.in.: montowa-
ne liczniki ściekowe i zakła-
dane płytki na ścianie w holu 
głównym. Ponadto odbywa 
się przechlorowanie filtrów 

i systemów cyrkulacji wody 
basenowej, odbywają się 
prace porządkowe podba-
senia, wymieniane są lampy 
basenowe oraz naprawiane 
jest oświetlenie w saunach. 
Odbywa się także naprawa 
pęknięć, spuchnięć tynków 
i malowanie ścian w łazien-
kach i przebieralniach, prze-
gląd i naprawa instalacji 
elektrycznej. Doprowadzana 
jest instalacja internetowa do 
komputerów analizujących 
skład wody basenowej i cen-
trali wentylacyjnej w celu 
możliwości zdalnego dia-
gnozowania i serwisowania. 
Ponadto prowadzony jest 
przegląd i naprawa instalacji 
elektrycznej. W kompleksie 
sportowym przy ul. Spor-
towej 15, odbywają się pra-
ce pielęgnacyjne na boisku 
naturalnym oraz na boisku 
z trawą syntetyczną. Przy ul. 
Rekreacyjnej 1 trwa przegląd 
i naprawa instalacji elektrycz-
nej w pomieszczeniach so-
cjalnych ORLIK. Ponadto wy-
konywana jest korekta drzew 
i krzewów, porządkowane są 
gazony i żywopłoty, a tak-
że realizowany jest montaż 
ogrodzenia panelowego od 
strony brodzików dziecię-
cych.

> opr.

Wydali już ponad tysiąc maseczek
W dniu 23 kwietnia 

w świebodzickim 
Rynku o godz. 12:00 
odbyła się kolejna akcja 
bezpłatnego wydawania 
mieszkańcom Świebodzic 
maseczek ochronnych. To 
już trzecia odsłona tej akcji, 
która cieszyła się dużym 
zainteresowaniem. 

Organizatorem akcji jest 
Miejski Dom Kultury, któ-
ry dokłada wszelkich starań, 
aby maseczki trafiły do jak 

największej liczby mieszkań-
ców. Pracownice MDK szyją 
maseczki własnoręcznie, przy-
gotowały już ponad 1000 szt. 
środków ochronnych i zapo-
wiadają, że to nie koniec czy-
nienia dobra. Akcja przebie-
gała z zachowaniem wszelkich 
środków ostrożności. Osoby 
stojące w oczekiwaniu na 
wydanie maseczki zachowy-
wały bezpieczne odległości, 
ponadto każda z nich miała 
zasłonięte usta i nos. Widać 
było, że mieszkańcy stosują 

się do wszystkich zaleceń, za 
co im dziękujemy. W trosce 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców wydawany był przez pra-
cownika Urzędu Miejskiego 
komunikat za pośrednictwem 
radiowęzła, którego treść do-
tyczyła zachowania bezpiecz-
nych odległości. Jak informuje 
MDK to nie koniec akcji. - Pa-

nie czują ogromną satysfak-
cję z tego, że mogą pomóc 
mieszkańcom. Informujemy, 
że każda maseczka jest przed 
włożeniem do woreczka de-
zynfekowana i bezpiecznie za-
pakowana. Nie ma powodów 
do obaw  - podkreślają orga-
nizatorzy akcji. 

> opr.

Komputery dla uczniów
Fundacja Impact 

w ramach akcji #Kom-
puterDlaUcznia przekazała 
komputery wraz dostępem 
do Internetu, aby wesprzeć 
najbardziej potrzebujące 
dzieci w gminie Żarów.

Uczniowie nie posiadają 
własnego sprzętu kompute-
rowego ani dostępu do In-
ternetu, dzięki przekazanemu 
sprzętowi będą mogli w pełni 
uczestniczyć w nauczaniu on-
-line. W dniu 14 kwietnia 2020 
roku w Ośrodku Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie siedmioro 
rodziców odebrało dla swoich 
pociech komputery w ramach 
akcji #KomputerDlaUcz-
nia. Każdy zestaw składa się 
z komputera, modemu  oraz 
karty sim/starter interneto-
wy. – Zdalne nauczanie to nie 
lada wyzwanie zarówno dla 
nauczycieli, jak i uczniów. Do 
tego dochodzą jeszcze proble-
my związane z brakiem sprzę-
tu do nauki m.in. komputerów. 
Dlatego fundacja Impact za-
inicjowała akcję „Komputer dla 
Ucznia” w ramach której prze-
kazała nowy sprzęt kompute-
rowy. Ogromnie się cieszę, że 
wspólnie mogliśmy wspomóc 
uczniów naszej gminy. Jestem 
przekonana, że w ten spo-
sób uczniowie zdobędą nowe 
umiejętności, które pozwolą 
im na dalszy rozwój. Dziękuję 
również Fundacji Impact za 
przekazanie sprzętu, to wielka 
pomoc dla uczniów i ich ro-
dzin. Jesteśmy bardzo wdzięcz-
ni za okazane wsparcie – mówi 
Małgorzata Siemińska, kie-
rownik Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Żarowie.

Sprzęt przekazano przy 
współpracy Fundacji Im-
pact z siedzibą w Warszawie 
ul. Stawki 3A lok. 47 oraz 

Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Żarowie. Umowę z Funda-
cją Impact podpisali zastępca 
burmistrza Przemysław Siko-
ra oraz Małgorzata Siemiń-
ska kierownik żarowskiego 
Ośrodka Pomocy Społecz-
nej. – Epidemia koronawirusa 
sparaliżowała funkcjonowanie 
szkół. Nauczyciele prowadzą 
lekcje zdalnie. W obecnej sy-
tuacji trudno jest sobie wy-
obrazić realizację zdalnego 
nauczania bez komputerów 
i dostępu do Internetu. Dlate-
go, w imieniu obdarowanych 
uczniów, dziękujemy Fundacji 
Impact za sprzęt, ale przede 
wszystkim wrażliwość na po-
trzeby młodych ludzi – mówi 
Przemysław Sikora, zastępca 
burmistrza.

Z danych Głównego Urzę-
du Statystycznego wynika, że 
w 2019r. 83,1% gospodarstw 
domowych posiadało w domu 
przynajmniej jeden komputer. 
Wskaźnik ten z roku na rok 
systematycznie zwiększa się, 
jednak w coraz wolniejszym 
tempie. W porównaniu z ro-
kiem 2018 wzrósł on o 0,4%. 
Oznacza to, że nadal 17 proc. 
takiego komputera nie po-
siada. Jednocześnie z danych 
uzyskanych przez Fundację 
Impact od 24 gmin w całej 
Polsce (w tym tych najbied-
niejszych) wynika, że nadal 
brakuje ok. 700 komputerów 
dla dzieci do nauki online. 
Brak komputera z dostępem 
do Internetu jest barierą nie 
pozwalająca na uczestnictwo 
w zajęciach e-learningowych 
przygotowywanych przez 
szkoły. Problem wyklucze-
nia cyfrowego dotyka dzieci 
z najbiedniejszych rodzin. 

> źródło UM Żarów/Mate-
riały prasowe Fundacji Impact

www.mojeinformacje.pl
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