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Zabił psaNie będzie Miasta Dzieci

Rusza nabór wniosków

Nie dotykaj niewybuchów

Bił czworonoga kijem od szczotki, zadawał ciosy pięściami
oraz kopał po całym ciele, a także rzucił nim o podłogę. Pies nie przeżył. 
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Nie będzie
Miasta Dzieci

- Jest nam bardzo smut-
no, że ze względu na bez-
pieczeństwo dzieci w tym 
roku nie będziemy mogli 
zaprosić ich do Miasta 
Dzieci. Niestety, wszel-
kie restrykcje dotyczące 
pandemii nie pozwalają 
nam na zorganizowanie 
tej cieszącej się wielkim 
powodzeniem półkolonii. 
A to wszystko w trosce 
o zdrowie i życie dzieci, 
wolontariuszy i całego 
personelu pracującego 
przy tym wydarzeniu 
– informują świdniccy 
urzędnicy. 

Przypomnijmy, że od 6 lat 
w Świdnicy odbywała się 
impreza dedykowana dzie-
ciom w wieku od 6 do 12 lat, 
które z różnych przyczyn 
nie mogły wyjechać na wa-
kacje. W dwóch turnusach 
każdego roku brało udział 
ponad 1000 osób, którymi 

opiekowali się wykwalifiko-
wani opiekunowie i wolon-
tariusze. Dzieci, oprócz do-
brej zabawy i wielu atrakcji 
związanych ze swoim mia-
steczkiem, otrzymywały 
posiłki, a wszystkie godziny 
przepracowane w różnych 
zawodach opłacane były 
wewnętrzną walutą, którą 
mogły wydawać w sklepie 
marzeń. 
Miasto Dzieci, pod patro-
natem Prezydent Miasta 
Świdnicy Beaty Moskal- 
Słaniewskiej oraz Wójt 
Gminy Świdnica Teresy 
Mazurek, wspierali licz-
ni sponsorzy, którzy byli 
zaangażowani nie tylko 
finansowo, ale również 
merytorycznie. W tro-
sce o zdrowie półkolonia 
w 2020 roku nie odbędzie 
się, ale jesteśmy pewni, że 
spotkamy się za rok.

opr.
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Zabił psa
Bił czworonoga kijem od 

szczotki, zadawał ciosy 
pięściami oraz kopał po 
całym ciele, a także rzucił 
nim o podłogę. Pies nie 
przeżył. 

Bielawski Komisariat Policji 
został powiadomiony przez 
lekarza weterynarii o zgonie 
psa. Śmierć miała być naj-
prawdopodobniej skutkiem 
pobicia. Funkcjonariusze na-
tychmiast podjęli działania, 
ustalając przyczynę ponie-
sionych obrażeń i ich spraw-

cę. Jak ustalono, sprawcą był 
26-letni mężczyzna. Dwa dni 
wcześniej bił czworonoga 
kijem od szczotki, zadawał 
ciosy pięściami oraz kopał 
po całym ciele, a także rzu-
cił nim o podłogę w wyniku 
czego zwierzę doznało obra-
żeń w postaci pęknięcia wą-
troby w trzech miejscach co 
doprowadziło do krwotoku 
wewnętrznego, skutkującego 
zgonem psa.

Przypomnijmy, że za znęca-
nie się nad zwierzęciem grozi 
do 3 lat pozbawienia wolności, 

a w przypadku gdy sprawca 
działa ze szczególnym okru-
cieństwem, zagrożenie karą 
pozbawienia wolności wzrasta 
do lat 5. Sąd może również 
nałożyć na sprawcę zakaz 

posiadania zwierząt na okres 
do 10 lat oraz orzec nawiąz-
kę na cel związany z ochroną 
zwierząt w kwocie nawet do 
100.000 złotych.

> opr.

Sprawcą pobicia zwierzęcia był 26-latek

Dwa nowe przypadki
Jak poinformowała 

Powiatowa Stacja Sani-
tarno-Epidemiologiczna 
w Świdnicy na terenie 
naszego miasta odnoto-
wano dwa nowe przypadki 
zakażenia koronawirusem 
(stan na 23.05.2020, na 
godzinę 14.00). 

To kobieta, w średnim 
wieku ze Świdnicy oraz 
starszy mężczyzna, również 
mieszkaniec naszego mia-
sta. Do 23 maja kwarantan-
na objętych było 166 osób, 
a nadzorem epidemiolo-
gicznym – 33 osoby. Podej-
rzenie zakażenia wirusem 
COVID-19 odnotowano u 67 
osób, a zdiagnozowanych 
czyli potwierdzonych pa-
cjentów – 112 ( 11 przypad-
ków Świebodzice, 77 przy-

padków Świdnica (w tym 
7 zgonów), 8 przypadków 
gmina Świdnica, 3 przypadki 
Strzegom, 3 przypadki gmi-
na Strzegom, 3 przypadki 
Żarów, 5 przypadków gmi-
na Żarów, 2 przypadki gmi-
na Jaworzyna Śląska). PSSE 
opublikowała również dane 
dotyczące tzw. ozdrowień-
ców. To 23 osoby (10 kobiet 
i 6 mężczyzn ze Świdnicy, 
1 kobieta gmina Świdnica, 
2 kobiety i 1 mężczyzna ze 
Świebodzic, 2 mężczyzn ze 
Strzegomia, 1 mężczyzna 
gmina Żarów).

W sumie liczba osób 
zakażonych koronawiru-
sem w województwie dol-
nośląskim: 2378 stan na 
(23.05.2020 r. godz. 10:00)

> opr.

Apel o otwarcie granicy polsko-czeskiej
Marszałek Województwa 

Dolnośląskiego Cezary Przy-
bylski wraz z Hetmanami 
czeskich krajów libereckiego, 
kralowohradeckiego, pardu-
bickiego i ołomunieckiego 
zaapelowali do premierów 
Polski i Czech o otwarcie pol-
sko-czeskiej granicy.

Granica polsko-czeska 
została zamknięta ponad 
dwa miesiące temu. Ograni-

czenia związane z jej prze-
kraczaniem mają zapobiec 
rozprzestrzenianiu się wi-
rusa SARS-CoV-2. Obecnie 
sytuacja epidemiologicz-
na na pograniczu czeskim 
i polskim jest jednak usta-
bilizowana, a występowa-
nie wirusa jest stosunkowo 
niskie. - Nie widzimy powo-
du dla stosowania dalszych 
ograniczeń w przekraczaniu 

granicy polsko-czeskiej. Pełne 
otwarcie granic byłoby du-
żym wsparciem dla handlu 
i lokalnej turystyki – wyjaśnia 
marszałek Cezary Przybyl-
ski. - Nasz apel jest zgodny 
ze wspólnym europejskim 
planem znoszenia ograni-
czeń zapobiegających rozpo-
wszechnianiu się COVID-19. 
Wspólnie wnioskujemy więc, 
by otwarcie granicy nastąpi-

ło w tym samym czasie, jak 
z innymi państwami Grupy 
Wyszehradzkiej oraz z Au-
strią i Niemcami – stwierdzili 
sygnatariusze apelu. Cze-
si planują otworzyć swoje 
granice na przełomie maja 
i czerwca, w zależności od 
kształtowania się sytuacji 
związanej z pandemią wirusa 
SARS-CoV-2.

> opr.

Prorok naszych czasów

W setną rocznicę uro-
dzin św. Jana Pawła 

II w katedrze świdnickiej 
uroczystą Eucharystię 
w koncelebrze bp Marka 
i bp Adama, sprawował bp 
senior Ignacy Dec.

W okolicznościowej homi-
lii pierwszy biskup świdnicki 
w trzech punktach zatrzymał 
się przed postacią najsław-
niejszego człowieka XX wieku. 
Przypominał osiem pielgrzy-
mek św. Jana Pawła II do Pol-
ski. Przywołując słowa papieża 
Franciszka biskup Ignacy przy-
pominał także charakterystycz-
ne cechy św. Jana Pawła II: 

modlitwę, bliskość ludzi i spra-
wiedliwość połączoną z miło-
sierdziem. – Wszyscy podziwiali 
świętego papieża, że wśród tylu 
zajęć i przeróżnych spraw, któ-
re codziennie spadały na nie-

go, zawsze znajdował czas na 
modlitwę. Co więcej modlitwa 
dla niego była najważniejszą 
czynnością każdego dnia. Każdy 
człowiek był dla niego ważny, 
z każdym rozmawiał. Szanował 

także wrogów. Modlił się o ich 
nawrócenie. Św. Jan Paweł II po-
kazywał sprawiedliwość o twa-
rzy miłosierdzia. Sprawiedliwość 
to widzenia człowieka i świata 
w prawdzie. Miłosierdzie to mi-
łość świadczona grzesznikom 
– tłumaczył biskup senior. – 
Dziękujmy za dar św. Jana Paw-
ła II, za jego świętość, za jego 
nauczanie, za jego styl życia. 
Prośmy Chrystusa, by wyostrzył 
nam wzrok naszej wiary, byśmy 
ciągle na nowo otwierali Mu 
drzwi naszych serc i wszystkich 
sektorów naszego życia – za-
chęcał były ordynariusz.

> opr.

Nowe zasady przyjmowania interesantów
Od poniedziałku, 18 maja 

zmieniły się w Urzędzie 
Miejskim w Świdnicy zasady 
przyjmowania interesantów. 
Wszystkie komórki organi-
zacyjne urzędu pracują od 
poniedziałku do piątku, od 
godz. 7:30 do 15:30. Czynna 
jest również kasa, przypomi-
namy jednak, że płatności 
można dokonywać także za 
pośrednictwem bankowości 
elektronicznej.

Nadal istnieje ryzyko 
związane z pandemią i za-
rażenia się koronawirusem, 
w związku z tym osoby zo-
bowiązane są przychodzić 
do urzędu w maseczkach 
i rękawiczkach. Przy wejściu 
można zdezynfekować ręce. 
Do każdego z wydziałów 
wpuszczane będą jedno-
razowo po 2 osoby, prosi-
my również o zachowanie 
dwumetrowych odstępów 

czekając na wejście do po-
szczególnych pokoi. Z pra-
cownikami Urzędu Miejskie-
go w Świdnicy można 
kontaktować się: telefonicz-
nie - centrala urzędu 48 74 
856 28 00 lub bezpośrednio 
z poszczególnymi wydzia-
łami, poprzez e-mail: um@
um.swidnica.pl lub platfor-
mę https://eurzad.um.swid-
nica.pl/

> opr.

„Zasłużona dla Miasta Świdnicy”
Rada Miejska w Świd-

nicy podjęła uchwałę 
o nadaniu tytułu „Zasłużo-
ny dla Miasta Świdnicy” dla 
Ireny Kozłowskiej. Wniosek 
został złożony przez Stowa-
rzyszenie Absolwentów 
i Sympatyków II Liceum 
Ogólnokształcącego 
w Świdnicy przy poparciu 
Towarzystwa Regionalnego 
Ziemi Świdnickiej.

Pani Irena Kozłowska uro-
dziła się w 1921 roku Warsza-
wie. W 1939 roku ukończyła II 
Miejskie Gimnazjum i Liceum 
żeńskie im. Jana Kochanow-
skiego. W czasie okupacji była 
członkiem AK, działała w taj-
nym nauczaniu, od roku 1943 
prowadziła punkt kontaktowy 
cichociemnych. Po przyjeź-
dzie do Świdnicy podjęła pra-
cę w Liceum Ogólnokształcą-
cym dla Dorosłych, którego 
dyrektorem był Mieczysław 
Kozar-Słobódzki. Pani Irena 
Kozłowska tak wspomina 
ten czas: „Dla mnie osobiście 
szkoła przy Równej to miej-
sce niezapomniane. Zdjęcie 
dyrektora Mieczysława Sło-
bódzkiego wzbudziło dawne 
wspomnienia. Osobista z nim 
znajomość, jego upór i zaan-
gażowanie w dzieło, którego 
się podjął, sprawiły, że posta-
nowiłam pozostać po przy-

jeździe właśnie w Świdnicy. 
To tu przecież rozpoczynałam 
swoją karierę pedagogiczną. 
Jak bardzo rozumiałam wtedy 
potrzebę wiedzy u ludzi, któ-
rzy, zmuszeni przez wybuch 
wojny do przerwania nauki, 
teraz, w nowych realiach, za-
pragnęli nadrobić utracony 
czas. Zapewne trochę inaczej 
wtedy rozumiało się potrze-
bę kształcenia się i zdobycia 
na przykład matury. Jak to się 
wtedy mówiło: „bez papierka 
i matury trudno żyć”.

W szkole przy Równej pra-
cowała w latach 1946-1973 
i 1974-1976. Współtworzyła 
pierwszą bibliotekę w LO dla 
Dorosłych. Pomimo rozpo-
rządzenia, aby wszystkie bi-
blioteki poniemieckie zdać 
na przemiał, udało się ocalić 
wiele wartościowych dzieł. 
Tytuł magisterski uzyskała 
w 1952 roku na Uniwersy-
tecie Wrocławskim. Począt-
kowo była jedyną anglistką 
w mieście i uczyła w wielu 
szkołach, między innymi 
w I LO w latach 1953-1973, 
w II LO w latach 1952-1954 
i 1971-1979, w Liceum Spół-
dzielczym (obecnie Zespół 
Szkół Ekonomicznych) w la-
tach 1946-1951. Po przejściu 
na emeryturę nie zerwała 
kontaktów ze szkołą, praco-
wała jeszcze w II LO na pół 

etatu. Cieszyła się szczególni 
sympatią wśród młodzieży. 
Irena Kozłowska poza pracą 
zawodową działała społecz-
nie w wielu stowarzysze-
niach. Była współzałożycielką 
Koła Polonistów w Świdnicy 
w 1957 roku, które istnieje do 
dziś. Jest to nie tylko kolo sa-
mokształceniowe, ale zespół 
ludzi, którzy spotykają się, 
aby dyskutować o literaturze, 
historii, filozofii, organizuje 
spotkania z ciekawymi ludź-

mi (m in. Olga Tokarczuk). 
Za swoja pracę zawodowa 
i społeczną otrzymała wiele 
wyróżnień m.in. Złoty Krzyż 
Zasługi, Nagrodę Ministra 
i Kuratora Oświaty. Warto do-
dać, że w II Liceum Ogólno-
kształcącym pracuje wnucz-
ka pani Ireny – pani Agata 
Mester, która kontynuuje 
tradycje rodzinne prowadząc 
zajęcia z języka angielskiego.

> źródło: II L.O.

Irena Kozłowska poza pracą zawodową
działała społecznie w wielu stowarzyszeniach

Pierwszy krok ku in vitro
Radni miejscy przyjęli 

petycję wniesioną przez 
świdniczankę Annę Gromek, 
w sprawie podjęcia działań 
zmierzających do przyję-
cia w Świdnicy programu 
polityki zdrowotnej, doty-
czącego leczenia niepłod-
ności metodą zapłodnienia 
pozaustrojowego in vitro. 
Podpisało ją ponad 800 
świdniczan. Za przyjęciem 
petycji głosowało 14 rad-
nych, 8 było przeciw. 

Miasto przystąpi teraz do 
opracowania programu poli-
tyki zdrowotnej dotyczącego 
dofinansowania leczenia nie-
płodności metodą zapłod-
nienia pozaustrojowego in 
vitro , który następnie będzie 
musiał zostać zaopiniowany 
przez Agencję Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfi-
kacji. 

Głównym celem programu 
będzie zapewnienie dostępu 
do procedury zapłodnienia 
pozaustrojowego miesz-
kańcom Świdnicy, u których 
zdiagnozowana została nie-
płodność, poprzez wsparcie 
finansowe procesu leczenia. 
Program ten zakłada dofi-
nansowanie jednego cyklu 
zapłodnienia pozaustrojowe-
go lub adopcji zarodka dla 
każdej pary zakwalifikowanej 
w wysokości do 100%, ale 
w maksymalnej kwocie 5 tys. 

zł, pod warunkiem przepro-
wadzenia co najmniej jednej 
całej procedury przewidzia-
nej w programie. Koszt cał-
kowity realizacji tego zadania 
w latach 2020 - 2023 szaco-
wany jest na ok. 190 tys. zł. 

Problem niepłodności do-
tyczy około 20% par w Pol-
sce. Dla nich „in vitro” to je-
dyna metoda na doczekanie 
się własnego potomstwa. 
Niestety dla wielu osób ba-
rierą są względy finansowe. 
Wychodząc temu naprzeciw 
wiele samorządów zdecydo-
wało się na dofinansowanie 
tej metody leczenia bezpłod-
ności. Pierwszym miastem, 
które wprowadziło program 
dofinansowania zabiegów in 
vitro była Częstochowa. Mia-
ło to miejsce 2012 roku, od 
tego czasu urodziło się tam 
już ponad 50 dzieci. Pozosta-
łe miasta, które realizują taki 

program to m.in.: Gdańsk, 
Warszawa, Wrocław, Szcze-
cin, Chojnice, Słupsk, Tarno-
wo Podgórne, Kołobrzeg, 
Łódź. Kwota dofinansowania 
wynosi około 5 tys. zł. 

Jak podał Międzynaro-
dowy Komitet Monitorujący 
Technologie Reprodukcyjne, 
od momentu wynalezienia tej 
metody oraz innych zaawan-
sowanych terapii urodziło się 
już 8 milionów dzieci. MKMTR 
przedstawił dane dotyczące 
in vitro podczas 34. dorocz-
nego Spotkania Towarzystwa 
Rozrodu i Embriologii Czło-
wieka w Barcelonie w 2018 
roku. Badacze podali, że 
podczas gdy liczba urodzeń 
dzieci w wyniku zapłodnienia 
in vitro wzrosła w ciągu ostat-
nich czterech dekad, spadły 
wskaźniki porodów mnogich. 
Z przedstawionej prezenta-
cji wynika, że każdego roku 

w wyniku m.in. zapłodnienia 
in vitro rodzi się ponad pół 
miliona niemowląt. Dzięki 
działającemu przez cztery 
lata (2013 -2016) rządowemu 
programowi dofinansowania 
in vitro przyszło na świat po-
nad 21 tysięcy dzieci.

Przypomnijmy, że w 2010 
roku Uniwersytet Medyczny 
Instytut Karolinska przyznał 
Nagrodę Nobla w dziedzi-
nie medycyny i fizjologii za 
opracowanie metody za-
płodnienia pozaustrojowe-
go. Nagrodę otrzymał bry-
tyjski biolog Robert Geoffrey 
Edwards, który przy opra-
cowaniu jej współpracował 
z ginekologiem Patrickiem 
Steptoe. Pierwszą osobą, któ-
ra przyszła na świat w wyniku 
zastosowania tego zabiegu 
była Louise Brown, urodzona 
25 lipca 1978 roku. W Pol-
sce pierwszego zapłodnienia 
in vitro u człowieka dokonał 
Marian Szamatowicz z Kliniki 
Ginekologii Akademii Me-
dycznej w Białymstoku (obec-
nie Uniwersytet Medyczny 
w Białymstoku) w 1987 roku.

Po otrzymaniu od Agencji 
Oceny Technologii Medycz-
nych i Taryfikacji pozytywnej 
opinii dotyczącej samorzą-
dowego programu zdrowot-
nego, radnym przedstawiona 
zostanie stosowna uchwała. 

> opr.
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ABC Ostatnia Posługa - Karpińscy
» BOK Świdnica
   ul. Zamenhofa 44B  74 637-95-55 
   ul. Śląska 11  74 852-28-91 
» BOK Strzegom  74 853-39-89 
» BOK Jawor  76 870-28-86
Zakład Pogrzebowy „CHARON” 502-226-992
» Świdnica, Zamenhofa 4 24/h - 74 851-30- 64
» Jaworzyna Śl., Wolności 15a 24/h - 74 858-79-96
» Żarów, Armii Krajowej 60/13 24/h - 74 858-70-27
Usługi Pogrzebowe „OLECH” tel. 24 h - 74 640-24-42
» Świdnica ul. Garbarska 36 kom. 24 h - 502-353-568

zakłady pogrzebowe

100 mln złotych już na kontach
Prawie 100 mln złotych 

popłynęło na konta dol-
noślązaków. ZUS wypłacił 
już postojowe dla prawie 
50 tysięcy osób. 

Od początku kwietnia Za-
kład Ubezpieczeń na Dolnym 
Śląsku przelał pieniądze dla 
49 308 mieszkańców nasze-
go regionu. Samozatrudnieni 
i osoby na umowach cywilno-
-prawnych dostali 97 872 857 
zł. - Jeżeli wniosek jest wypeł-
niony poprawnie postojowe 

jest przelewane od razu na 
konto wnioskującego. Gdy są 
błędy opłata się opóźnia gdyż 
musimy poprosić o ich usu-
nięcie lub złożenie ponownie 
poprawnego wniosku – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regio-
nalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. Rzecznicz-
ka informuje, że osoby, które 
już dostały pierwsze posto-
jowe mogą składać wniosek 
o kolejną wypłatę. - Osoby na 
umowach cywilno-prawnych, 
którym pierwszy wniosek 

składał do ZUS pracodawca, 
kolejny mogą do nas przesłać 
już same. Zachęcam do robie-
nia tego przez swoje konto na 
PUE ZUS gdyż to najszybsza 
droga do wypłaty na kon-
to – zachęca Kowalska-Ma-
tis. - Wnioski składane prze 
Internet są automatycznie 
weryfikowane i kierowane do 
wypłaty - dodaje.

Świadczenie postojowe 
może być wypłacone ponow-
nie na podstawie oświad-
czenia złożonego do ZUS. 
Łącznie może być wypłacone 
trzykrotnie. Wypłata realizo-
wana jest na podstawie wnio-
sku, który zgodnie z przepi-
sami ma formę oświadczenia 
osoby uprawnionej, składanej 
pod odpowiedzialnością kar-
ną. Ustawodawca przyjął, że 
to na uprawnionym spoczy-
wa ocena czy jego sytuacja 
materialna uległa poprawnie, 
czy też nie, w kolejnym okre-
sie po złożeniu pierwszego 
wniosku i otrzymaniu na tej 
podstawie świadczenia po-
stojowego. W tym przypadku 
nie jest oczekiwane, w przy-

padku przedsiębiorców, wy-
kazywanie spadku przycho-
dów o kolejne 15%. 

Od 1 kwietnia 2020 do 21 
maja 2020 r. wpłynęło do 
ZUS w z całego kraju 2 852 
295 wniosków (elektronicznie 
1 670 169, w wersji papie-
rowej 1 182 126) wniosków 
o pomoc z Tarczy, w tym: 1 
726 981 – wnioski o zwol-
nienie ze składek, 871 270 – 
wnioski o świadczenie posto-
jowe dla samozatrudnionych 
(w tym 156 886 wniosków 
o ponowną wypłatę), 181 299 
– wnioski o świadczenie po-
stojowe dla zleceniobiorców 
(w tym 7 258 wniosków o po-
nowną wypłatę) oraz 63 411 
– wnioski o ulgi (odroczenie 
składek, rozłożenie zaległości 
na raty). 

Opóźnienie w wypłacie 
powodują błędy w składa-
nych wnioskach. Brak pod-
pisu pod oświadczeniem, 
błędny numer rachunku, to 
najczęstsze błędy popełniają 
przedsiębiorcy, którzy wnio-
skują o pomoc w ramach 
tzw. tarczy antykryzysowej. 

Dlatego ZUS apeluje, aby nie 
śpieszyć się i przed wysła-
niem dokumentów dokład-
nie sprawdzić zawarte tam 
informacje. Znacznie wydłu-
ża to czas na przykład wypła-
ty postojowego czy wydanie 
decyzji o zwolnieniu z opła-
cania. Świadczenie postojo-
we dla osób prowadzących 
działalność gospodarczą wy-
nosi 2 080 zł albo 1 300 zł. 
dla osób, które rozliczają po-
datek kartą podatkową i są 
zwolnione z opłacania po-
datku VAT. Osoby na umowie 
cywilnoprawnej mogą dostać 
2 080 zł lub - jeśli suma ich 
przychodów z umów cy-
wilnoprawnych w miesiącu 
poprzedzającym miesiąc, 
w którym złożyli wniosek 
o świadczenie postojowe 
wynosi do 1299,99 zł (mniej 
niż 50 proc. kwoty minimal-
nego wynagrodzenia za pra-
cę w 2020 r.), to świadczenie 
postojowe przysługuje w wy-
sokości sumy wynagrodzeń 
z tych umów. 

Na początku kwietnia 
w życie weszły przepisy tzw. 

tarczy antykryzysowej. Prze-
widują one, że przedsię-
biorcy mogą złożyć wniosek 
o zwolnienie ze składek, od-
roczenie terminu ich zapłaty, 
rozłożenie zaległości na raty 
oraz o świadczenie posto-
jowe. ZUS zachęca do skła-
dania wniosków za pomocą 
Platformy Usług Elektronicz-
nych (PUE). To zdecydowanie 
przyspiesza ich obsługę. 

> opr.

Świadczenie przysługuje 
osobie prowadzącej poza-
rolniczą działalność, jeżeli:
1. Doszło do przestoju 
w prowadzeniu działalności, 
2. Rozpoczęła jej prowadze-
nie przed 1 lutego 2020 r.,
3. Przychód z tytułu prowa-
dzonej działalności uzyska-
ny w miesiącu poprzedza-
jącym złożenie wniosku był, 
o co najmniej 15% niższy 
od przychodu uzyskanego 
w miesiącu poprzednim,
4. Jeżeli zwiesiła jej prowa-
dzenie po 31 stycznia 2020 r.,
5. Nie ma innego tytułu do 
ubezpieczeń społecznych.

Akwarium nad jeziorem
Ponad 13 milionów zło-

tych kosztowała budo-
wa Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego w Zagórzu 
Śląskim. 

W malowniczym sąsiedz-
twie Jeziora Bystrzyckiego 
powstał budynek o żelbeto-
wej konstrukcji. Łupek, jakim 
wypełniona jest ażurowa 
elewacja budynku, wykona-
na z grubo ciosanego drew-
na, szkło i stalowe elementy 
konstrukcyjne wewnątrz, dają 
wrażenie spójności z natu-
rą. Zadaszone miejsce wokół 
budynku pozwoli turyście 
odpocząć przed zanurzeniem 
się w pełne niespodzianek 
wnętrze. A we wnętrzu, cho-
dząc po wylanej elastyczną 
żywicą epoksydową podło-
dze, można odnieść wraże-
nia stąpania po tafli wody, 
w której - jak w lustrze - od-
bija się nie tylko to, co nad 
głowami, ale i szyba samego 
akwarium z fauną i florą Je-
ziora Bystrzyckiego. Tury-
sta znajdzie tu moc atrakcji. 

Pływające ryby w akwarium, 
historię powstania zbiorni-
ka Jeziora Bystrzyckiego, ale 
przede wszystkim będzie miał 
możliwość skorzystać z lekcji 
edukacyjnych, związanych 
z ochroną środowiska, głów-
nie z ochroną wody. Centrum 
Obsługi Ruchu Turystyczne-
go to też miejsce, z którego 
turyści będą mogli wyruszyć 
w góry. Jest tam dość duży 
parking, a w pobliżu kolejne 
atrakcje - wstęgowa kładka 
łącząca brzegi Jeziora By-

strzyckiego, Zamek Grodno 
z Centrum Bioedukacji Multi-
medialnej, czy zapora wodna. 
Głównym założeniem wyko-
nanej inwestycji jest poprawa 
organizacji ruchu turystycz-
nego na terenie Gminy Walim 
oraz zmniejszenie presji jego 
oddziaływania na obszary 
cenne przyrodniczo.

Centrum Obsługi Ruchu 
Turystycznego to ostatnia, 
trzecia część dużego projektu 
zrealizowanego przez Gminę 
Walim pt. „Zwiększenie udo-

stępniania zasobów przyrod-
niczych oraz rozwój nowych 
form edukacji ekologicznej, 
dzięki rozbudowie Turystycz-
nego Centrum Edukacji Eko-
logicznej „Choina” i poprawie 
organizacji ruchu turystycz-
nego w Gminie Walim”. Za-

danie współfinansowane było 
ze środków Unii Europejskiej 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego w ramach 
osi Priorytetowej 4 Środo-
wisko i zasoby, Działania 4.4 
Ochrona i udostępnianie za-
sobów przyrodniczych, Pod-

działania 4 – 4.4.4 Ochrona 
i udostępnianie zasobów 
przyrodniczych – ZIT AW Re-
gionalnego Programu Ope-
racyjnego dla Województwa 
Dolnośląskiego 2014-2020.

> opr.
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100 rocznica urodzin patrona
W poniedziałek, 18 

maja 2020 r. przypa-
dła 100. rocznica urodzin 
Świętego Jana Pawła II- 
Patrona Szkoły Podstawo-
wej w Grodziszczu, jednego 
z najbardziej rozpoznawa-
nych na świecie Polaków, 
osoby pełnej charyzmy, ko-
goś, kto nie bał się mówić 
o trudnych rzeczach, a jed-
nocześnie był pokornym, 
zwykłym człowiekiem.

Od 2004 r., czyli od mo-
mentu nadania imienia, Szkoła 
Podstawowa w Grodziszczu 
kieruje się nauką Świętego 
Jana Pawła II, zwłaszcza w re-
alizacji Programu Wychowaw-
czo- Profilaktycznego, który 
można by opisać wyżej zacy-

towanymi słowami Wielkiego 
Papieża. Mimo upływu lat my-
śli i czyny oraz życie papieża są 
żywe w społeczności szkolnej. 
Uczniowie pod opieką nauczy-
cieli osiągają sukcesy na miarę 
swoich możliwości, kształtu-
ją osobowość i charakter, by 
w przyszłości służyć drugie-
mu człowiekowi i ojczyźnie. 
W czasach pandemii, gdy 
troska o bezpieczeństwo wła-
sne i najbliższych pokazuje, 
co w życiu jest najważniejsze, 
jeszcze bardziej doceniamy 
Jego apele o to, by być, a nie 
mieć. Uczniowie, Nauczyciele, 
Pracownicy i Rodzice dowiedli 
w ciągu tych ostatnich tygo-
dni, że potrafią być „dla dru-
gich”, wzajemnie się wspierać, 
być zwyczajnie dobrymi ludź-

mi. To najpiękniejsza laurka 
urodzinowa dla Patrona…

W szkole dużą wagę przy-
wiązuje się do kultywowania 
pamięci tego Wielkiego Ro-
daka. Kolejne roczniki uczest-
niczą w obchodach Dnia 
Patrona, konkursach plastycz-
no- literackich, akcjach Papie-
skiego Dzieła Misyjnego, or-
ganizują wystawy okazjonalne 
i stałe poświęcone Patronowi, 
a także coroczny Gminny Kon-
kurs Wiedzy o Janie Pawle 
II. Szkoła należy do Rodziny 
Szkół noszących imię Jana 
Pawła II i uczniowie z opieku-
nami mają możliwość uczest-
niczenia w zjazdach tego sto-
warzyszenia. 

Sejm VIII kadencji ustano-
wił rok 2020 Rokiem Świętego 

Jana Pawła II. Również Szkoła 
Podstawowa w Grodziszczu 
w tym roku przygotowywała 
się do uczczenia jubileuszu 
Jego urodzin w szczególny 

sposób. Planowano ten dzień 
spędzić wyjątkowo: razem ze 
społecznością lokalną uczest-
niczyć we Mszy Świętej w ko-
ściele w Grodziszczu, a póź-

niej w uroczystym koncercie 
poświęconym Ojcu Świętemu 
oraz w przedstawieniu dla 
mieszkańców wsi. Niestety, rok 
2020 okazał się trudny i nie-
przewidywalny - trzeba było 
zweryfikować plany. - Pande-
mia Covid -19 zamknęła nas 
w domach, ale cała społecz-
ność szkoły może zjednoczyć 
się symbolicznie we wspólnej 
modlitwie w intencji uczniów 
i pracowników Szkoły Podsta-
wowej w Grodziszczu w ponie-
działek 18 maja - dokładnie 
w dniu urodzin Jana Pawła 
II - o godz. 18.00. Z powodu 
ograniczeń w kościele w Gro-
dziszczu mogło przebywać 35 
osób – mówią organizatorzy. 

> opr.

Rusza nabór wniosków na wymianę pieców

Wójt Gminy Świdnica ogła-
sza nabór wniosków na dofi-
nansowanie wymiany syste-
mów ogrzewania starego typu 
wykorzystujących paliwo stałe 
na ekologiczne źródła ciepła 
w nieruchomościach o charak-
terze mieszkalnym położonych 
na terenie gminy Świdnica. 
Wnioski o udzielenie dotacji na 
obowiązującym druku (z 2020 
roku) należy składać od 28 
maja do 4 czerwca 2020 r., w 
punkcie informacyjnym urzędu 
gminy świdnica stanowisko nr 
100.

Do wniosku należy dołączyć 
yytuł prawny do dysponowania 
nieruchomością – aktualny wy-
pis z rejestru gruntów lub odpis 
z księgi wieczystej ( nie star-
szy niż 6 m-cy).  W przypadku 
współwłaścicieli pisemną zgo-
dę właścicieli/współwłaścicieli 
na realizację inwestycji, a także 
na rozliczenie dofinansowania 
przez jednego, wskazanego 
imiennie właściciela/współwła-
ściciela, posiadającego pełno-
mocnictwo do reprezentowania 
w postępowaniu o udzielenie 
i rozliczenie dotacji, w tym do 
zawarcia umowy o udzielenie 
dotacji. W przypadku ustano-
wienia pełnomocnika (zazna-
czony pkt. 2 we wniosku o do-
tację) należy dołączyć pisemne 
pełnomocnictwo, a w przypad-
ku współwłasności małżeńskiej 
należy dołączyć zgodę mał-
żonka.  W przypadku wniosku 
składanego przez wspólnotę 
mieszkaniową, posiadającą 
wspólną kotłownię z wnioskiem 
występuje Zarządca wspólnoty 
załączając do niego uchwałę o 
wyrażeniu zgody na realizację 
przedsięwzięcia polegającego 
na wymianie źródła ciepła wraz 
z pełnomocnictwem do repre-
zentowania wspólnoty przez 
zarządcę .UWAGA! Wszystkie 
wnioski złożone przed bądź po 
w/w terminie nie będą rozpa-
trywane.

O dofinansowanie mogą 
ubiegać się: osoby fizycz-
ne będące właścicielem lub 

współwłaścicielem budynku 
jednorodzinnego lub lokalu 
mieszkalnego oraz wspólnoty 
mieszkaniowe, której człon-
kowie są osobami fizycznymi 
będącymi właścicielami lub 
współwłaścicielami lokali i ko-
rzystają z ciepła wytworzonego 
we wspólnej kotłowni. Dotacja 
będzie udzielona w wysoko-
ści 70% poniesionych kosztów 
kwalifikowanych na zadanie, 
jednak nie większej niż 7 000 
zł. Dofinansowaniu podlegają 
ekologiczne źródła ciepła tj.: 
kotły gazowe,  piece zasilane 
prądem elektrycznym, kotły 
na paliwa stałe (co najmniej 5 
klasa wg PN-EN 303-5:2012), 
kotły na biomasę (co najmniej 
5 klasa wg PN-EN 303-5:2012) i  
pompy ciepła. Warunkiem nie-
zbędnym do objęcia zadania 
dofinansowaniem jest trwała 
likwidacja głównego źródła 
ciepła starej generacji.

Ostateczny termin złożenia 
wniosków upływa 4 czerwca 
2020 roku. Wszystkie wnioski 
złożone po tym terminie pozo-
staną bez rozpatrzenia. Osoby 
zakwalifikowane do otrzymania 
dofinansowania zostaną poin-
formowane pisemnie o termi-
nie i miejscu zgłaszania się do 
tut. Urzędu w celu podpisania 
umowy, przy czym niedotrzy-
manie w/w terminu uznaje się 
za rezygnację wnioskodawcy z 
dotacji. Zakwalifikowanie wy-
datków rozpoczyna się z dniem 

podpisania umowy. Dotacja 
nie może być udzielona , jeże-
li zadanie zostanie wykonane 
przed podpisaniem umowy o 
udzielenie dotacji. Wszelkie in-
formacje dotyczące dofinanso-
wania można uzyskać w Zespo-
le Ochrony Środowiska pokój 
310 Urzędu Gminy Świdnica, a 
także pod numerem telefonu: 
74 8523067 wew. 310 oraz na 
stronie www.gmina.swidnica.pl 
Druk wniosku oraz pozostałe 
załączniki dostępne są w pok. 
310 Urzędu Gminy Świdnica 
oraz na stronie internetowej.

To nie koniec dobrych wia-
domości związanych z możli-
wością ubiegania się o dofinan-
sowania na wymianę „starych 
pieców”. Jeszcze w tym roku 
mieszkańcy gminy Świdnica 
będą mogli skorzystać z tzw. 
programu aglomeracyjnego w 
ramach projektu pn. „Wymia-
na wysokoemisyjnych źródeł 
ciepła w budynkach i loka-
lach mieszkalnych na terenie 
wybranych gmin Aglomeracji 
Wałbrzyskiej”. O terminach 
i warunkach naboru będzie-
my informować na bieżąco. 
Niezależnie od programów: 
gminnego i aglomeracyjnego, 
które dotują wymianę „starych 
pieców” na ekologiczne źródła 
ciepła można skorzystać z rzą-
dowego wsparcia w ramach 
programu Czyste Powietrze. 

> opr.
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Gminne wodociągi już działają
Od dnia 18 maja biuro i kasa 

spółki w Bystrzycy Dolnej 55A 
zostały ponownie otwarte dla 
klientów. Wstęp do biura jest 
możliwy wyłącznie w masecz-
kach ochronnych, a w biurze 
jednocześnie może przeby-
wać maksymalnie 2 klientów 
(z zachowaniem 2-metrowej 
odległości od siebie).

- Mimo to, w trosce o bez-
pieczeństwo naszych klientów 
oraz pracowników ich obsłu-
gujących, zalecamy ograni-

czenie wizyt w siedzibie spół-
ki wyłącznie do niezbędnych 
przypadków. Każdą sprawę 
można wcześniej skonsulto-
wać telefonicznie lub e-ma-
ilowo i ustalić rzeczywistą 
potrzebę osobistej wizyty. 
Prosimy o korzystanie z moż-
liwości dokonywania bezgo-
tówkowych wpłat w kasie przy 
użyciu kart płatniczych – mó-
wią pracownicy wodociągów.

Sprawy, które można wcze-
śniej skonsultować z pracow-

nikami należy zgłaszać telefo-
nicznie pod nr tel:. rozliczenia, 
zawieranie lub zmiana umów 
tel. 74-851-59-83, łączenia 
do sieci, warunki techniczne, 
uzgodnienia i odbiory tech-
niczne tel. 74-851-59-81, 
zgłaszanie awarii, sprawy dot. 
eksploatacji sieci i urządzeń 
wod.-kan. tel. 74-851-59-87, 
pozostałe sprawy sekretariat 
tel. 74-851-59-80 lub wszyst-
kie powyższe e-mailem na 
adres: sgpk@sgpk.pl.
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„100-lecie urodzin
Jana Pawła II”
Jako szkoła imienia Jana 

Pawła II już od początku 
roku szkolnego 2019/2020 
podejmowali szereg  
działań zmierzających do 
uczczenia 100. rocznicy 
urodzin swojego Patrona. 
W tym celu opracowany 
został szkolny projekt edu-
kacyjny „100- lecie urodzin 
Jana Pawła II”, w którego 
realizację włączona została 
cała społeczność szkolna.

- Nasi uczniowie opracowy-
wali gazetki tematyczne przy-
bliżające życiorys i działalność 
papieża, poznali jego ulubione 

pieśni, zmagali się w konkur-
sach: plastycznym „Jan Paweł II 
w moich oczach” oraz literackim 
„List Jana Pawła II do dzieci”, 
uczestniczyli w obchodach Dnia 
Papieskiego w kurii świdnickiej, 
przygotowali wieczór poezji 
Jana Pawła II, na który zaprosili 
zaprzyjaźnione szkoły, których 
patronem również jest Jan Pa-
weł II - mówią nauczyciele z 
PSK+ w Kostrzy. Tuż przed 18 
maja, kiedy przypadały urodzi-
ny Św. Jana Pawła II, przygoto-
wali piękne prace: laurki wyra-
żające podziękowania, portrety 
i inne wizerunki patrona, torty i 
ciasta urodzinowe, które skon-

sumowali wspólnie z rodziną 
oraz „okna papieskie”. Wspa-
niałą inicjatywą było również 
wspólne odśpiewanie hymnu 
szkoły, co zostało uwiecznione 
na pamiątkowym filmiku. - Je-
steśmy dumni, że pomimo trud-
nego czasu, w jakim się obecnie 
znajdujemy, nasi uczniowie i ich 
rodzice z takim zaangażowa-
niem włączyli się w obchody tej 
ważnej dla nas rocznicy. Dzię-
kujemy wszystkim dzieciom, ro-
dzicom i pracownikom szkoły za 
hołd oddany Św. Janowi Pawło-
wi II – mówią przedstawiciele 
grona pedagogicznego. 
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Park Sportowy
Trwają prace na terenie 

kolejnej inwestycji w ramach 
projektu pn. „Rozwój funkcji 
zdrowotnych i rekreacyjnych 
w Gminie Świebodzice, po-
przez tworzenie i odnawia-
nie terenów zieleni w celu 
poprawy jakości życia miesz-
kańców”. Budowany jest Park 
Sportowy między ulicami Kró-
lowej Jadwigi i Księcia Bolka.

Obecnie na terenie par-
ku jest wyrównywany teren 
oraz wyznaczane są ścieżki 
pod aleje spacerowe oraz tor 
dla rolkarzy, który powstanie 
wokół parku. Oprócz istnie-
jącego boiska dodatkowo 
zostanie zbudowane boisko 
wielofunkcyjne (do siatków-
ki, koszykówki i piłki ręcz-
nej) z centralnie położonym 
kortem tenisowym. Całość 
zostanie odpowiednio ogro-
dzona i oświetlona. Niezwy-
kłą atrakcją dla najmłodszych 
dzieciaczków, będzie wodny 
plac zabaw o bezpiecznej 
nawierzchni. Cały teren bę-

dzie wzbogacony o ogrody 
deszczowe, nowe trawniki 
oraz nasadzenia drzew, krze-
wów i roślin ozdobnych, które 
będą sprzyjać wypoczynko-
wi oraz aktywności fizycznej. 
W parku zostaną zamonto-
wane, oprócz tradycyjnych 
ławeczek, siedziska w for-

mie kamieni, a przy jednym 
z ogrodów deszczowych zo-
stanie zbudowana ława o dłu-
gości 20 m. Cały teren będzie 
oświetlony latarniami LED 
i dla bezpieczeństwa użyt-
kowników monitorowany. 

> opr.

Czasowe utrudnienia
W związku z planowa-

nymi pracami przy linii ko-
lejowej nr 285, wykonaw-
ca informuje o czasowej 
zmianie organizacji ruchu 
na przejeździe kolejowym 

położonym w ciągu drogi 
powiatowej w Marcinowi-
cach - 49,993 km (ul. Kole-
jowa, obok szkoły). Przejazd 
zamknięty będzie w dniach 
26.05 – 29.05.2020 r. Z ru-

chu pojazdów wyłączony 
zostanie jeden pas jezdni. 
Nastąpi także czasowe za-
mknięcie drogi w okresie 
nocnym.

> opr.

Śmietnisko wokół… koszy na śmieci
Opony, części samo-

chodowe, odpady po 
remontach domowych czy 
artykułach spożywczych 
to śmieci, które zamiast 
trafiać do odpowiednich 
pojemników lub Punktu Se-
lektywnej Zbiórki Odpadów 
zlokalizowanego na terenie 
Żarowa, są zostawiane 
przez mieszkańców wokół 
pojemników do segregacji.

Przypominamy, że porzu-
canie odpadów w miejscach 
do tego nie przeznaczonych 
jest wykroczeniem i podlega 
karze grzywny. Na terenie 

gminy umieszczane są fo-
topułapki, które rejestrują 
w miejscach newralgicznych 
przypadki zaśmiecania te-
renów gminnych. - Chociaż 
dostępne są specjalne konte-
nery do segregacji odpadów, 
wokół nich pojawiają się wy-
sypiska śmieci, które nie są 
ani odpadami komunalnymi, 
ani typowo segregacyjnymi. 
Zdarzają się przypadki, że 
mieszkańcom nie chce się 
nawet wrzucić szkła czy pla-
stików do środka i pozosta-
wiają je w workach lub rzu-
cają na ziemię. Pamiętajmy, 
że wystawianie jakichkolwiek 

odpadów pod boksy lub ze-
stawy do zbiórki selektywnej 
jest niedopuszczalne. Takie 
działania generują dodatko-
we koszty finansowe, którymi 
w następstwie obciążani są 
pozostali mieszkańcy gminy. 
Na terenie gminy Żarów roz-
stawionych jest ponad 100 
gniazd, a w nich 250 konte-
nerów: niebieskie na papier, 
zielone na stłuczkę szkla-
ną oraz żółte na tworzywa 
sztuczne, metale oraz odpa-
dy wielomateriałowe. Kon-
tenery te mają pojemność 
od 1,5 m3 do 2,5 m3. Każdy 
mieszkaniec gminy Żarów 

może także bezpłatnie od-
dać dowolną ilość odpadów 
w Punkcie Selektywnej Zbiór-
ki Odpadów. Tutaj żarowia-
nie mogą zostawiać odpady 
komunalne, RTV, AGD, two-
rzywa sztuczne, zużyte opo-
ny od pojazdów osobowych, 
papier, tekturę, szkło i me-
tale. Dbajmy wspólnie o czy-
stość i estetykę naszej gminy 
– mówi Tomasz Kuska z Re-
feratu Komunalnego Urzędu 
Miejskiego w Żarowie.

Pamiętajmy także, że 
zgodnie z nowymi przepisa-
mi od 1 stycznia 2020r. nie 
ma już możliwości niesegre-

gowania odpadów. Każdy 
mieszkaniec ma prowadzić 
zbiórkę w sposób selektyw-
ny. Wielokrotnie pisaliśmy 
o tym, jakie śmieci wrzucać 
do poszczególnych kontene-
rów. Mieszkańcy początkiem 
roku otrzymali także nowe 
ulotki śmieciowe, w których 
dokładnie jest opisany cały 
system segregacji odpadów, 
jakie odpady możemy odda-
wać do Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów oraz kiedy 
zgłaszać zbiórkę odpadów 
wielkogabarytowych.
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Urząd otwarty Przejazd bramą zamknięty 
Od 25 maja budynek UM 

w Żarowie otwarty dla 
interesantów. 

Z pracownikami UM bę-
dzie się można kontaktować 
również osobiście w godzi-
nach pracy Urzędu: od 7.30 
do 15.30 (od poniedziałku 
do piątku) oraz od godz. 
8.00 do 16.00 (we wtorki). 
Czynna jest również kasa 
UM w godz. 9.00 – 12.00, 
przypominamy jednak, że 
płatności można dokony-
wać także za pośrednictwem 
bankowości elektronicznej. 

Przy okienku do kasy stać 
może 1 osoba. - Pracuje-
my tak jak dotychczas, ale 
zmieniają się zasady przyj-
mowania interesantów. Na-
dal istnieje ryzyko związane 
z pandemią i zarażenia się 
koronawirusem, w związku 
z tym osoby zobowiązane 
są przychodzić do Urzędu 
w maseczkach i rękawicz-
kach. Przy wejściu można 
zdezynfekować ręce. Do 
każdego z wydziałów wpusz-
czana będzie jednorazowo 1 
osoba, prosimy również o za-
chowanie odstępów dwume-

trowych czekając na wejście 
do poszczególnych pokoi - 
mówią urzędnicy

> opr.

Przypominamy, że z pracow-
nikami Urzędu Miejskiego 
w Żarowie można kontakto-
wać się telefonicznie nr tel: 
74 30 67 333 (Sekretariat), 
74 30 67 332 (Biuro Ob-
sługi Klienta), 74 30 67 378 
(Urząd Stanu Cywilnego), 
poprzez e-mail: burmistrz@
um.zarow.pl lub platformę: 
e-urząd: https://eurzad.
um.zarow.pl/ czy platformę: 
gov.pl – Mój Gov.

Od ponad tygodnia 
zamknięty jest prze-

jazd i możliwość przejścia 
przez bramę w budynku 
gospodarczym w okolicach 
budynków Ciernie 39 a,b,c 
w Świebodzicach. 

Przejazd został zamknię-
ty na wezwanie Państwowej 
Inspekcji Nadzoru Budow-
lanego ze względu na zły 
stan techniczny budynku 
i zagrażał bezpieczeństwu 
mieszkańców. - Budynek 
gospodarczy nie jest wła-
snością Gminy Świebodzi-

ce, jednakże Gmina dołoży 
wszelkich starań, aby prze-
jazd został jak najszybciej 
udostępniony mieszkań-

com – informują urzędnicy. 
Obecnie istnieje możliwość 
przejazdu następującymi 
odcinkami: drogą transpor-
tu rolnego do ul. Strzegom-
skiej (drogi wojewódzkiej 
nr 374), drogą przy Integra-
cyjnej Szkole Podstawowej 
do ul. Ciernie (drogi po-
wiatowej) lub drogą obok 
kościoła do ul. Olszańskiej: 
w lewo do ul. Ciernie (drogi 
powiatowej) oraz w prawo 
do ul. Strzegomskiej (drogi 
wojewódzkiej nr 374). 

> opr.
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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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tel. 74 856 88 88
sekretariat@swidnickie.pl

www.mojeinformacje.pl
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STREFA PRACY 
Świdnica • Wałbrzych 

Dzierżoniów

Twoje ogłoszenie rekrutacyjne
w trzech powiatach.

Sprawdź!   tel. 502 487 511
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Interwencje
straży miejskiej
Spalali odpady

Dyżurny straży miejskiej 
w Świdnicy otrzymał zgło-
szenie dotyczące dużego 
zadymienia w rejonie ulicy 
Sikorskiego i Pogodnej. Skie-
rowany na miejsce patrol 
szybko zlokalizował przyczy-
nę takiej sytuacji. Okazało się, 
że na terenie budowy spala-
no różnego rodzaju odpady. 
Ogień ugaszono, a spraw-
ca otrzymał mandat karny 
w kwocie 300 złotych.

Papieros i brak maski
Operator monitoringu 

wizyjnego zauważył na po-
czekalni dworca PKP Świdni-
ca Miasto mężczyznę, który 
wbrew zakazowi palił papie-
rosa, nie stosował maseczki 
ochronnej i zaśmiecał pocze-
kalnię. Przybyły na miejsce 
patrol wyjaśnił podróżnemu 
jakie zasady zachowania obo-
wiązują na poczekalni dworca 
i ukarał go mandatem w kwo-
cie 500 złotych.

Tym się nie pali!
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgłosze-
nie zaniepokojonego miesz-
kańca Świdnicy dotyczące wy-
jątkowo śmierdzącego dymu, 
który wydobywał się z komi-
na jednego z budynków przy 
ulicy Podmiejskiej. Strażnicy 
dokonali kontroli, która po-
twierdziła, że w piecu spalane 

były różnego rodzaju odpady, 
w tym plastikowe opakowania 
i lakierowane płyty meblowe. 
Interwencja zakończyła się 
ukaraniem truciciela.

Drogie „spotkanie” 
Dyżurny Straży Miejskiej 

w Świdnicy otrzymał zgłosze-
nie od operatora monitoringu 
wizyjnego dotyczące spoży-
wania alkoholu i zaśmiecania 
terenu przez dwie młode ko-
biety. Oczywiście obie panie 
zapomniały również o ko-
nieczności stosowania mase-
czek ochronnych. Zdarzenie 
miało miejsce przy garażach 
na ulicy Grodzkiej. Przybyli 
na miejsce funkcjonariusze 
straży miejskiej wyjaśnili przy-
czyny swej interwencji, którą 
zakończyli nałożeniem man-
datów karnych.

Chwilowa utrata wzroku
Straż Miejska otrzymała 

zgłoszenie dotyczące męż-
czyzny w parku przy ulicy 
Saperów. Osoba ta leżała 
i głośno jęczała. Przybyłym 
na miejsce strażnikom męż-
czyzna powiedział, że stracił 
wzrok i strasznie bolą go oczy. 
Na miejsce wezwano pogoto-
wie ratunkowe. Po zbadaniu 
przez lekarza, poszkodowany 
„odzyskał” wzrok i nie wyma-
gał już żadnej opieki medycz-
nej. Został przewieziony do 
miejsca zamieszkania.

„Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego”

Ponad 20 wykroczeń  po-
pełnionych przez kierujących 
pojazdami to wynik kolejnych 
działań na rzecz bezpieczeń-
stwa w ruchu drogowym prze-
prowadzonych przez świdnic-
kich policjantów na terenie 
powiatu. Akcję na wybranych 
odcinkach dróg naszego po-
wiatu realizowano pod nazwą 
„Niechronieni uczestnicy ruchu 
drogowego”. 

To właśnie ta grupa użytkow-
ników dróg, w przeciwieństwie 
do osób podróżujących samo-
chodami, pozbawiona jest ja-
kichkolwiek środków ochrony 
technicznej. Niestety w przy-
padku zdarzeń drogowych na-
rażona jest najbardziej na 
niebezpieczeństwo utraty ży-
cia i zdrowia. Przepisy ruchu 
drogowego szczegółowo re-
gulują kwestię ruchu pieszych 
i pojazdów. Podstawowe prze-
pisy obowiązujące w ruchu 
zna prawie każdy, jednak jak 
pokazują policyjne statystyki 
nie wszyscy się do nich stosują. 
Taki stan rzeczy wynika nie tylko 
z niewłaściwych zachowań na 
drodze pieszych czy rowerzy-
stów, ale również niezgodnych 
z przepisami ruchu drogowego 
zachowań kierujących pojazda-
mi w stosunku do nich. Dlatego 

świdniccy policjanci na drogach 
naszego powiatu cyklicznie pro-
wadzą różnego rodzaju działa-
nia oraz akcje prewencyjne na 
rzecz bezpieczeństwa w ruchu. 

W czwartek, 21 maja, funk-
cjonariusze świdnickiej „dro-
gówki” przeprowadzili działania 
pn. „Niechronieni uczestnicy 
ruchu drogowego”, podczas 
których największą grupę ujaw-
nionych wykroczeń, stanowiły 
niestety te popełniane przez 
kierujących pojazdami, w tym 
również te zaistniałe w stosun-
ku do „niechronionych uczest-
ników ruchu drogowego”. Były 
to m.in. nieustąpienie pierw-
szeństwa pieszemu, czy też 
nieprawidłowe przejeżdżanie 
przez przejścia dla pieszych. 
W wyniku przeprowadzonej ak-
cji funkcjonariusze ujawnili 22 
wykroczenia popełnione przez 
kierujących pojazdami.  Na 17  
kierujących pojazdami funkcjo-
nariusze nałożyli mandaty kar-
ne, a w 5 przypadkach w stosun-
ku do kierujących zastosowano 
pouczenia. Działania tego typu 
będą cyklicznie kontynuowane 
przez funkcjonariuszy Wydziału 
Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Świdnicy.
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Nie dotykaj niewybuchów!
Na terenie powiatu świd-

nickiego regularnie ujawniane 
są różnego rodzaju niewybu-
chy. Najczęściej pochodzące 
z okresu II wojny światowej. 
- Pomimo iż stare, zardzewiałe 
i na pozór niegroźne, w rze-
czywistości, pomimo upływu 
lat, nadal mogą być bardzo 
niebezpieczne – podkreślają 
policjanci apelując o rozwagę 
i ostrożność w przypadku od-
nalezienia takich przedmio-
tów. 

Wiosna to czas przydomo-
wych porządków, a także prac 
wykonywanych w ziemi, pod-
czas których można znaleźć 
niewybuchy z czasów II wojny 
światowej. W środę, 20 maja, 
na terenie gminy Strzegom 
podczas prac ogrodowych 
znaleziony został niewybuch. 
O znalezisku natychmiast zo-
stał powiadomiony dyżurny 
Komisariatu Policji w Strze-
gomiu. Na miejsce skierowa-
ni zostali policjanci z grupy 
minersko – pirotechnicznej, 
którzy potwierdzili fakt ujaw-

nienia niewybuchu w posta-
ci skorodowanego granatu, 
pochodzącego najprawdo-
podobniej z czasów II wojny 
światowej. Miejsce zostało 
zabezpieczone do czasu przy-
jazdu patrolu saperskiego 
z Głogowa, który przejął nie-
bezpieczne znalezisko. - Dla-
tego też apelujemy o rozwagę 
i ostrożność w przypadku od-
nalezienia takich przedmio-
tów. W żadnym wypadku nie 
próbujmy ich na własną rękę 
odkopywać, przenosić, czy 
też rozbrajać. Takie nieodpo-
wiedzialne zachowanie może 
grozić śmiercią lub kalectwem. 
Poza faktem, iż ryzykujemy 
własnym życiem i zdrowiem, 
mogą nas wówczas spotkać 
także sankcje karne. Apeluje-
my, aby w przypadku znale-
zienia niewybuchu lub przed-
miotu który go przypomina, 
bezwzględnie zachować szcze-
gólną ostrożność i natychmiast 
powiadomić policję – podkre-
ślają mundurowi. 
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Kolejne porcje narkotyków
Policjanci z Komisariatu 

Policji w Świebodzicach 
zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkoty-
kowej zatrzymali dwóch 
mężczyzn podejrzanych 
o posiadanie środków odu-
rzających. Funkcjonariusze 
zabezpieczyli amfetaminę, 
metamfetaminę tabletki 
ecstasy oraz marihuanę 
z których można uzyskać 
ponad 415 porcji han-
dlowych narkotyków. 
O dalszym losie mężczyzn 
zdecyduje Sąd.

Funkcjonariusze Zespołu 
Kryminalnego Komisaria-
tu Policji w Świebodzicach 
prowadząc na terenie mia-
sta Świebodzice działania 
przeciwko przestępczości 
narkotykowej, w wyniku 
prowadzonych działań ope-
racyjnych ustalili i zatrzy-
mali 21-latka oraz 23-latka, 
podejrzanych o posiadanie 
środków odurzających i sub-
stancji psychotropowych. 
W trakcie przeszukania 
mieszkania należącego do 
mężczyzn funkcjonariusze 
w jednym z pomieszczeń 
w pudełku po ciastkach 
ujawnili woreczek strunowy 
z zawartością białego prosz-
ku. Po przebadaniu na teste-
rze narkotykowym okazało 
się iż, zabezpieczona biała 
substancja to amfetamina. 
W trakcie dalszego przeszu-
kania w kolejnym pomiesz-

czeniu w pudełku po butach 
policjanci ujawnili woreczek 
strunowy z zawartością su-
szu w kolorze szaro-zielo-
nym, białą skrystalizowaną 
substancję i tabletki. Po 
przebadaniu tych substancji 
na testerze narkotykowym 
okazało się iż, zabezpieczo-
ny susz to marihuana, biała 
skrystalizowana substancja 
to metamfetamina, a zabez-
pieczone tabletki to tabletki 

ecstasy. Łącznie funkcjona-
riusze zabezpieczyli ponad 
415 porcji handlowych tych 
narkotyków. Nielegalny 
towar trafił do depozytu, 
a mężczyźni do policyjnego 
aresztu. W sprawie usłyszeli 
już zarzuty grozi im do 3 lat 
pozbawienia wolności.

Kilka dni później, również 
w Świebodzicach, funkcjo-
nariusze z Zespołu Krymi-
nalnego Komisariatu Policji 

w Świebodzicach prowadząc 
czynności dot. zwalczania 
przestępczości narkotykowej 
w wyniku pracy operacyjnej 
zatrzymali 32-letnią miesz-
kankę miasta, podejrza-
ną o posiadanie substancji 
psychotropowych. W trak-
cie przeszukania mieszka-
nia należącego do kobiety 
w zamrażalce, funkcjonariu-
sze ujawnili woreczek stru-
nowy z zawartością białego 
proszku, który poddano 
badaniom na testerze nar-
kotykowym. Test potwierdził 
że, zabezpieczona substan-
cja to amfetamina. Kobieta 
posiadała ponad 90 porcji 
tego narkotyku. Natomiast 
w Świdnicy, funkcjonariusze 
Ogniwa Patrolowo-Inter-
wencyjnego, Wydziału Pre-
wencji świdnickiej komen-
dy zatrzymali 31-letniego 
mieszkańca powiatu świdnic-
kiego poszukiwanego celem 
odbycia kary pozbawiania 
wolności. Mężczyzna miał 
przy sobie kilkanaście porcji 
narkotyków. Został przewie-
ziony do zakładu karnego, 
gdzie będzie odbywał zale-
głą karę pozbawienia wol-
ności, ale odpowie również 
za posiadanie narkotyków. 
31-letni mieszkaniec powia-
tu świdnickiego był poszu-
kiwany celem odbycia kary 
pozbawiania wolności na 
podstawie wyroku Sądu Re-
jonowego w Legnicy. 
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