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Prezydent Świdnicy
apeluje o przesunięcie
terminu wyborów
prezydenckich.

Zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
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Mimo epidemii i narzuconych ograniczeń każdego dnia stawiają się w pracy, by nieść pomoc innym. Lekarze i pielęgniarki
na pierwszym froncie walczą z chorobą, kierowcy wożą ludzi, ekspedientki w sklepach sprzedają niezbędne produkty, wolontariusze robią zakupy i dostarczają ciepłe posiłki.
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Apeluję o zmianę
terminu wyborów
Jako samorządowiec, kierując
się odpowiedzialnością, a za najwyższe wartości uznając życie, zdrowie
i bezpieczeństwo mieszkańców, z
całą stanowczością stwierdzam,
iż organizacja majowych wyborów
przez samorząd jest w obecnej sytuacji niemożliwa. Apeluję do tych,
którzy mają wpływ na termin wyborów prezydenckich, by je przełożyli i
by tak ważna sprawa, jak wskazanie
przez Obywateli Rzeczpospolitej
Polskiej przyszłego Prezydenta, odbyło się w warunkach godnych, spokojnych i takich, w których nikt nie
będzie czuł się zagrożony.
Dziś, gdy dla samorządowców
najważniejsze jest to, by nasze
miasta i gminy funkcjonowały normalnie, nie mamy logistycznych,
technicznych i osobowych możliwości, by przygotować tak skomplikowane przedsięwzięcie, jakim są wy-

bory. To „normalnie” w nienormalnych
przecież warunkach to zapewnienie
prawidłowego funkcjonowania publicznych instytucji, które w określonym zakresie, ale wciąż działają i wykonują swoje obowiązki. To zapewnienie
ciągłej pracy miejskich spółek, zaopatrujących mieszkańców w podstawowe
media, w tym w wodę (ŚPWiK) i ciepło
(MZEC) oraz realizujących obowiązki
transportowe (MPK). To otoczenie opieką osób, pozostających na co dzień
pod opieką służb społecznych i regularne docieranie do tych, którzy z różnych powodów potrzebują wsparcia. I
to są priorytety na dziś.
Ale też już dziś myślimy o jutrze. A to
jutro to bardzo poważny kryzys gospodarczy, spadek dochodów, utrata miejsc
pracy, widmo upadku dla wielu firm. Jak
ochronić ludzi, którzy dziś już boją się,
czym jutro zapłacą rachunki, zrealizują zobowiązania kredytowe, utrzymają

siebie i dzieci? To są najważniejsze pytania, a nie organizacja lokali wyborczych,
szkolenia członków komisji wyborczych
(o ile udałoby się ich zrekrutować) i przygotowanie całej ogromnej machiny logistycznej.
W nocy z 27 na 28 marca 2020, w
środku okresu pandemii, która postawiła Państwo Polskie w stanie głębokiego kryzysu zdrowotnego, a za chwilę
gospodarczego, Sejm RP procedować
miał nad zmianami w przepisach, które
stanowić mają tzw. tarczę antykryzysową. Ma ona zminimalizować negatywne
skutki, przede wszystkim w gospodarce,
które będą efektem obecnych wydarzeń. Tymczasem bez uprzedzenia, bez
wcześniejszych konsultacji, partia rządząca prócz zaproponowanych projektów ustaw, wprowadziła w jednej z nich
zmiany do kodeksu wyborczego, dążąc
w ten sposób uparcie do organizacji 10
maja 2020 wyborów prezydenckich. Bę-

dzie to prawdopodobnie – zdaniem
ekspertów medycyny – wciąż jeszcze
czas walki z epidemią koronawirusa w
Polsce i na świecie. W imię racji politycznych naraża się w niespotykany
dotąd sposób zdrowie i życie Polaków,
dotkniętych już w tej chwili skutkami
pandemii. Przenosi się także ciężar debaty publicznej z rozmów o zdrowiu i
gospodarce na niepotrzebną dyskusję
o terminie wyborów, które w tej chwili dla Polaków przestały być tematem
numer jeden.
Beata Moskal-Słaniewska,
prezydent Świdnicy.

Nowe drzewa
w Parku Harcerskim

Ze względu na sytuację epidemiologiczną i wprowadzone przez władze
RP obostrzenia oraz wynikające z tego wstrzymanie wyjść pracowników
ŚPWiK odczytujących wodomierze w terenie, prosimy mieszkańców
Świdnicy o podawanie stanów wodomierzy głównych i wodomierzy
ogrodowych wg poniższego harmonogramu:
W dniach od 6 kwietnia.2020r. do 12 kwietnia 2020r.
Mieszkańcy ulic:
Zwierzynieckiej, Słowiczej, Sowiej, Kruczej, Wilczej, Jaskółczej, Sarniej, Sybiraków, Przelotowej, Morelowej, Działkowej, Kraszowickiej, Poprzecznej, Chłopskiej, Rzemieślniczej, Przyjaźni, Łąkowej, Sadowej, Zielonej, Nasypowej, Śląskiej, Lipowej, Bokserskiej, Gajowej, Zachodniej, Wschodniej, L. Krzywickiego,
T. Michejdy, J. Lompy, Mickiewicza, Kościuszki, Chopina, Legii Nadwiślańskiej,
Czwartaków, Rycerskiej, Mieszka I, Wokulskiego, Zagłoby, Jagienki, Mazowieckiej, J. I. Kraszewskiego, Wołyńskiej, Tołstoja, Kruczkowskiego, Morcinka, Poznańskiej, Słowackiego, Szczęśliwej, Letniej, Wierzbowej, Nadbrzeżnej,
Ogrodowej, Komunalnej.
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W dniach od 13 kwietnia.2020r. do 19 kwietnia 2020r.
Mieszkańcy ulic:
Wrzosowej, Jarzębinowej, Jałowcowej, Świerkowej, Modrzewiowej, Jesiennej,
Niecałej, Pieknej, Boduena, Jodłowej, Francuskiej, Kliczkowskiej, Trzeboszańskiej,
Lechickiej, Serbskiej, Leśnej, Głównej, Korczaka, Krasickiego, Biberaskiej, Świętojańskiej, Mierniczej, Stamma, Żwirki i Wigury, Czecha, Marusarzówny, Kusocińskiego, Polnej Drogi, Broniewskiego, Piaskowej, Norwida.

80 szkółkowanych drzew liściastych, czyli m.in. dęby, klony, lipy i jarząby szwedzkie sadzone są na terenie
Parku Harcerskiego, w pobliżu skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Słowiańskiej.
Z uwagi na bezpieczeństwo użytkowników parku oraz jego estetykę, w
ramach prac pielęgnacyjnych usunięto

Informacje prosimy przekazywać telefonicznie pod nr: 74 /851-58-36, 74/85158-57, 994 lub pocztą mailową na adres: bok@spwik.swidnica.pl
O terminach odczytów wodomierzy dla pozostałych odbiorców będziemy
Państwa informować na bieżąco w lokalnych mediach oraz na Facebooku.

wielopniowe, młode samosiewy wierzb
i topól. Brak ingerencji w istniejące samosiewy doprowadziłby do niekontrolowanego ich rozrostu oraz w przyszłości do licznych rozłamań i upadków.
Wartość wykonanych prac wyniesie
ok.12 tys. zł.
Oprac.

Pomoc online dla osób doświadczających przemocy w rodzinie
oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny
Bezpłatne wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i prawne online dla
osób doświadczających przemocy w
rodzinie oraz wszystkich przeżywających kryzys psychiczny, w tym związany z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oferuje Ośrodek Interwencji
Kryzysowej w Świdnicy działający w
strukturach Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Świdnicy.
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W okresie stanu epidemicznego
związanego z pandemią SARS-CoV-2
ze wsparcia mogą także skorzystać
lekarze, pielęgniarki i inni pracownicy
służby zdrowia oraz chorzy, będących
pod nadzorem epidemiologicznym,
ich rodziny i wszyscy, którzy przeżywają silny lęk, obniżenie nastroju lub
kryzys emocjonalny.
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Świdnickie gastro –
łączmy się!

codzienna
porcja informacji
na

mojaswidnica.pl

foto: użyczone

Posiłki rozwożone
są od wtorku 17
marca codziennie w Świdnicy,
Świebodzicach
oraz Jaworzynie
Śląskiej, czyli do
wszystkich placówek Powiatowego Pogotowia
Ratunkowego.

Posiłki rozwożone są od wtorku 17
marca codziennie w Świdnicy, Świebodzicach oraz Jaworzynie Śląskiej, czyli do
wszystkich placówek Powiatowego Pogotowia Ratunkowego. W kolejnych dniach
do akcji przyłączyli się miedzy innymi:
Kryształowa Gospoda Kuflowa, Green
Moss, Da Grasso, Kredens czy No sugar
cafe – Zachęcamy kolejnych przyjaciół ze
świdnickiej gastronomii do przyłączenia się
do akcji – apeluje Paulina Krakowiak.
-To oni są na pierwszej linii, w placówkach służby zdrowia niosą pomoc potrzebującym. Opiekują się pacjentami. Potrzebują się dobrze posilić. Gastronomia, bary
i restauracje przeżywają kryzys. To odpo-
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wiednie słowo dla tego, z czym musimy się
mierzyć. Nie wiemy, co będzie z nami dalej.
Lecz to bez medyków i ich oddanej pracy
nie uda pokonać wirusa, dlatego należy się
im pomoc i chcemy ją inicjować. Oni walczą
o nas, więc wesprzyjmy ich tak, jak umiemy
najlepiej! Świdnickie gastro – łączmy się!
Nam pozostaje nadal gotować, minimalizować ryzyko dowożąc posiłki do Was, do
zakładów pracy i do domów, ale i do placówek służby zdrowia. Minimalizujemy ryzyko.
Gotowe jedzenie odbierane jest z portierni
lub sprzed placówki. Myjemy i dezynfekujemy ręce. – czytamy na wydarzeniu Świdnickie gastro – łączmy się!

reklama

Daniel Gębala
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Walka z pandemią koronawirusa jest
szczególnie trudnym wyzwaniem dla pracowników systemu ochrony zdrowia. Pracownicy medyczni są na pierwszym froncie walki o nasze zdrowie i życie, jednocześnie codziennie narażają swoje zdrowie.
Ich tytaniczną pracę postanowiła docenić
grupka świdnickich restauratorów, która
ruszyła z akcją dostarczania darmowych
posiłków. – Nie możemy siedzieć bezczynnie. Trzeba się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Musimy wesprzeć medyków. Nigdy
nie wiadomo, czy kiedyś właśnie Ty nie
będziesz potrzebował ich pomocy – mówi
Paulina Krakowiak z Bar Gar, inicjatorka akcji Świdnickie gastro – łączmy się!
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Biskup Marek Mendyk został nowym biskupem świdnickim

Od roku 1995 pełnił funkcję dyrektora Wydziału Katechetycznego Legnickiej
Kurii Biskupiej. Od tego czasu jest również
wykładowcą katechetyki w Papieskim
Wydziale Teologicznym we Wrocławiu
– studia w Legnicy. W latach 2001-2005
pełnił funkcję wice rektora Wyższego Seminarium Duchownego ds. studiów. W
latach 2002-2006 był dyrektorem Diecezjalnego Centrum Edukacyjnego.
2 czerwca 2002 roku został uhonorowany godnością prałata – kapelana honorowego Ojca Świętego, a w roku 2004
włączony przez biskupa legnickiego do
Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej,
Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej.
W diecezji pełnił również funkcję
wizytatora ds. nauczania religii i koordynatora fundacji „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. W 2008 roku został mianowany
przez biskupa legnickiego diecezjalnym
duszpasterzem osób niepełnosprawnych oraz opiekunem duchowym Młodzieżowej Orkiestry Diecezji Legnickiej i
asystentem kościelnym Stowarzyszenia
Rodziców i Przyjaciół Młodzieżowej Orkiestry “Sursum corda” w Legnicy.
24 grudnia 2008 r. papież Benedykt
XVI mianował ks. prałata Marka Mendyka
biskupem pomocniczym diecezji legnickiej. Święcenia biskupie nominat przyjął 31
stycznia 2009 roku w katedrze legnickiej.
Odchodzący na emeryturę bp Ignacy Dec był pierwszym biskupem świdnickim.
Opr.
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Papież Franciszek mianował Marka
Mendyka, dotychczasowego biskupa
pomocniczego diecezji legnickiej, biskupem diecezjalnym w Świdnicy. Zastąpi on odchodzącego na emeryturę
bp. Ignacego Deca. Decyzję Papieża
ogłosiła we wtorek 31 marca Nuncjatura Apostolska w Polsce.
Biskup Marek Mendyk urodził
się 18 marca 1961 roku w Głuszycy k.
Wałbrzycha. Tam również uczęszczał
do Szkoły Podstawowej Nr 2. Po
jej ukończeniu rozpoczął naukę w
Technikum Chemicznym w Żarowie. W
1981 roku po zdaniu egzaminu dojrzałości
rozpoczął formację w Metropolitalnym
Wyższym Seminarium Duchownym
oraz studia w Papieskim Wydziale
Teologicznym we Wrocławiu. W 1987
roku ukończył studia, uzyskując stopień
magistra teologii z zakresu teologii pastoralnej. Święcenia prezbiteratu przyjął
23 maja 1987 roku w archikatedrze wrocławskiej z rąk ówczesnego metropolity
wrocławskiego - księdza kardynała Henryka Kardynała Gulbinowicza. Po święceniach pracował jako wikariusz w parafii
pw. św. Jerzego w Dzierżoniowie. W 1991
roku został skierowany na studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w zakresie: katechetyka. Studia te ukończył w 1995 roku obroną pracy doktorskiej. Po ustanowieniu przez papieża Jana
Pawła II w 1992 roku diecezji legnickiej
został inkardynowany do tejże diecezji.

foto: Diecezja Legnicka

Biskup Marek Mendyk
nowym biskupem świdnickim

codzienna porcja informacji na
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Masz zwierzę w domu? Spokojnie,
nie panikuj. Po prostu dbaj o higienę.
Światowa Organizacja Zdrowia informuje, że dotychczas nie znaleziono
żadnych dowodów na to, by zwierzęta
domowe mogły ulec zakażeniu koronawirusem. Nie ma zatem możliwości, by
człowiek mógł zarazić się na przykład
od psa.
Na swoich witrynach WHO informuje, że cały czas monitoruje najnowsze
badania dotyczące tego i innych tematów powiązanych z COVID-19 i będzie
aktualizować swoje dane za każdym

foto: FMP Schronisko dla bezdomnych zwierząt

Psy i inne zwierzęta Schroniskowe
domowe nie mogą zwierzaki potrzebują
koców!
zakazić się
koronawirusem
razem, gdy tylko pojawią się nowe potwierdzone odkrycia. Dotychczas nie
wykazano, by zwierzęta domowe były
w stanie zarazić człowieka koronawirusem. Nie ma też przypadków, by pupile
same mogły zachorować na COVID-19.
W mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej informacji o tym,
że ludzie porzucają swoje zwierzęta ze
strachu przed koronawirusem. Warto w
tej sytuacji zachować zdrowy rozsądek,
dbać o higienę i nie krzywdzić bezbronnych zwierząt.
Daniel Gębala

wszystko, by naszym podopiecznym było
jak najlepiej. Czego potrzebujemy? Posłania dla psów i kotów: koce, ręczniki, prześcieradła i poszewki, plastikowe palety
w celu zrobienia psom legowisk na wybiegach zewnętrznych. Czy posiadasz w
domu niepotrzebne materiały, które mogłyby służyć naszym podopiecznym jako
posłania lub palety, z których moglibyśmy
zrobić legowiska? Przywieź je na Pogodną
3, my damy im drugie życie! Jeśli nie masz
czym przywieźć, to prosimy o kontakt, a z
chęcią odbierzemy je od Ciebie w wolnej
chwili – przekonują pracownicy schroniska.

foto: D. Gębala

Posłania dla psów i kotów: koce,
ręczniki, prześcieradła i poszewki, a
także plastikowe palety. Wszystkie
te rzeczy są potrzebne w świdnickim
schronisku dla bezdomnych zwierząt.
– Przywieź je na Pogodną 3. My damy
im drugie życie! – apelują pracownicy
schroniska.
–Ten czas jest trudny dla nas wszystkich, jednakże zwierzęta nie mają wpływu
na to, co dzieje się na świecie, a w naszym
schronisku jest coraz ciężej. Mamy gorący
apel do Was – naszych darczyńców. Powoli zaczyna brakować nam posłań i koców. Choć dni są coraz cieplejsze, to noce
bywają jeszcze chłodne, dlatego robimy

Nie ma możliwości, by człowiek mógł zarazić się koronawirusem od psa.

Pogrzeby w czasie epidemii

Jak wygląda obecnie ceremonia pochówku?

- Pogrzeby odbywają się bez korzystania z kaplicy cmentarnej. Kondukt prowadzony jest spod kaplicy do grobu.
Przy grobie odprawiana jest skrócona
ceremonia pogrzebowa, po czym trumna bądź urna jest opuszczana do grobu.

Ile osób może uczestniczyć w
ceremonii?

- Od 25 marca do odwołania w uroczystości pogrzebowej oprócz księdza czy
pracowników zakładu pogrzebowego
może brać udział maksymalnie 5 osób.

Czy wprowadzono dodatkowe
zasady/obostrzenia?

- Ze względu na bezpieczeństwo każdego uczestnika pogrzebu, powinno się
zachowywać bezpieczną odległość od
pozostałych osób. Pracownicy są wyposażeni w dodatkowe środki ochrony osobistej. Częściej też poddawane
są dezynfekcji wszystkie urządzenia i
sprzęty, z których korzystamy. Przyjmujemy tylko i wyłącznie klientów załatwiających sprawy związane z pochówkiem
osoby zmarłej. W biurach obsługi klienta równocześnie może przebywać tylko
jedna osoba załatwiająca formalności.
Wszelkie pozostałe sprawy związane z
administracją cmentarzy można uzgodnić telefonicznie lub mailowo, a ewentualne płatności przyjmowane są w formie
przelewu.
- Administracja cmentarzy komunalnych: 74 637 95 69, bk@farmamiejska.pl
- Administracja cmentarzy parafialnych: 74 637 95 66, sekretariat@ostatniaposluga.pl
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Wyjątkowe okoliczności wywołane epidemią koronawirusa i związanymi z nią ograniczeniami nie ominęły
uroczystości pogrzebowych. Wszystkie pochówki odbywają się według
nowych zasad, które mają zapobiec
rozprzestrzenianiu zarazy. O pogrzebach w czasie epidemii mówi Tomasz
Karpiński, właściciel firmy Ostatnia
Posługa.
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Kiedy takie testy mogłyby znaleźć się w ogólnym obiegu?
Czy dawałyby one jednoznaczną odpowiedź o zakażeniu, czy
byłyby wskazaniem do dalszej
diagnostyki?

Prof. Marcin Drąg:

enzym to klucz, my
dorobiliśmy zamek

- Oby jak najszybciej. Byłby to szybki
test, gdyż w odróżnieniu od klasycznie
obecnie używanego PCR, umożliwiałby
pomiar w czasie poniżej 30 minut. Trudno teraz spekulować na temat jego dokładności, choć praktyka pokazuje, iż
są to bardzo dokładne testy. Niemniej
każdy nowy przypadek jest inny i wymaga weryfikacji. W najbliższych dniach
mamy dostać informację, czy badania
uda się przeprowadzić na próbkach z
wirusem w specjalnych laboratoriach
wirusologicznych. To by otworzyło drogę
do dalszych badań. Działamy tutaj wielotorowo.

- Zawiązało się olbrzymie międzynarodowe konsorcjum, skupiające naukowców zarówno specjalizujących się w chemii, jak również biologów, biochemików czy wirusologów.
Wszyscy skupiają się na znalezieniu bądź znanych już leków bądź nowych cząsteczek hamujących działanie tego enzymu. Jeśli znajdziemy lek, który już jest zaakceptowany do stosowania w przypadku innej choroby, a który okaże się skuteczny w walce z COVID-19, to
myślę, że jest to kwestia tygodni, żeby wdrożyć go do walki z koronawirusem – mówi prof.
Marcin Drąg.

Jak Pan myśli, kiedy uporamy
się z ta epidemią? Jako Polska
i świat?
- Bardzo trudno to określić. Myślę, że na
pewno potrwa to jeszcze kilka miesięcy. Chińczycy pokazali, że, stosując bezwzględną kwarantannę i wszystkie możliwe środki zapobiegające rozprzestrzenianiu wirusa, możliwe jest wygaszenie
epidemii w kilka tygodni. Myślę, że powinniśmy iść tym przykładem.

Prof. Marcin Drąg z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej,
który urodził się, uczył i mieszkał w
Świdnicy, wspólnie z zespołem rozpracował enzym, którego działanie może
być kluczowe w walce z koronawirusem.

Czy, według Pana jako naukowca, grożą nam kolejne epidemie
nieznanych wcześniej wirusów,
chorób? Co ma na to wpływ?

- Jest to enzym proteaza Mpro, która jest
odpowiedzialna za procesowanie poliprotein (olbrzymich białek) w środku wirusa.
Zatrzymanie jej działania zatrzymuje replikację wirusa SARS-CoV-2, a tym samym rozwój choroby COVID-2. Określiliśmy jej specyficzność substratową, czyli
kluczową informację o preferencjach
wiązania tego enzymu do aminokwasów.
Obrazowo opisując, jeśli enzym uznamy
za klucz, to my dorobiliśmy do niego zamek. Moje laboratorium specjalizuje się w
tego typu badaniach, a w szczególności
zastosowaniem nienaturalnych aminokwasów (niewystępujących w naturze) do
profilowania takich enzymów. Umożliwia
to tworzenie idealnych cząsteczek. Enzym dostaliśmy z laboratorium prof. Rolfa Hilgenfelda z Uniwersytetu w Lubece
(Niemcy), który w lutym przywiózł nam
tę, ale także tożsamą proteazę z wirusa
SARS z epidemii, która miała miejsce na
przełomie 2002/2003 r. Jest on specjalistą
wirusologiem i jednym z najlepszych ekspertów na świecie w tego typu badaniach.

Jak bardzo to odkrycie może
wpłynąć na wynalezienie leku
na tego wirusa?
- Proteaza ta jest uważana za główny
cel w poszukiwaniu leku, gdyż, jak już
wspomniałem, zatrzymanie jej działania
powoduje zatrzymanie rozwoju wirusa
SARS-CoV-2. Obecnie nad tym enzymem
pracuje kilka tysięcy osób. Zawiązało się
olbrzymie międzynarodowe konsorcjum,
skupiające naukowców zarówno specjalizujących się w chemii, jak również
biologów, biochemików czy wirusologów.
Wszyscy skupiają się na znalezieniu bądź
znanych już leków, bądź nowych cząsteczek hamujących działanie tego enzymu.

Kiedy można spodziewać się
dostępności leku? Jak długa
jest to droga?
- Jeśli znajdziemy lek, który już jest zaakceptowany do stosowania w przypadku
innej choroby, a który okaże się skuteczny
w walce z COVID-19, to myślę, że jest to
kwestia tygodni. Tak się dzieje już w przypadku leków zawierających chlorochinę,
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foto: Politechnika Wrocławska

Na czym polega działanie enzymu rozpracowanego przez
Pana i zespół?

- Prace nad lekami przeciwwirusowymi i szczepionkami powinny być zdecydowanie zintensyfikowane, przede wszystkim przy poszukiwaniu związków o szerokim spektrum działania. Jesteśmy tak zwaną globalną wioską, a przykład rozprzestrzeniania się obecnego wirusa po świecie
dobitnie pokazuje, gdzie jest problem i że zdecydowanie nie jesteśmy w stanie go uniknąć
– mówi prof. Marcin Drąg.

czyli stosowanych standardowo leków
przeciwmalarycznych. Podejmowane są
także próby stosowania leków używanych
w leczeniu HIV. Praktycznie codziennie pojawiają się nowe informacje w tym temacie, ale oczywiście trzeba je przyjmować
z rezerwą i przed ewentualnym stosowaniem przeprowadzone muszą być gruntowne badania nad bezpieczeństwem i
skutecznością ich stosowania. Zdecydowanie odradzam samodzielne testowanie
leków na podstawie informacji zasłyszanych lub znalezionych w internecie.

Czym jest lek Remdesivir, o którym wspomniał Pan w jednym z
wywiadów. Dlaczego warto się
nim zainteresować?
- Jest to lek, który był tworzony przeciwko wirusowi Ebola przez amerykańską
firmę Gilead. Badania nad nim zaczęły
się 4 lata temu. W styczniu zastosowano ten lek u pacjenta w USA, chorego na
COVID-19, który był w bardzo ciężkim stanie. Na drugi dzień nastąpiła bardzo silna
poprawa. Obecnie są prowadzone testy

tego leku przeciw COVID-19 w Chinach.
Nie jest to jeszcze lek zaakceptowany do
użytku nigdzie na świecie, gdyż jest w III
fazie badań klinicznych. Dopiero gdy ją
pozytywnie przejdzie, będzie mógł ewentualnie być stosowany przeciwko obecnemu wirusowi SARS-CoV-2. Obecnie ma on
status leku eksperymentalnego.

Czy dzięki rozpracowaniu enzymu jest możliwe stworzenie
szybkich testów na koronawirusa. Czy są już prowadzone działania w tym kierunku?
- Mamy taką nadzieję. W naszej pracy opisaliśmy test fluorogeniczny na aktywność
tego wirusa. Wskazaliśmy optymalną
cząsteczkę rozpoznawaną przez enzym,
co dalej ułatwia prace nad innymi metodami diagnostycznymi. Jest to jeden z
powodów, dla których ta praca cieszy się
tak ogromną popularnością. Rozmawiamy z wieloma grupami badawczymi nad
rozwojem technologii diagnostycznych
opartych właśnie o pomiar aktywności
tego enzymu.

- Ależ oczywiście, tego nigdy nie przewidzimy i nie unikniemy. Ta jest tego
dobitnym przykładem. Miejmy jednak
nadzieję, że wnioski z obecnej pandemii zostaną wyciągnięte i unikniemy w
przyszłości skali zaskoczenia oraz bezradności, która teraz nam towarzyszy.
Prace nad lekami przeciwwirusowymi
i szczepionkami powinny być zdecydowanie zintensyfikowane, przede wszystkim przy poszukiwaniu związków o
szerokim spektrum działania. Jesteśmy
tak zwaną globalną wioską, a przykład
rozprzestrzeniania się obecnego wirusa
po świecie dobitnie pokazuje, gdzie jest
problem i że zdecydowanie nie jesteśmy
w stanie go uniknąć. Kluczowe wydaje
się wprowadzenie natychmiastowego i
bezwzględnego zakazu podróżowania.
My jako obywatele powinniśmy także
bezwzględnie stosować się do poleceń
służb, gdyż od naszej postawy także
wiele zależy. Naprawdę możemy bardzo
dużo nauczyć się w czasie obecnej pandemii i zdecydowanie lepiej reagować w
przyszłości.
Agnieszka Komaniecka

Marcin Drąg urodził się 30 lipca
1975 w Świdnicy. Chemią i biologią
zainteresował się w II Liceum Ogólnokształcącym. W 1999 r. ukończył
studia chemiczne na Uniwersytecie Wrocławskim, a stopień doktora uzyskał w 2003 na Politechnice
Wrocławskiej. Zawodowo związany
z Zakładem Chemii Bioorganicznej
Politechniki Wrocławskiej. Specjalizuje się w: chemii biologicznej, chemii kombinatorycznej, enzymach
proteolitycznych, syntezie peptydów oraz sondach do obrazowania.
Autor 9 patentów i ok. 110 publikacji.
Wielokrotny stypendysta Fundacji
na rzecz Nauki Polskiej, beneficjent
grantów Narodowego Centrum Nauki oraz innych polskich i zagranicznych instytucji. Nagradzany Nagrodą
Rektora Politechniki Wrocławskiej i
Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W 2019 został laureatem nagrody Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej. Należy do Komitetu
Chemii Polskiej Akademii Nauk.
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Świdnica przedsiębiorcom –
pakiet pomocowy

foto: D. Gębala

Epidemia niesie
tragiczne skutki
dla gospodarki.
Wiele świdnickich
sklepów musiało się
zamknąć. Dlatego
władze Świdnicy
oferują pomoc
przedsiębiorcom.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r., w
sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego oraz w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
stanu epidemii, Świdnica pragnąc pomóc lokalnym przedsiębiorcom , daje
możliwość skorzystania z pakietu pomocowego tym z Państwa, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w usługach oraz handlu.

Kto może ubiegać się o pomoc?

2 przedsiębiorcy prowadzący działalność ujętą w Rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491), to
jest:
▪ polegającą na przygotowaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach oraz gościom dokonującym własnego wyboru potraw z
wystawionego menu, spożywanych na
miejscu;
▪ związaną z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak wystawy, kongresy, konferencję;
▪ twórczą związaną z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
▪ związaną ze sportem i rekreacją w szczególności: klubów sportowych, klubów
tanecznych, basenów, siłowni, klubów fitness;
▪ związaną z projekcją filmów, nagrań wideo w kinach oraz działalności klubów filmowych;

▪ związaną z prowadzeniem obiektów
noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania;
▪ związaną z prowadzeniem kasyn (z wyłączeniem kasyn internetowych);
▪ działalnością bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności kulturalnej;
▪ działalnością z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego;
2 prowadzący handel detaliczny :
▪ wyrobami tekstylnymi;
▪ wyrobami odzieżowymi;
▪ obuwiem i wyrobami skórzanymi;
▪ meblami i sprzętem oświetleniowym;
▪ sprzętem radiowo- telewizyjnym lub
sprzętem gospodarstwa domowego;
▪ artykułami piśmiennymi i księgarskimi;

pomocy-w-splacie-zaleglosciczynszowych-umorzenie-zalegloscirozlozenie-na-raty-i-odrocze.html
Informacje ogólne
Składanie wniosków o udzielanie ulg zarówno w spłacie należności
cywilnoprawnych, jak i dotyczących
zobowiązań podatkowych, spowodowanych epidemią koronawirusa, powinno dotyczyć kolejnych miesięcy następujących po dniu 13 marca 2020 r.
Umorzenie może nastąpić tylko w wyjątkowych sytuacjach na uzasadniony
wniosek.
Każdy złożony wniosek będzie traktowany indywidualnie. W przypadku
gdy sytuacja finansowa Przedsiębiorcy
nadal będzie trudna mimo przyznanej
ulgi, będzie możliwe ponowne wystąpienie z wnioskiem o zmianę wydanej
decyzji ulgowej lub o zmianę zawartego porozumienia. Z wnioskiem należy wystąpić na minimum 30 dni przed
upływem terminu odroczenia lub upływem płatności danej raty.
Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach wskazanych powyżej,
nastąpi w ramach pomocy de minimis,
dlatego niezbędne jest dostarczenie
wymaganych dokumentów dot. pomocy
publicznej.
Wniosek z wymaganymi załącznikami (wskazane w podlinkowanych stronach), przedsiębiorca może złożyć:

▪ w formie elektronicznej na adres
Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Miejskiego w Świdnicy, podpisany
profilem zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym;
▪ w formie elektronicznej wysyłając
na adres um@um.swidnica.pl podpisany
kwalifikowanym podpisem elektronicznym;
▪ w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres:
Urząd Miejski w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49, 58-100 Świdnica
▪ lub z uwagi na zamknięcie Urzędu
Miejskiego w Świdnicy dla bezpośredniej
obsługi klienta złożenie wniosku może
odbyć się również poprzez umieszczenie korespondencji w specjalnym pojemniku zlokalizowanym w wejściu do
urzędu.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.45 – 15.15, informacje szczegółowe udzielane pod numerami telefonów:
▪ tel. 74 856 2 891, 605 762 069;
▪ tel. 74 856 28 05 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości, podatków od
środków transportowych- osoby prawne;
▪ tel. 74 856 28 99 ulgi w zakresie podatku od nieruchomości – osoby fizyczne;
▪ tel. 74 856 28 79 rozkładanie na raty,
odraczanie zaległości z tytułu czynszu
najmu od gminnych lokali użytkowych.
Oprac.

2 lub inne podmioty prowadzące działalność, które zostały dotknięte konsekwencjami epidemii.

O co można się ubiegać?

▪ odroczenie terminu płatności na okres od
3 do 6 miesięcy, (max. do końca 2020 r.)
▪ rozłożenie płatności na raty, określając liczbę i wysokość rat, (max. do końca
2020 r.)
▪ umorzenie opłaty prolongacyjnej.

Szczegółowe informacje
dotyczące w/w ulg:

Podatki od nieruchomości i środków
transportu
Rozkładanie na raty, odraczanie zaległości z tytułu czynszu najmu od gminnych
lokali użytkowych
Pod
adresem:
http://bip.swidnica.nv.pl/swidnica,a,110332,udzielenie-

INFORMACJA
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świdnicy zawieszone
zostają do odwołania gminne konsultacje społeczne
dotyczące wyboru pomnika, jaki miałby być usytuowany na skwerze Lecha Kaczyńskiego.

reklama

Z uwagi na ryzyko zarażenia koronawirusem zamknięto placówki, w których dostępne były urny do składania formularzy
ankiet, co spowodowało ograniczony dostęp mieszkańców do
udziału w konsultacjach, zaszła więc konieczność ich zawieszenia.
O terminie ich wznowienia poinformujemy świdniczan.
3-16.04.2020 r. |
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Rozpoczynają się prace
w Parku Młodzieżowym

Rozpoczynają się prace
rewitalizacyjne w Parku
Młodzieżowym.

To zadanie zrealizuje świdnicka firma Zakład Robót Teletechnicznych TELFA Wacław Kruk. Jego koszt to ponad 3
miliony 400 tysięcy złotych. Natomiast
prace pielęgnacyjne drzew polegające na wykonaniu wiązań linowych oraz
cięć pielęgnacyjnych, sanitarnych i technicznych, za kwotę ponad miliona złotych, zrealizuje konsorcjum firm „Ogrody” Grzegorz Szmidla i Firma Handlowo

Usługowa „Borowski” Wojciech Borowski.
Jednocześnie trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji
niezbędnej do usunięcia drzew zagrażających bezpieczeństwu w parku. Audyt
wykonał dr arch. krajobrazu Piotr Reda.
Wskazano w nim do usunięcia mniej
drzew, aniżeli proponował w inwentaryzacji dendrologicznej drzewostanu

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Miasto zawarło już umowy z wykonawcami prac pielęgnacyjnych drzew oraz w zakresie
remontu ciągów komunikacyjnych, budowy infrastruktury technicznej i małej architektury.

jej wykonawca inż. Edmund Steckiewicz. Miasto w oparciu o powyższą inwentaryzację w ubiegłym roku złożyło
wnioski o usunięcie 304 sztuk drzew ze
względów bezpieczeństwa i sanitarnych.
Biorąc pod uwagę 2462 sztuk drzew rosnących w parku (stan na czerwiec 2019
roku), planowane było usunięcie ich 12%.
Wnioski zostały złożone do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora

Zabytków 4 września 2019 roku. Natomiast dokumenty dotyczące umorzenia
postępowań z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wysłano do
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 16 marca 2020 roku. Również w
miesiącu marcu do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
skierowano wnioski dotyczące umorzenia postępowań z Ustawy o ochronie
przyrody. W związku z przedłużającą
się procedurą oraz potrzebą weryfikacji
ilości drzew miasto wycofało te wnioski
i przygotowuje nowe dokumenty. - W
najbliższym czasie zostanie poddany
aktualizacji audyt dr arch. Piotra Redy.
Potrzeba ta wynika z ostatnich silnych
wiatrów, które miały miejsce na początku
roku. Orkan Sabina, huragan Denis oraz
wichura Julia doprowadziły bowiem do
powalenia i uszkodzenia niektórych drzew
wskazanych wcześniej do usunięcia. Dopiero po tej aktualizacji zostaną przygotowane nowe wnioski o usunięcie drzew,
z którymi wystąpimy do Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
– mówi Renata Kogut, zastępca dyrektora Wydziału Dróg i Infrastruktury Miejskiej.
Przypomnijmy, że Świdnica otrzyma
na rewitalizację Parku Młodzieżowego ponad 7 milionów 120 tysięcy złotych. Będzie
to już kolejne zielone miejsce, po Ogrodzie Różanym, Parku Centralnym i Parku
Sikorskiego, które doczeka się gruntownej
modernizacji. Dofinansowanie pochodzić
będzie z unijnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity
koszt rewitalizacji, według złożonego projektu, to ponad 9 milionów 188 tys. złotych.
Inwestycja obejmie całą powierzchnię,
czyli około 11 hektarów. Przygotowana
koncepcja zieleni zakłada odtworzenie
cennego historycznego i przyrodniczego
układu kompozycyjnego. Zachowany ma
zostać leśny charakter parku, pojawią się
nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.
W planach jest również utworzenie polany
wypoczynkowej.
Oddzielnym zadaniem, które Urząd
Miejski chce zrealizować w przyszłym
roku, jest odbudowanie słynnej wieżyczki i fontanny, co niestety według założeń
POIŚ nie może zostać dofinansowane.
Miasto planuje wykonanie tej części zadania po uzyskaniu środków przeznaczonych na ratowanie zabytków.
Oprac.

Kolejne zmiany w komunikacji publicznej
w Świdnicy
Stosując się do zaleceń rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z
wystąpieniem epidemii, jakie obowiązują od 1 kwietnia, w trosce o osoby
korzystające z komunikacji miejskiej,
a w szczególności seniorów, wprowadzono modyfikację w rozkładzie jazdy
autobusów polegającą na zwiększonym udziale pojazdów i ich częstotliwości.
Zakres godzin, w jakich autobusy będą do dyspozycji pasażerów od 3
kwietnia br., będzie następujący:
w dni powszednie wszystkie linie
miejskie kursować będą w godzinach od
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05:00 do 08:00, następnie od 10:00 do
16:00 i od 20:00 do 23:00,
w soboty i niedziele wszystkie linie
miejskie kursować będą w godzinach od
05:00 do 08:00, następnie od 12:00 do
15:30 i od 20:00 do 23:00,
linie 50 i 52 we wszystkie dni tygodnia dodatkowo wykonają kursy – linia
50 w godzinach od 18:00 do 21.00 i linia
52 w godzinach od 18:00 do 20.00,
linie zamiejskie kursują według
obowiązującego rozkładu jazdy dla dni
powszednich i sobót w godzinach od
05:00 do 08:00, następnie od 12:00 do
15:30 i od 20:00 do 23:00, niedzielne kursy zostają zawieszone do odwołania,
autobusy linii 30 wykonają dodatko-

we kursy w dni powszednie o godz. 18.21
(pl. św. Małgorzaty – Lubachów przez
Modliszów) i godz. 19.05 (Lubachów - pl.
św. Małgorzaty)
Zmiany mają na celu wyeliminowanie przepełnienia w pojazdach komunikacji miejskiej.
- Na bieżąco monitorujemy ilość pasażerów na wybranych kursach. Jednocześnie
jesteśmy w stałym kontakcie z funkcjonariuszami Policji, którzy nadzorują wypełnianie zobowiązań w zakresie transportu
publicznego. Ponadto, przeprowadziliśmy
uzgodnienia z firmą, która odpowiedzialna
jest za sprzątanie przystanków, w tym stanowiska na dworcu autobusowym, aby wykonała mycie wiat z użyciem płynu dezyn-

fekującego – mówi Małgorzata Lubandy,
dyrektor Wydziału Transportu.
Dodatkowo w dalszym ciągu będą
utrzymane na kursach pracowniczych
autobusy o zwiększonej pojemności napełnienia pasażerów i drugi autobus tzw.
„BIS” w przypadku wystąpienia takiej konieczności. Przypominamy, że zgodnie z
wytycznymi na przystankach komunikacji miejskiej należy zachować odpowiedni dystans między podróżnymi, który nie
powinien być mniejszy niż 2 metry.
W przypadku uwag dotyczących funkcjonowania komunikacji prosimy o kontakt
z Wydziałem Transportu Urzędu Miejskiego, pod nr tel. 74/ 856 28 55 lub 856 29 56.
Oprac.

aktualności

31 marca rząd wprowadził dodatkowe ograniczenia
w walce z koronawirusem:

Ograniczenia w liczbie klientów w sklepach,
na targach, na poczcie (od 1.04.2020 r.)

Zakaz wychodzenia z domu osób do 18. roku życia
bez opieki dorosłego

▪ Sklepy i punkty usługowe – 3 osoby na kasę lub stanowisko do płacenia
Do każdego sklepu (zarówno małego, jak i wielkopowierzchniowego), a także do każdego lokalu usługowego może wejść maksymalnie tyle osób, ile wynosi iloczyn liczby
wszystkich kas i liczby 3.
PRZYKŁAD To znaczy, że jeśli w sklepie jest 5 kas, to w jednym momencie na terenie
sklepu może przebywać 15 klientów.
PRZYKŁAD Jeśli w banku są 3 stanowiska obsługi, to w jednym momencie na terenie
banku może przebywać 9 osób.
Ważne! Liczy się ogólna liczba kas, a nie tych, które są czynne.
▪ Targowisko – 3 klientów na 1 punkt handlowy
Podobne zaostrzenia dotkną także targów, straganów i bazarków. Z tą różnicą, że liczba
osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów
handlowych.
▪ Placówki pocztowe – 2 osoby na 1 okienko pocztowe

Dzieci i młodzież, które nie ukończyły 18 roku życia, nie będą mogły wyjść z domu bez
opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy.
W mocy nadal jednak pozostają ograniczenia w przemieszczaniu się wszystkich osób.
W dalszym ciągu nie można wychodzić z domu z wyjątkiem:
▪ dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się po
zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową działalnością.
▪ wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
▪ załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza, opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.

Ograniczenie funkcjonowania sklepów budowlanych
i nowe obowiązki dla wszystkich sklepów

Zawieszenie rehabilitacji i zamknięcie
salonów kosmetycznych i fryzjerskich

W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane będą zamknięte.
Natomiast wszystkie sklepy będą się musiały dostosować do nowych, ostrzejszych zasad bezpieczeństwa:
▪ od 2 kwietnia wszyscy klienci robią zakupy w jednorazowych rękawiczkach,
▪ w godzinach od 10:00 do 12:00 sklepy i punkty usługowe mogą przyjmować i obsługiwać jedynie osoby powyżej 65. roku życia. W pozostałych godzinach sklepy i lokale
usługowe są dostępne dla wszystkich. W tym dla osób powyżej 65. roku życia.

Zamknięte zostają bez wyjątków wszystkie zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, salony tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami – np.
wizyty w domach nie wchodzą w grę.
Zawieszono również wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych i masaży – zarówno w
placówkach publicznych, jak i prywatnych. Wyjątkiem są sytuacje, w których rehabilitacja
jest bezwzględnie wymagana stanem zdrowia pacjenta.

Miejsca pracy
– dodatkowe zabezpieczenia dla
pracowników (od 2.04.2020 r.)
▪ stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być
oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
▪ pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek
lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących.

2 metry – minimalna odległość
między pieszymi
Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej
2-metrowej odległości między pieszymi. Dotyczy to także rodzin i bliskich.
Wyłączeni z tego obowiązku będą:
▪ rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku
życia),
▪ a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

Zamknięte hotele
i inne miejsca noclegowe

Zakaz korzystania z parków, plaż,
bulwarów, promenad i rowerów miejskich

Hotele i inne miejsca noclegowe (działające na zasadzie
wynajmu krótkoterminowego) zostają zamknięte. Mogą
one funkcjonować tylko i wyłącznie wtedy, gdy przebywają
w nich osoby w kwarantannie lub izolacji, a także gdy przebywa w nich personel medyczny.

Wprowadzono do odwołania zakaz przebywania na plażach i
terenach zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów
botanicznych i zoologicznych, czy ogródków jordanowskich.

Urzędy na pracy zdalnej

Limit pasażerów również w pojazdach 9+ (od 2.04.2020 r.)

Instytucje publiczne swoje obowiązki będą wykonywały zdalnie. Wyjątek mogą stanowić jedynie czynności, w których praca zdalna nie gwarantuje możliwości realizacji ich
kluczowych obowiązków.

W zbiorowym transporcie publicznym obowiązuje już zasada „tyle pasażerów, ile połowa miejsc siedzących w pojeździe”. Rozszerzono ten wymóg także na pojazdy, które
mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym transport niepubliczny – np. dowożących
do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników.
PRZYKŁAD Jeśli w busie jest 20 miejsc, to na pokład pojazdu może jednorazowo wejść
maksymalnie 10 osób.

3-16.04.2020 r. |
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Bohaterow
Krzysztof, Grzegorz, Marcin i Jacek – to
pracownicy Pogotowia Ratunkowego w
Świdnicy. Są zawsze na pierwszej linii.
Niosą pomoc i ratują ludzkie życie.

foto: D. Gębala

Mimo epidemii i narzuconych ograniczeń każdego dnia
stawiają się w pracy, by nieść pomoc innym. Lekarze i pielęgniarki na pierwszym froncie walczą z chorobą, kierowcy
wożą ludzi, ekspedientki w sklepach sprzedają niezbędne
produkty, wolontariusze robią zakupy i dostarczają ciepłe
posiłki.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: D. Gębala

Marta, Marta, Barbara, Emilia i Wioletta to pracownicy
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. Są zawsze tam,
gdzie potrzebna pomoc.

Sylwia, Estera, Anna,
Katarzyna, Barbara,
Joanna, Karolina i
Iwona pracują w szpitalnym oddziale ratunkowym. Opiekują
się osobami chorymi,
często narażając własne życie i zdrowie.
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foto: nadesłane

Dawid i Andrzej – funkcjonariusze
Straży Miejskiej. W dobie epidemii
szczególnie dużo energii wkłądają w
pomoc tym, którzy sami nie mogą na
przykład zrobić zakupów.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Remigiusz, Grzegorz i Bolesław dbają o to, by na ulicach
Świdnicy nie zalegały śmieci.
Dbają o czystość miasta.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Arkadiusz to kierowca komunikacji miejskiej. Jest trudno, ale
rozwozi świdniczan tam, gdzie
potrzebują.

foto: D. Gębala

Łukasz pilnuje, by
autobusy komunikacji miejskiej były
porządnie zdezynfekowane.

Emilia, Ela, Ania dbają
o to, abyśmy każdego
dnia mogli kupić potrzebne nam produkty,
m.in. pieczywo, warzywa, świeże wędliny.
Za ladą, z uśmiechem,
czekają na nas na Osiedlu Młodych i w Galerii
Świdnickiej.

aktualności

Gosia i Paweł nie mogą zapomnieć o czworonogach, które niezależnie od epidemii potrzebują
pomocy każdego dnia.

Uczennica klasy V, harcerka
Zuzia uszyła 40 maseczek dla
służby zdrowia.

W dobie epidemii także
czekamy na przesyłki i listy.
O ich terminową dostawę
dba listonosz Ryszard.

foto: K. Maciejewska

foto: D. Gębala

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

wie Świdnicy

foto: D. Gębala

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Konrad i Maciej z Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy nie
tylko pilnują, by świdniczanie
przestrzegali prawa, ale też
sprawdzają, czy osoby przebywające na kwarantannie nie łamią
jej zasad.

Maria i Wioletta każdego
dnia z uśmiechem sprzedają klientom pieczywo.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

Danuta i Wioletta dbają o czystość na świdnickich ulicach i
chodnikach.

Magdalena, Dorota,
Grzegorz Z Domu
Dziennego Pobytu Senior-WIGOR dbają o to,
by podopieczni placówki codziennie dostali
świeże posiłki.

Agnieszka, Olaf, Martyna to
pracownicy socjalni, którzy w
tych trudnych dniach otaczają
szczególną opieką osoby starsze,
samotne. Chętnie pomogą w
zrobieniu zakupów.

foto: D. Gębala

foto: D. Gębala

Marta i Marlena dbają o to, by świdniczanie mogli kupić artykuły spożywcze, m.in. produkty mięsne.

foto: W. Bąkiewicz / UM Świdnica

foto: D. Gębala

Monika, Agnieszka, Aneta i Martyna
są pracownicami apteki. Dzięki ich
pracy zakupisz niezbędne leki.

3-16.04.2020 r. |
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Koronawirus – jak załatwić s
Urząd Skarbowy –
tylko telefonicznie

W Polsce panuje stan zagrożenia epidemicznego. To oznacza ograniczenia w pracy urzędów, jednostek kultury, aptek. Zobaczcie, gdzie i w jaki sposób można uzyskać pomoc.
Koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje
chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem,
dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem. Najbardziej narażone na rozwinięcie
ciężkiej postaci choroby są osoby starsze,
z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw
nowemu koronawirusowi. Dlatego często
myj ręce, używając mydła i wody, a jeśli nie
masz do nich dostępu, używaj płynów/
żeli na bazie alkoholu (min. 60%). Mycie rąk
ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Zachowaj co najmniej
1 metr odległości między sobą a innymi
ludźmi, szczególnie tymi, którzy kaszlą, kichają i mają gorączkę. Gdy ktoś zarażony
kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem
małe kropelki śliny i śluzu zawierające
wirusa. Jeśli jesteś zbyt blisko, istnieje ryzyko, że możesz wdychać wirusa. Unikaj
dotykania oczu, nosa i ust. Dłonie dotykają
wielu powierzchni, które mogą być skażone wirusem. Jeśli dotkniesz oczu, nosa lub
ust zanieczyszczonymi rękami, możesz
przenieść wirusa z powierzchni na siebie.
Jeśli nie musisz, nie wychodź z domu.

Ograniczenia w pracy
świdnickich instytucji

Wszystkie placówki edukacyjne są
zamknięte. Nauczyciele prowadzą nauczanie zdalne.
Wprowadzono ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych, w których
czynne są jedynie sklepy spożywcze i
apteki. Taka sytuacja występuje w Galerii
Świdnickiej. Restauracje świadczą jedynie
usługi dowozu posiłków bądź sprzedaży
na wynos. W większości pozostaną zamknięte dla klientów.
Do odwołania zawieszona jest działalność świdnickich miejskich placówek,
czyli Muzeum Dawnego Kupiectwa, Świdnickiego Ośrodka Kultury, Świdnickiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Młodzieżowego Domu
Kultury, klubów seniora, Centrum Organizacji Pozarządowych i Dziennego Domu
Senior-Wigor (posiłki dla podopiecznych
są wydawane na wynos). Zamknięto
również baseny przy ul. Równej i ul. Marcinkowskiego oraz Wieżę Ratuszową.
Wszystkie wydarzenia zaplanowane w
Świdnickim Ośrodku Kultury zostały odwołane lub przesunięte na terminy późniejsze. Nie odbywają się żadne próby ani

W Świdnicy obowiązuje
zakaz wstępu na place
zabaw i do parków.

spotkania ruchu amatorskiego, nieczynna
jest również Galeria Fotografii.

Ograniczenia
w Urzędzie Miejskim

Z uwagi na pandemię koronawirusa Urząd Miejski w Świdnicy wprowadził
ograniczenia dla mieszkańców. Do odwołania: wprowadza się reglamentację
ilości wejść; wszystkie komórki organizacyjne urzędu będą pracowały od poniedziałku do piątku, od godz. 7:30 do
15:30; obsługiwane będą jedynie sprawy
pilne. W przypadku konieczności wizyty
w urzędzie należy wcześniej kontaktować się telefonicznie z poszczególnymi
komórkami organizacyjnymi w celu umówienia się. Wszelkie dokumenty i wnioski
do Urzędu Miejskiego w Świdnicy można
złożyć elektronicznie. Korespondencja
odbierana będzie również przy drzwiach
wejściowych do budynku. Wyjątkiem od
powyższych uregulowań jest rejestracja
bieżąca zgonów i urodzeń. W tych sprawach pracownicy Urzędu Stanu Cywilnego przyjmują osobiście. Z pracownikami
Urzędu Miejskiego w Świdnicy należy
kontaktować się:
▪ telefonicznie - centrala urzędu 48 74 856
28 00 lub bezpośrednio z poszczególnymi
wydziałami
▪ e-mail - um@um.swidnica.pl
▪ poprzez platformę https://eurzad.
um.swidnica.pl/
Kasa Urzędu Miejskiego w Świdnicy
będzie nieczynna - płatności można dokonywać za pośrednictwem bankowości
elektronicznej.

Nie wyślesz przesyłki zagranicę

Także Poczta Polska wprowadza
zmiany w świadczonych usługach. Od 16
marca w związku z zawieszeniem transportu lotniczego Poczta wstrzymała przyjęcia przesyłek do innych krajów. Wprowadzone zostały także zmiany w organizacji
pracy placówek pocztowych:
▪ godziny pracy placówek w dni robocze ulegają skróceniu do 6 godzin, przy
czym w wybrane dni placówka będzie
czynna w godz. 14-20 lub zamiennie przez
trzy godziny w sobotę, także pozostałe
placówki czynne dotychczas w soboty
będą obsługiwać klientów przez trzy godziny – szczegółowe informacje o czasie
pracy poszczególnych placówek można
sprawdzić na www.poczta-polska.pl,
▪ praca placówek całodobowych zostaje skrócona, placówki te będą czynne
przez 7 dni w tygodniu od godz. 8 .00 do
20.00,
▪ punkty obsługi klienta w Galeriach
Handlowych będą nieczynne.
Przy każdym czynnym okienku może
przebywać jedna osoba. W placówkach
zostały już wprowadzone tzw. STREFY
OCHRONNE w bezpośredniej obsłudze
klienta. Osoby wchodzące do placówki proszone są o zachowanie odległości
około 1,5 metra podczas oczekiwania na
obsługę i pozostawanie za znajdującą się
na podłodze taśmą także w trakcie obsługi. Bliżej do pracownika klienci powinni
podchodzić jedynie w celu okazania dokumentów i innych niezbędnych czynności, na wyraźną prośbę pracownika. Poczta
Polska nie zmienia zasad wypłaty przekazów rentowo – emerytalnych.

Podstawowe zasady obowiązkowej kwarantanny dla osób wracających do kraju
Osoby, które wróciły niedawno bądź planują powrót do kraju z zagranicy, zgodnie z obowiązującymi przepisami muszą zostać poddane 14
dniowej kwarantannie. Obowiązek ten dotyczy każdej osoby, niezależnie od tego, czy przechodzi granicę pieszo, wjeżdża autem albo autokarem, czy też przylatuje specjalnym samolotem czarterowym. Za
zignorowanie tego nakazu grozi kara.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia każda osoba przekraczająca granicę państwową w celu udania się do swojego miejsca
zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczpospolitej, zobowiązana
jest odbyć obowiązkową kwarantannę, trwającą 14 dni licząc od dnia
następującego po przekroczeniu tej granicy. Zgodnie z wytycznymi
każdy jest zobligowany do samoizolacji we własnym zakresie. Prosto z
granicy czy lotniska należy jechać do domu. Bez wizyt u rodziny, znajomych czy w sklepach.
W trakcie kwarantanny nie wolno wychodzić z domu, nawet do sklepu czy na spacer z psem. Nie wolno nikogo zapraszać. Podczas kwarantanny należy kontrolować stan swojego zdrowia - trzeba mierzyć
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foto: D. Gębala

Jak się zabezpieczyć
przed koronawirusem?

temperaturę 2 razy dziennie, a w razie pogorszenie stanu zdrowia, zadzwonić do sanepidu (tel. 74/852-05-35, tel.: 691-730-274). Policja będzie sprawdzać obecność w domu. Za łamanie nakazu grozi 30 tysięcy
złotych mandatu albo przymusowa izolatka.
Jeśli przez okres kwarantanny nie rozwinęła się u Ciebie choroba, to
świadczy o tym, że nie zostałeś zarażony koronawirusem. Jesteś zdrowy. Nie oznacza to jednak, że jesteś odporny na koronawirusa, zawsze
możesz się zarazić. Dlatego tak ważne jest, aby stosować się do wytycznych służb i dbać szczególnie o własną higienę, przede wszystkim
często i dokładnie myć ręce.
W sytuacjach nadzwyczajnych, w których nie mamy możliwości poddania się kwarantannie, a spełniamy kryteria określone w ustawie o
pomocy społecznej należy skontaktować się telefonicznie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Świdnicy, który poinformuje o dalszej
procedurze. (tel. 74 854-90-53, 74 640-28-88).
Oprac.

O korzystanie z usług elektronicznych
oraz kontakt telefoniczny w sprawach nie
wymagających osobistej wizyty prosi Powiatowy Urząd Pracy. Wizyty u doradcy
klienta zastąpione zostają kontaktem telefonicznym. Doradca klienta skontaktuje się
z Państwem telefonicznie przed wyznaczonym terminem wizyty. W przypadku
braku takiego kontaktu przed terminem
wizyty, prosimy zadzwonić samodzielnie.
Urząd Skarbowy w Świdnicy do 10
kwietnia czasowo ogranicza dostęp petentom ze względu na rozprzestrzenianie
się koronawirusa.
PODATKI MOŻNA ROZLICZYĆ NA 2
SPOSOBY:
▪ On-line poprzez Twój e-PIT,
e-Deklaracje, e-PUAP
▪ W urzędzie – poprzez wrzucenie
deklaracji, pism, innych dokumentów do
wystawionych urn. W tym przypadku bez
potwierdzenia wpływu do urzędu.
Kontakt telefoniczny do urzędu skarbowego:
▪ PIT – nr telefonu 74 8561461, 74 8561469,
748561439, 74 8561438, 74 8561473,
74 8561474, 74 8561434,
▪ Dochody z zagranicy – nr telefonu
74 8561435
▪ VAT – nr telefonu 74 8561436, 74 8561431,
74 8561441, 74 8561442,
▪ Kasy fiskalne – nr telefonu 74 8561449
▪ CIT – nr telefonu 74 8561465, 74 8561473
▪ spadki/darowizny – nr telefonu 74
8561456
▪ rejestracja podatników – nr telefonu 74
8561412, 74 8571414, 74 8561463
▪ egzekucja administracyjna – nr telefonu
74 8561401, 74 8561404, 74 8561406, 74
8561413, 74 8561462, 74 8561460,
▪ poborcy- nr telefonu 74 8561408
▪ rachunkowość podatkowa – nr telefonu 74 8561452, 74 8561468, 74 8561440,
74 8561467, 74 8561464
▪ komórka wierzycielska – nr telefonu
74 8561427, 74 8561455, 74 8561466, 74
8561471, 748561430.
Adres e-mail urzędu skarbowego:
us.swidnica@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługa
Twój e-PIT można znaleźć na www.podatki.gov.pl

PSZOK nieczynny

Zawieszono funkcjonowanie punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdującego się na ul.
Metalowców 4 w Świdnicy. – W związku
z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę
COVID-19, z uwagi na trwający stan zagrożenia zdrowia i w związku z rosnącym
zagrożeniem epidemiologicznym – Zakład
Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Świdnicy
informuje, że w celu zapobiegania i ograniczenia rozprzestrzeniania się w/w zagrożenia ograniczony zostanie kontakt z klientami. W związku z tym, że na terenie ZOM
Sp. z o.o. w Świdnicy prowadzony jest Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), od dnia 16 marca 2020
roku do 14 kwietnia 2020 roku, odpady nie
będą przyjmowane i w tym czasie PSZOK
będzie nieczynny – czytamy w komunikacie przedsiębiorstwa.

Zmieniony rozkład jazdy
autobusów

Do 25 marca obowiązuje wakacyjny rozkład jazdy autobusów komunikacji
miejskiej. Nie ma też możliwości zakupu
biletu u kierowcy komunikacji miejskiej. Za
bilet można zapłacić kartą lub nabyć go
w punkcie sprzedaży czy biletomacie. Od
26 marca uruchomiono jednak dodatkowe
przejazdy komunikacji miejskiej oznaczo-
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sprawę w urzędzie
ne skrótem „BIS”. Wdrożenie to dotyczy
linii: nr 7 na trasie E. Plater – Colgate-Palmolive przez ul. W. Andersa z godz. 05:19
-podstawiony został dodatkowy pojazd
na przystanku E. Plater, nr 1 na trasie E.
Plater – Strzelińska z godz. 05:18 – podstawiono dodatkowy autobus, nr 6 na trasie E. Plater – Inżynierska z godz. 05:10 –
podstawiono dodatkowy autobus, nr 7 na
trasie W. Andersa – E. Plater z godz.14:12
– podstawiono dodatkowy autobus, nr 10
na trasie Pogorzała – pl. Św. Małgorzaty z
godz.04:59 – podstawiony został autobus o
zwiększonej liczbie miejsc tj. autobus typu
PN (51-57 miejsc siedzących). Ilość autobusów będzie na bieżąco dostosowywana do
potrzeb mieszkańców oraz pracodawców.
- Jesteśmy w stałym kontakcie z największymi pracodawcami, którzy zgłaszają nam
prognozy zmian w harmonogramach pracy
swoich zakładów. Na bieżąco kontrolujemy
napełnienia pojazdów na danych liniach i
dostosowujemy ilość autobusów, aby sprostać nowym przepisom – mówi Małgorzta
Lubandy, dyrektor Wydziału Transportu.
Przypominamy, że w świetle nowych
przepisów została ograniczona ilość
miejsc w autobusach, zarówno komunikacji miejskiej, jak też prywatnej. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta.
Jeśli miejsc siedzących w pojeździe jest

50, to na jego pokładzie może znajdować
się maksymalnie 25 osób.

Odwołane planowe zabiegi
w Latawcu

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki
Zdrowotnej w Świdnicy ograniczył przyjęcia pacjentów na planowe zabiegi operacyjne. Jednocześnie, aby ograniczyć
liczbę osób z zewnątrz przyjeżdżających
do szpitala, nie będą w tym okresie prowadzone kwalifikacje do zabiegów dla
pacjentów chcących ustalić termin zabiegu. Do odwołania obowiązuje również
całkowity zakaz odwiedzin na oddziałach.
Ponadto nie jest prowadzona rejestracja
osobista do poradni specjalistycznych
oraz pracowni, w tym m.in. do pracowni
rezonansu magnetycznego, tomografii
komputerowej, ultrasonografii, poradni
chorób naczyń. Możliwa będzie natomiast
rejestracja telefoniczna za pośrednictwem
szpitalnej infolinii tel. 74 630 60 60. –Pragniemy jednak uspokoić i podkreślić, że
nie ma zagrożenia wstrzymania przyjęć w
trybie pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia pacjentów. Jednocześnie
informujemy, że bez zmian funkcjonować
będą poradnie i pracownie oraz laboratorium analityczne i mikrobiologiczne, przy
czym w laboratorium mikrobiologicznym

nie będzie możliwości pobrania od pacjentów materiałów do badań. Badania
wykonywane w laboratorium mikrobiologicznym będą możliwe wyłącznie dla
pacjentów ze skierowaniem lekarskim na
powierzonym materiale. Nadal dostępne
będą również porody rodzinne, przy czym
uczestniczyć w nich będzie mogła jedna osoba towarzysząca, pod warunkiem
podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa. Apelujemy jednak do pacjentów oraz innych osób
planujących wizytę w szpitalu lub laboratorium, aby zachowały zdrowy rozsądek
oraz wszelką ostrożność, a w sytuacji jakiegokolwiek potencjalnego zagrożenia,
unikały wizyt w szpitalu, w tym w laboratorium. Wszelkie badania oraz wizyty, które mogą zostać odłożone w czasie zaleca
się opóźnić do czasu eliminacji zagrożenia epidemiologicznego – czytamy w komunikacie szpitala.
Dyrekcja szpitala zapewnia, że nie ma
zagrożenia wstrzymania przyjęć w trybie
pilnym, tj. w sytuacjach zagrożenia zdrowia
i życia pacjentów.

Skorzystaj z teleporad – ogranicz wizyty w przychodniach

Pracownicy świdnickich przychodni
zdrowia zachęcają do konsultacji telefo-

nicznych. Wizyty u lekarza będą się odbywać tylko w uzasadnionych przypadkach,
po wcześniejszej konsultacji telefonicznej.
W czasie teleporady lekarz może wystawić zwolnienie oraz e-receptę.
Teleporad udzielają:
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Praktyka Lekarza Rodzinnego Władysław
Kruszniewicz, ul. Władysława Łokietka 13,
tel. 74 853 96 60,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Medyk”, ul. Gdyńska 25A, tel. 74 852 72
28,\Przedsiębiorstwo Lecznicze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “Bhmed”
Sp. z o.o., ul. Strzelińska 6, tel. 74 853 76 06,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Przychodnia Rodzinna Beata Trzcińska-Larska, ul. Mikołaja Kopernika 34 A, tel. 74
640 35 53,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Ars Medica” Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 4, tel. 74 852 03 67 (poradnia internistyczna), 74 852 06 66 (poradnia pediatryczna),
▪ “Ar-Vita” Usługi Medyczne, ul. Kliczkowska 37, tel. 74 640 19 19,
▪ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej
“Mieszko” Sp. z o.o., ul. Mieszka I 10, tel. 74
856 95 05, e-mail: porada@nzozmieszko.
pl,
▪ Centrum Usług Medycznych “Eskulap”
Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wykonujące
Działalność Leczniczą, ul. Ludwika Zamenhofa 47, tel. 74 851 76 60,
▪ NZOZ “Kolmed” S.C., ul. Kolejowa 8, tel.
74 856 95 18,
▪ Lek-Med Karscy, ul. Ludwika Zamenhofa
46, tel. 783 048 334.
Zebrała ak

Świdnica na wynos – zamów jedzenie do domu
Restauracje nie mogą być otwarte. Większość
z nich oferuje jednak usługę dowozu zamówionego posiłku pod wskazany adres.

PON-PT: 12.00-18.00
12.00-18.00
TEL. 746322333

ALIBI
Oferta: Makarony, Pizza
Odbiór w lokalu, dostawa do domu, ul. Niecała 9
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 14:00-20:30
SO: 14:00-20:30
ND: 14:00-20:30
TEL. 881588285

GAŁKA gelato & caffe
Oferta: Włoska, Wegańska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Rynek
33
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00-16:00
SO: 12:00-16:00
ND: 12:00-16:00
TEL. 666 096 156

BAR GAR
Oferta: Makarony, Naleśniki, Pierogi, Sałatki,
Zupy, Wegańska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu, ul. Grodzka 1A
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 9:00-16:00
SO: 12:00-16:00
ND: 12:00-16:00
TEL. 512 462 676
Bar Turysta
Oferta: Kanapki, Kuchnia Domowa, Makarony,
Naleśniki, Pierogi, Polska, Sałatki, Zupy
Odbiór w lokalu, ul. Kolejowa 3a
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 7:00 - 17:00 SO: 8:00-16:00 ND: nieczynne
TEL. 74 852 15 78
Burger Stacja
Oferta: Kuchnia Amerykańska, Burgery, Sałatki
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Długa
54
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-CZW: 11:00 - 20:00 PT: 12:00 - 21:00 SO:
12:00 - 21:00 ND: 13:00 - 20:00
TEL. 881588285
Cafe Fosa Restauracja Włoska
Oferta: Makarony, Pizza, Sałatki, Zupy, Kuchnia
Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. M. Konopnickiej 9
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00 - 22:00 SO: 12:00 - 22:00
ND: 12:00 - 22:00
TEL. 74 6622966
Esperanto S.C.
Oferta: Kuchnia Domowa, Makarony, Pierogi,
Polska, Sałatki, Zupy
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Stęczyńskiego 18
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:

SO: 12.00-18.00

ND:

Koku Sushi
Oferta: kuchnia Orientalna
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Rynek
38
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00 do 21:00 SO: 12:00 do 21:00 ND:
12:00 do 21:00
TEL.535525009
Kryształowa - Gospoda Kuflowa - Świdnica
Oferta: Kuchnia Domowa, Naleśniki, Pierogi,
Polska, Sałatki, Zupy
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Równa
3
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12.00-20.00 SO: 12.00-20.00 ND:
12.00-20.00
TEL.746633043
Kuchnia Domowa „w pafalu na osiedlu”
Oferta: Kuchnia Domowa, Makarony, Naleśniki,
Pierogi, Polska, Zupy, Wegańska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Gdyńska
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 07:30 - 17:00 SO: nieczynne ND: nieczynne
TEL. 530 639 120
No Sugar Cafe & Bistro
Oferta: Kuchnia Wegańska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Basztowa 1
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 11:00 - 15:00 SO: 11:00 - 15:00 ND:
nieczynne
Tel. 577 265 444
PAN Pizza
Oferta: Pizza, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Spółdzielcza 2

Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 13:00 - 20:00 SO:13:00-20:00
13:00-20:00
TEL. 74 300 00 64

ND:

Paśnik Family
Oferta: Kuchnia Amerykańska, Burgery,
Makarony, Naleśniki, Sałatki, Zupy
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Dworcowa 2-8
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 9:00- 20:00 SO: 9:00- 20:00 ND:
11:00- 20:00
TEL. 578 497 080
Pizzeria Da Grasso
Oferta: Burgery, Kebab, Makarony, Naleśniki,
Pizza, Sałatki, Zupy, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Zamkowa 9
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 11:00-22:00 SO: 11:00-24:00 ND:
12:00-22:00
TEL. 74 851 40 65
Pizzeria-Restauracja „Pod Kopułą”
Oferta: Gyros, Kuchnia Domowa, Makarony,
Naleśniki, Pierogi, Pizza, Polska, Sałatki, Zupy,
Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Ofiar
Oświęcimskich 2
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 11:30-22:00 SO: 11:30- 23:00 ND:
12:00-21:00
TEL. 74 853 70 51
Pizzeria La Toscana
Oferta: Makarony, Pizza, Sałatki, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Wróblewskiego 4G
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12.00-20.00 SO: 12.00-21.00 ND: nieczynne
TEL. 74 851 35 79
Pizzeria Przesiadka
Oferta: Kuchnia Amerykańska, Makarony, Pizza, Sałatki
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Pułaskiego 13
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-CZW:10:00-21:30 PT: 10:00-23:00 SO:
12:00-24:00 ND: 12:00- 21:30
TEL. 792 940 761

Pizzeria Savona
Oferta: Pizza
Dostawa do domu
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT:12.00-20.00
SO: 12.00-21.00
14.00-21.00
TEL. 881 336 886

ND:

Restauracja Red Baron Hotel
Oferta: Kuchnia Orientalna
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Lwa
Tołstoja 2
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
WT-PT: 12:00-21:00 SO: 12:00-21:00 ND: 12:0021:00
TEL. 74 856 48 00
Pizzeria Restauracja „RAMONA”
Oferta: Kuchnia Domowa, Makarony, Pizza, Sałatki, Zupy
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Komunardów 9
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00-22:00
SO: 12:00- 23:00
ND: 14:00-22:00
TEL. 607 173 211
Restauracja Wieża
Oferta: Kanapki, Makarony, Pizza, Sałatki,
Zupy, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Nauczycielska 3
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-CZW:12.00-20.00 PT: 12.00-22.00 SO:
12.00-22.00 ND: 12.00-20.00
TEL. 537 857 160
Tre Monti - Restauracja włoska
Oferta: Pizza, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Akacjowa 5
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 12:00-22:00 SO: 12:00-22:00 ND:
12:00-22:00
TEL. 509 027 929
Włoska Robota - manufaktura makaronu
Oferta: Makarony, Zupy, Kuchnia Włoska
Odbiór w lokalu, dostawa do domu ul. Bohaterów Getta 1
Godziny przyjmowanych zgłoszeń:
PON-PT: 11:00 - 18:00 SO: 12:00 - 16:00
ND: 12:00 - 16:00
TEL. 730043177
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Obecna sytuacja kryzysowa
stawia w trudnej sytuacji nie tylko
Polaków, ale także obywateli innych
krajów przebywających na terenie
naszego kraju, w tym także w Świdnicy. Szczególnie dotyczy to osób,
które przyjechały tu do pracy. Stąd
też Urząd Miejski w Świdnicy będzie
podejmował działania, by w tym
wyjątkowym okresie udzielać pomocy potrzebującym.
Instytucjami odpowiedzialnymi
za pomoc cudzoziemcom są właściwe konsulaty i ambasady państw
znajdujących się na terenie Polski.
Samorządy, niestety, nie posiadają
prawnych możliwości, które wykraczają poza przyznane im ustawowe
kompetencje. Obcokrajowcy posiadający Karty Stałego Pobytu na terenie RP mają takie same prawa, jak
obywatele Polscy i w tym zakresie
będzie udzielana im niezbędna pomoc przez ośrodek pomocy społecznej.
Mając jednak na uwadze powagę sytuacji oraz skalę problemu,
jaki niesie za sobą pandemia wirusa
COVID-19, Urząd Miasta Świdnicy
pośredniczy w kontakcie poszkodowanych z przedstawicielami konsulatów i ambasad, prowadzi doraźne
działania wspierające obcokrajowców (jak w przypadku obywateli Gruzji) oraz udziela informacji odnośnie
prawnych możliwości wsparcia. Ponadto Wydział Funduszy Zewnętrznych monitoruje na bieżąco sytuację
związaną z zatrudnieniem obcokrajowców i jest w kontakcie z pracodawcami oraz agencjami pośrednictwa pracy działającymi na terenie
miasta.
Informacje dotyczące pomocy osobom narodowości ukraińskiej
można również znaleźć na stronach
internetowych, które prowadzą organizacje pozarządowe. Fundacja
„Nasz Wybór” uruchomiła infolinię
dla cudzoziemców pracujących w
Polsce (nie tylko z Ukrainy). Stosowne
informacje można uzyskać chociażby
pod numerem +48 727 805 764 lub
mailowo:
konsultacje@ukrainskidom.pl. Obywatele Ukrainy, którzy
chcą wrócić do domu po 17 marca,
mogą zarejestrować się w programie
„ДРУГ” („Przyjaciel”).
Obcokrajowcy potrzebujący pomocy w związku z obecną sytuacją
mogą kontaktować się z:
- Komendą Straży Miejskiej,
- Miejskim Ośrodkiem Pomocy
Społecznej,
- Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta,
- Pełnomocnikiem Prezydenta
Miasta ds. Aktywności Obywatelskiej.
Oprac. ak

Wolontariat kryzysowy
dla seniorów
Centrum Organizacji Pozarządowych w Świdnicy włącza się w akcję wolontariatu kryzysowego dla
seniorów. Wolontariusze w ramach
prowadzonych działań zrobią zakupy
spożywcze bądź kupią leki i w razie
potrzeby wyprowadzą na spacer psa.
Podobne działania prowadzi także
świdnicki Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Jak to działa?

W największym skrócie - senior dzwoni, a wolontariusz pomaga. Z tej formy pomocy mogą skorzystać mieszkańcy miasta
Świdnicy:
1) powyżej 60 roku życia, samotnie
prowadzący gospodarstwo domowe lub
mieszkający z drugą osobą z niepełnosprawnościami, długotrwale chorą lub niesamodzielną, które nie są objęte usługami
opiekuńczymi, lub
2) osoby z niepełnosprawnością, które
ukończyły 18 lat i samotnie prowadzą gospodarstwa domowe, które nie są objęte
usługami opiekuńczymi.
Wolontariat kryzysowy polega na dostarczeniu podstawowych produktów i
leków przez wolontariuszy na rzecz seniorów i osób potrzebujących zgodnie z
regulaminem akcji. Osoba potrzebująca
pomocy dzwoni na nr tel. 607 800 881 lub

602 783 720 i zgłasza potrzebę zakupu
żywności, środków higienicznych, leków
(realizacja recept). Wówczas w miarę
możliwości przyjdzie do niego wolontariusz
podając nadany przez koordynatora kod
kontaktowy (cyfra lub słowo).
Wolontariusz weźmie od seniora listę
potrzebnych produktów oraz pieniądze i
zrobi zakupy w sklepie, aptece, która znajduje się w najbliższym otoczeniu. Potem je
dostarczy i rozliczy się z wydanych środków.
Zakupy zostaną przekazane seniorom z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa. Apelujemy o przekazywanie pieniędzy
w woreczku. Pamiętajmy, aby zabrać paragon, a następnie zrobić jego zdjęcie.
Senior będzie mógł skorzystać z takiej
usługi jeden raz w tygodniu.

Bezpieczeństwo
jest priorytetem

Akcja prowadzona jest tylko na wyraźną prośbę telefoniczną samego seniora. Jeśli senior nie zatelefonował, a pojawił
się u niego ktoś, kto ma rzekomo zrobić
zakupy i nie zna kodu, prosimy zachować
ostrożność.
Mając na uwadze bezpieczeństwo wolontariuszy ww. pomoc nie będzie udzielana osobom chorym na koronawirusa lub
poddanym kwarantannie/nadzorowi epidemiologicznemu. Pamiętajmy, że profe-

sjonalne pomaganie nie może opierać się
na intuicji i dobrych intencjach, a powinno
być oparte na działaniu metodycznym, profesjonalnie przygotowanym i bezpiecznym.
Zgłoszenia będą przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. od 8.30 do
15.30.
Oprac.

Pomocy udziela także Straż Miejska. Jeżeli masz problem ze zrobieniem zakupów
podstawowych artykułów spożywczych,
potrzebujesz wykupić lekarstwa, opłacić
ważne rachunki zadzwoń do straży miejskiej
– 986.
- poinformuj dyżurnego jakiej pomocy
oczekujesz i dlaczego chcesz skorzystać z
naszej oferty,
- przekaż numer telefonu kontaktowego,
- funkcjonariusze zadzwonią do Ciebie i
uzgodnicie termin wizyty patrolu.
Przed wizytą przygotuj listę zakupów, pieniądze (wyłącznie gotówka), w miarę możliwości torbę na zakupy. Strażnicy przyniosą
do domu zakupy wraz z rachunkiem i resztą pieniędzy. Jeżeli będzie taka potrzeba,
uzgodnią termin kolejnej wizyty.
PAMIĘTAJ – funkcjonariusze straży miejskiej
zawsze są umundurowani, przychodząc do
Ciebie okażą legitymację służbową, poruszają się wyłącznie oznakowanymi radiowozami, ich wiarygodność można potwierdzić
dzwoniąc do dyżurnego naszej jednostki –
tel. 986.

Remont potoku Młynówka
Zakończył się remont potoku Młynówka. Roboty budowlane przeprowadziła firma „Kanalizacja - Jan Marciniszyn”. Łączny ich koszt wyniósł ok. 85
tys. zł.
Wymieniono 128 metrów przewężonych odcinków kanału na rury o średnicy
400 mm, jedną studnię rewizyjną, a siedem z nich wyremontowano. W studniach wykonano kinety uniemożliwiające
swobodny przepływ wody, co w znaczny
sposób zmniejszyło straty i podniosło
wydajność przepływu.
Potok
Młynówka
doprowadza
wodę z rzeki Bystrzycy do zespołu basenów przy ul. Śląskiej oraz do zbiornika Witoszówka w Parku Centralnym. W
ubiegłym roku ze względu na suszę, w
okresie letnim zbiornik nie był zasilany z
naturalnego dopływu, czyli z potoku, co
powodowało systematyczne obniżanie
poziomu wody, a w konsekwencji także
czasowe wyłączenia fontann w parku.
- Remont ten był konieczny, gdyż
przepływ wody w Młynówce był ograniczony ze względu na przewężenia rurocią-

foto: D. Gębala
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Potok Młynówka doprowadza wodę z rzeki Bystrzycy do zespołu basenów przy ul. Śląskiej oraz
do zbiornika Witoszówka w Parku Centralnym.

gu na trzech skanalizowanych odcinkach,
a także z powodu korzeni drzew wrastających w rurociąg w dwóch miejscach –
mówi Maciej Gleba, dyrektor Wydziału
Dróg i Infrastruktury Miejskiej.
Prace polegające na usunięciu korzeni

drzew z rurociągu oraz oczyszczenie i odmulenie 295 metrowego odcinka otwartego od ujścia zbiornika do Fleszy Nowomłyńskiej wykonało Świdnickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.
Oprac.

Cudowna dieta na odporność
Koronawirus to obecnie najważniejszy, globalny problem, z którym
musimy sobie poradzić. Dlatego w
czasie epidemii szukamy skutecznych sposobów na uniknięcie zakażenia. - Część mistrzów marketingu, ale
i niestety część branży dietetycznej
zwietrzyła interes. Nie ma dnia, żeby
w oczy nie rzuciła mi się informacja
typu: witaminy a koronawirus, czosnek kontra wirusy, jakie suplementy zwiększą naszą odporność - mówi
dietetyk Agnieszka Podgórska.
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Nie brakuje pojawiających się fake
newsów na temat wykrycia skutecznego sposobu na uniknięcie zakażenia.
W internecie można już znaleźć oferty
sprzedaży „cudownych” suplementów
na zwalczenie wirusa. Dlatego Polskie
Towarzystwo Dietetyki zajęło w tej
sprawie jednoznacznie stanowisko.
Nie mamy (i raczej nie będziemy
mieli) suplementów na COVID-19, a próby sprzedaży suplementów na tę chorobę to bezczelne żerowanie na ludzkiej
naiwności. Na świat przychodzimy z
wrodzoną odpornością, tzw. nieswoistą,

potem zyskujemy odporność nabytą,
czyli swoistą. Odporność swoista zależy
przede wszystkim od nas samych. Powstaje podczas naturalnego kontaktu
czynników chorobotwórczych z naszym
organizmem. Zależna jest od trybu życia, jaki prowadzimy, środowiska, w
którym na co dzień przebywamy - tłumaczy dietetyk Agnieszka Podgórska.
Co zmniejsza odporność swoistą:
złe odżywianie, przetworzona żywność, źle zbilansowane diety, antybiotykoterapia, używki, zanieczyszczenie
środowiska, skoki temperaturowe,

brak hartowania i aktywności fizycznej.
- Na odporność pracujemy całe życie, dzielnie i systematycznie, każdego
dnia. Nic nie stoi na przeszkodzie, by
zacząć już dzisiaj, ale proszę nie oczekiwać efektów w kilka dni. W krótkim
czasie nie podniesiemy poziomu witaminy D3 do poziomu normy, ani cynku czy selenu. Przede wszystkim dieta Zdrowego Rozsądku teraz nam się
wszystkim przyda - dodaje Agnieszka
Podgórska.
ak
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Szyją maseczki dla lekarzy,
pielęgniarek i mieszkańców

Potrzebne wsparcie
dla pogotowia
i szpitala
Pogotowie Ratunkowe w Świdnicy uruchomiło specjalne konto, na które można wpłacać darowizny. Do placówki można też dostarczać odzież ochronną, płyny dezynfekcyjne. Najważniejsze zaś, to dostrzec ciężką
pracę ratowników i wesprzeć moralnie.
W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przekazania wsparcia finansowego dla
SPZOZ Powiatowe Pogotowie Ratunkowe
w Świdnicy uruchomiony został dedykowany rachunek bankowy. Wszelkie wsparcie
w formie finansowej można przekazywać
na rachunek bankowy prowadzony w Santander Bank Polska SA o numerze: 44 1090
2369 0000 0001 4461 6142
Darowizny to nie jedyne wsparcie, na jakie
liczy placówka. Brakuje odzieży ochronnej,
płynów dezynfekcyjnych. - Pracujemy ciężko
na pierwszej linii frontu. Jeździmy do osób z
podejrzeniem koronawirusa, ale tez wypełniamy wszystkie podstawowe zadania związane
z ratowaniem życia. Wdrożyliśmy wszystkie
procedury, mające na celu zabezpieczenie
pracownika i pacjenta. Potrzebujemy wsparcia – mówi Małgorzata Jurkowska, dyrektor
Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy.
W tej chwili najbardziej potrzebne są odzież
ochronna, szczególnie większe rozmiary
kombinezonów, które są łatwiejsze do zakładania, maski chirurgiczne, gogle. Najlepsze byłyby te wielokrotnego użytku, tak żeby
każdy pracownik dysponował swój imienny
zestaw. Bardzo szybko zużywają się także
płyny dezynfekcyjne. Każdy może wesprzeć
placówkę. Także słowami wsparcia.
Specjalne konto uruchomiła także dyrekcja
szpitala „Latawiec”. Można przekazywać darowizny dla placówki.
„W odpowiedzi na liczne zapytania o możliwość przekazania wsparcia finansowego
Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Świdnicy (Szpital
Latawiec) informujemy, że w tym celu został uruchomiony dedykowany rachunek
bankowy” – czytamy na profilu szpitala na
facebooku. Wszelkie wsparcie w formie finansowej można od dnia 23 marca 2020 r.
przekazywać na rachunek bankowy szpitala
prowadzony w Santander Bank Polska SA
o numerze: 26 1090 2369 0000 0001 4461
4429 SPZOZ w Świdnicy, ul. Leśna 27-29, 58100 Świdnica

foto: KORTAS

400 – Pogotowia w Wałbrzychu, 500 –
Oddziału Ginekologicznego świdnickiego
szpitala, 130 – schroniska im. św. Brata
Alberta, 100 – szpitala w Świebodzicach,
100 – Straży Pożarnej w Kamiennej Górze.
Do szycia pod patronatem prezydent
Beaty Moskal-Słaniewskiej zaangażowali
się także pracownicy Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz harcerze z 10. Świdnickiej Grupy Harcerskiej
„Mrówkojady”. Pomysł podrzuciła Zuzia i
błyskawicznie dołączyli inni. Opracowano
logistycznie sposób dostawy materiału,
odbioru i pierwsze 132 maseczki już dotarły do szpitala Latawiec. - Potrzeby są
naprawdę duże. Mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu uda nam się dostarczyć
kolejną turę. Uśmiech i radość ratowników,
pielęgniarek i lekarzy – bezcenne – czytamy
na stronie harcerzy na facebooku.
Ak

Agnieszka Kortas wymyśliła projekt maseczki
i zaangażowała świdniczan do wspólnej akcji
szycia.

Epidemia koronawirusa zjednoczyła świdniczan w wielkiej akcji wzajemnej pomocy. Świdnicka firma KORTAS,
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz 10. Świdnicka Grupa
Harcerska szyją maseczki ochronne.
Jako pierwsza z inicjatywą szycia
maseczek wyszła Agnieszka Kortas, właścicielka firmy odzieżowej KORTAS. W
pomoc bardzo szybko zaangażowali się
również mieszkańcy, a także wałbrzyska
firma Faurecia. CTM Group, Igopak. W ciągu dwóch tygodni udało się uszyć prawie
13 tysięcy maseczek. Ponad 11 tys. sztuk
przekazano do szpitala Latawiec, 500 –
do Pogotowia Ratunkowego w Świdnicy,

Pierwsze 132 maseczki trafiły już na oddział ratunkowy świdnickiego szpitala.

Nabór do świdnickich miejskich żłobków
W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
zmieniają się zasady naboru dzieci do

Żłobka Miejskiego nr 1 oraz Żłobka
Miejskiego nr 2.

Kartę zgłoszeniową należy pobrać
ze strony internetowej: http://www.zlobeknr1.com.pl/ (Żłobek Miejski nr 1) lub
http://www.zlobek2.nazwa.pl/ (Żłobek
Miejski nr 2).
Wypełniony wniosek (oprócz informacji o stanie zdrowia, pkt V) trzeba
zeskanować i odesłać na adres mailowy
żłobka: zlobek11@wp.pl (Żłobek Miejski
nr 1) lub zlobek_nr2@wp.pl (Żłobek Miejski nr 2) przez ePUAP, tradycyjną pocztą, lub wrzucić do skrzynki podawczej

Urzędu Miejskiego (ul. Armii Krajowej 49)
w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 1” lub
„Rekrutacja 2020/21 Żłobek Miejski nr 2”
W razie pytań prosimy o kontakt:
Żłobek Miejski nr 1 - Agnieszka
Ćwiertnia, tel. 509 307 866, 74 640 99 03,
zlobek11@wp.pl
Żłobek Miejski nr 2 - Beata
Łopatowska, tel. 697 743 412, zlobek_
nr2@wp.pl
Oprac.

HARMONOGRAM REKRUTACJI DO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 1
ORAZ ŻŁOBKA MIEJSKIEGO NR 2 W ŚWIDNICY NA ROK 2020/2021

Zmieniły się terminy naboru do świdnickich żłobków.

foto: D. Gębala

RODZAJ CZYNNOŚCI

TERMINY W POSTĘPOWANIU
REKRUTACYJNYM

Rodzice/prawni opiekunowie pobierają
wniosek wraz z dokumentami ze strony
żłobka: www.zlobeknr1.com.pl
Zwrot wypełnionych wniosków

od 15 kwietnia 2020 roku od godz. 8.00
do 30 kwietnia 2020 roku do godz. 15.00
do 15.05.2020 do godz. 14.00

Komisja rekrutacyjna prowadzi postępowanie
rekrutacyjne
wg przyjętych zasad

21-22 maja 2020 roku

Komisja rekrutacyjna ogłasza listę osób
zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do
żłobka, na tablicy ogłoszeń

29 maja 2020 roku, godz. 09.00

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych
podpisują umowę korzystania z usług żłobka
w Żłobku Miejskim nr 1
ul. M. Kozara-Słobódzkiego 26

do 30 czerwca 2020 roku
Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem
dziecka z listy przyjętych.

Rodzice kandydatów zakwalifikowanych
podpisują umowę korzystania z usług żłobka
w Żłobku Miejskim nr 2
ul. Galla Anonima 5

od 17 czerwca 2020 roku, od godz. 8.00
do 19 czerwca 2020 roku do godz. 14.00.
Niepodpisanie umowy skutkuje skreśleniem
dziecka z listy przyjętych.

3-16.04.2020 r. |
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Potrzebuje leczenia w USA.

Po otrzymaniu zapytań ze strony mieszkańców prezydent Świdnicy Beata Moskal – Słaniewska
przeanalizowała wnioski i podjęła
decyzję o nieinicjowaniu działań
związanych z czasowym zniesieniem opłat za parkowanie w Strefie
Płatnego Parkowania.
Takie stanowisko wynika przede
wszystkim z faktu, iż strefa została ustanowiona w celu wymuszenia
rotacji pojazdów w centrum miasta.
Zniesienie opłat spowodowałoby
zmniejszenie liczby wolnych miejsc
do parkowania i tym samym ograniczyło dostęp do sklepów i punktów
usługowych, które pomimo kryzysowej sytuacji nadal są otwarte. Funkcjonujące obecnie sobotnie zwolnienia z obowiązku opłat potwierdzają
mniejszą rotację samochodów na
obszarze całej strefy.
Wydział Dróg i Infrastruktury w
Urzędzie Miejskim przeanalizował
również przykłady innych miejscowości, które wprowadziły czasowe regulacje, znoszące obowiązek
płatnego parkowania. Celem tych
zmian było m. in. zmniejszenie liczby
pasażerów w środkach komunikacji
publicznej, a tym samym ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa
COVID-19. Dla przykładu w Krakowie znosząc opłaty władze chciały
zachęcić mieszkańców, a zwłaszcza
pracowników instytucji publicznych,
by zaczęli do pracy dojeżdżać samochodami, unikając tym samym autobusów i tramwajów. Podobna sytuacja jest w sąsiednim Wałbrzychu,
gdzie w centrum miasta zlokalizowane są siedziby m. in. Urzędu Miasta,
Delegatury Urzędu Wojewódzkiego,
czy Instytucji Pośredniczącej Aglomeracji Wałbrzyskiej.
W Świdnicy centrum miasta to
przede wszystkim setki wciąż działających punktów usługowych i sklepów. Dlatego nieodpowiedzialne
byłoby podejmowanie decyzji, które
działalność tę utrudnią. Jednocześnie przypominamy, że jedna godzina postoju w Strefie Płatnego Parkowania kosztuje odpowiednio 3 złote
w pierwszej strefie i 1,5 zł w drugiej
strefie. Po uzgodnieniach z kupcami
i restauratorami opłaty pobierane są
od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00.
Jednocześnie informujemy, że
w związku z sytuacją w kraju do odwołania w Biurze Stefy Płatnego Parkowania obowiązują ograniczenia w
obsłudze klientów. Osobiste załatwianie spraw pilnych możliwe jest
jedynie po wcześniejszym uzgodnieniu wizyty, pod nr tel. 74/ 853 74 40.
Wszelkie dokumenty i wnioski należy
składać elektronicznie (biurospp@
umswidnica.pl) lub drogą pocztową.
Pracownicy BSPP pracują od poniedziałku do piątku od godz. 7:30 do
15:30.
Oprac.

Przez epidemię koronawirusa
może okazać się to niemożliwe
Agnieszka Kudyra od
20 lat walczy z nieuleczalną chorobą. Szansą na ocalenie nogi jest operacja w
Stanach
Zjednoczonych,
na którą z pomocą rodziny
zbiera pieniądze. Ale brak
środków to nie jedyny problem. Przez sytuację epidemiologiczną na świecie,
wyjazd stanął pod znakiem
zapytania. Takich osób w
Polsce nie brakuje.
Agnieszka Kudyra ma
28 lat i mieszka w Bielawie.
Od 20 toczy walkę z chorobą. - Dysplazja to rzadka
choroba rozrostowa kości,
w której występuje nieprawidłowo zbudowane białko,
odpowiadające za regulację
syntezy kośćca. Moje kości
się deformują i łamią. Kolejne wizyty u lekarzy, nowe
diagnozy, a w tym wszystkim
ja i moja rodzina – takie jest
moje życie. Przeszłam 11 operacji. Na każdą z nich czekałam z nadzieją i wiarą, że w
końcu będzie lepiej. Niestety,
nie było – opowiada. Szansą
dla Agnieszki jest operacja
w Stanach Zjednoczonych.
Bez niej kobiecie grozi amputacja nogi. Potrzebny jest
milion złotych, który wspólnie z rodziną i znajomymi
próbuje uzbierać. Kwota pokryje dwie operacje i rehabilitację w USA. Niestety, po
wybuchu na świecie epidemii sytuacja
dodatkowo mocno się skomplikowała. Ze względu na koronawirusa zostały odwołane moje konsultacje i badania. Termin operacji teraz również nie jest znany.

dży się coraz bardziej, skrót
nogi w tym momencie to 7cm
– mówi Agnieszka Kudyra.
Operacja nie jest możliwa do
przeprowadzenia w Polsce,
ponieważ implant potrzebny
do pierwszego etapu operacji biodra nie jest zarejestrowany w Polsce, a to jedyna
szansa na uratowanie nogi.
Po wyznaczeniu terminu
operacji i zebraniu pieniędzy rozpoczną się procedury w Ministerstwie Zdrowia,
które musi zezwolić na wyjazd. Czy będzie to możliwe,
wciąż nie wiadomo. Każdy
chory traktowany jest indywidualnie.
Obecnie zbiórka dla
Agnieszki prowadzona jest
na stronie www.siepomaga.
pl/agnieszka-kudyra do 30
maja. Wciąż brakuje ponad
pół miliona złotych. - Ze
względu na korona wirusa
wszystkie moje akcje charytatywne zostały odwołane. To dla mnie bardzo duże
utrudnienie, ponieważ była to
szansa na uzbieranie kolejnych środków. Prowadziłam
również licytacje internetowe,
niestety z powodu braku licytujących musiałam je przerwać. Jest to trudny czas dla
nas wszystkich – podsumowuje kobieta. Pomóc można
także, przekazując swój 1%
podatku: na KRS Fundacji
„Serca dla Maluszka” 0000387207, z
dopiskiem w rubryce cel szczegółowy
„Agnieszka Kudyra”.
foto: archiwum rodzinne

Strefa nadal
płatna

Jestem w stałym kontakcie z lekarzami
z Paley Institute i czekamy na ostateczną decyzję. Ze względu na pogarszający
się stan nogi operacje muszą odbyć się
w tym roku. Z każdym dniem kość miaż-

ak

Konkurs na książkę literacką:
wydłużono termin nadsyłania prac
Trwa 13. edycja ogólnopolskiego
konkursu na autorską książkę literacką Świdnica 2020. W związku z epidemią koronawirusa, wydłużono termin
wysyłania prac do 31 marca. Jest, o co
walczyć. Zwycięzca nie tylko otrzyma 3
tys. zł nagrody, ale także profesjonalne
wydanie swojej książki.
W konkursie mogą brać udział autorzy, którzy ukończyli 18. rok życia. Konkurs nie jest anonimowy, prace należy
podpisać imieniem i nazwiskiem autora.
Można składać wyłącznie ilustrowane

projekty książek. Na konkurs jeden autor
może nadesłać jedną zaprojektowaną i
przygotowaną do druku autorską książkę literacką, dotychczas nie publikowaną
w zwartej formie drukarskiej (np. tomik,
arkusz poetycki, powieść, zbiór opowiadań itp.) w dowolnym opracowaniu graficznym wykonanym samodzielnie przez
autora tekstu lub z udziałem innych
osób. Gatunek literacki i tematyka prac
są dowolne.
Projekty należy przygotować w formacie PDF. Prace należy przesłać listem

poleconym lub dostarczyć osobiście do
31 maja 2020 roku na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Kamila
Norwida w Świdnicy ul. Franciszkańska
18, 58-100 Świdnica z dopiskiem „KONKURS – ŚWIDNICA 2020”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 640 09 46, oraz pod
adresem mailowym: mbp@mbp.swidnica.pl.
Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana
Kamila Norwida w Świdnicy.

Wrzutnia na książki zamknięta.
Terminy zwrotu przedłużone
Od 27 marca do odwołania zostaje zamknięta, znajdująca obok Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy,
wrzutnia na książki. To oznacza, że nie
ma już możliwości zwrotu książki do biblioteki. Wszystkie terminy zostają automatycznie przedłużone.

16

Świdnica

| 3-16.04.2020 r.

- W związku z wprowadzonym przez
władze stanem epidemii i koniecznością
przerwania łańcucha transmisji koronawirusa, tak jak inne biblioteki w Polsce,
otrzymaliśmy z Biblioteki Narodowej zalecenia dotyczące, m.in. postępowania
ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do bibliotek. Z informacji i zaleceń BN

wynika, że przyjęte egzemplarze muszą
być poddawane kwarantannie na okres
10 dni do 2 tygodni. Ponieważ nie chcemy
narażać pracowników na ewentualne zarażenie koronawirusem w chwili włączania zwrotów do księgozbioru, a nie mamy
możliwości gromadzenia w odizolowanym miejscu większej ilości książek i płyt,

podjęliśmy decyzję o zamknięciu wrzutni
do odwołania – czytamy na stronie MBP
Świdnica.
W okresie zamknięcia biblioteki i
wrzutni z powodu epidemii koronawirusa nie będą naliczane kary za przetrzymanie zbiorów.

aktualności

Koronawirus: relacje świdniczan
z różnych stron Europy
Z najnowszych danych wynika, że
COVID-19 zdiagnozowano u ponad 419
tysięcy ludzi na całym świecie. Najwięcej
chorych jest obecnie w Stanach Zjednoczonych. W Europie najtragiczniej sytuacja wygląda we Włoszech gdzie zarażenie koronawirusem zdiagnozowano u
ponad 100 tys. pacjentów, a liczba ofiar
śmiertelnych za chwilę przekroczy 13 tysięcy.
Daniel Gębala
foto: użyczone

Włochy

W ciągu ostatniej doby stwierdzono
we Włoszech ponad 700 zgonów, których
przyczyną był koronawirus. Łącznie w tym
kraju zmarło już blisko 7 tysięcy osób. Premier Giuseppe Conte poinformował także
o ponad 5 tysiącach nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia, co zwiększyło łączną liczbę zakażeń na Półwyspie
Apenińskim do blisko 70 tysięcy. –Nasi
sąsiedzi byli poddani kwarantannie. Mimo
to, wieczorem opuszczali swoje mieszkania
i wychodzili do miasta. Nie wiem, być może
na zakupy? I jakie mamy obecnie tego skutki? Widzi to teraz cały świat. Każdy boi się
o zdrowie swoje i swoich najbliższych, ale
musimy jakoś żyć… Nasza córka ma teraz
szkołę online. Lekcje z nauczycielami odbywają się za pomocą wideokonferencji. Nasze ‘’spacery’’ ograniczają się przede wszystkim do wyjścia na balkon. Musimy być silni
i jakoś to przetrwać, choć nie jest łatwo – opowiada nam świdniczanin, który mieszka i
pracuje w okolicach Rimini.
Kilka zdjęć jakie otrzymaliśmy od Francesco (Włocha, pracownika fabryki w regionie Lombardii, która ma także swój oddział na terenie Żarowa).
Puste ulice, zamknięte stacje benzynowe, krótkie kolejki do sklepów spożywczych to
codzienny obraz na trasie z Tradate do Somma Lombardo.

Norwegia

–Przeczuwałam już jakiś miesiąc temu, że nie obejdzie się bez większego problemu
tutaj. Wtedy się ze mnie śmiali, że panikuje i nic nie będzie. Był to okres kiedy w Norwegii
dzieci w szkołach miały ferie. Większość z Norwegów lata wtedy do Włoch, na Wyspy
Kanaryjskie i do Austrii. Więc ci ludzie mogli mieć już kontakt z potencjalnie chorą osobą.
Cały czas miałam wrażenie, że ludzie tutaj myślą, że ich to nie dotyczy. Że Oni są zupełnie
bezpieczni. Na dzień dzisiejszy podają, ze w Norwegii jest ponad 2800 potwierdzonych
przypadków. Natomiast ile ich jest naprawdę? Tego nie wiemy. Czytałam informacje, ze
brakuje testów. Ludzie mimo objawów ewidentnie wskazujących koronawirusa w różnych
częściach kraju nie są badani właśnie przez brak testów. Myślę, ze problem jest dużo, dużo
większy. Tak samo jak w Polsce. W sklepach mimo, że tego samego dnia są dostawy po
kilku godzinach próżno szukać chleba, mąki, drożdży, gotowych wypieków i innych tego
typu rzeczy oraz mięs. (Polka pracująca w norweskim markecie, w którym zawsze robimy
zakupy, powiedziała nam wczoraj, ze w piątek mieli trzykrotny utarg). Szkoły zamknięto po
tym jak potwierdzono pierwszy przypadek zakażenia. Dzień później podobnie postąpiono
z przedszkolami. Ludzie, którzy mogą pracują zdalnie, ale też muszą opiekować się dziećmi i uczyć się w domu. Ja nie pracuje, natomiast mój chłopak niestety musi i codziennie
dojeżdża do miasta. Ludzie nie rozumieją tu problemu. Jedni obracają to w żart, inni natomiast są w kompletnej panice. Dla mnie osobiście najtrudniejsze jest to, że jestem prawie
dwa tysiące km od mojej rodziny, bliskich i znajomych. Bardzo długo walczyłam z myślami co powinnam zrobić. Czy wracać do kraju i być z rodziną. Czy zostać jednak tutaj. Serce
mi pęka za każdym razem, kiedy myślę o podjętej decyzji, ale wydaje mi się to najbardziej
rozsądne i bezpieczne dla nich oraz innych ludzi. Muszę zostać i przeczekać to wszystko w
Norwegii. – relacjonuje Anna, na co dzień mieszkająca pod Trondheim.

Islandia

–Uniwersytety i licea są zamknięte. Podstawówki są otwarte, ale uczniowie przychodzą co drugi dzień, nauczyciele tak samo. Przedszkole, w którym pracuję jest otwarte i
przychodzi połowa dzieci każdego dnia, podobnie jest w przypadku pracowników. Zbiorowiska ludzi są dozwolone do 100 osób, dlatego w sklepach liczą klientów. Godzinę przed
otwarciem sklepów, czyli od 9-10 sklepy są otwarte i mogą wejść tylko ludzie starsi i osoby, które mają problemy ze zdrowiem żeby nie mieszały się z innymi klientami. Ogólnie to
wszystko jest jednak otwarte. Między innymi siłownie. Zmniejszyli tylko o połowę ludzi,
którzy mogą przyjść na zajęcia, więc z 50 może być tylko 25. Gdziekolwiek się wybierzesz
dostępne są środki do dezynfekcji rąk. Teraz każdy kto przylatuje na Islandię musi przejść
14 dni kwarantanny. – opowiada Agata.

Wielka Brytania

– Na Wyspach Brytyjskich
społeczeństwo bardzo lekceważyło problem koronawiursa. Mimo
nieliczonych informacji w telewizji
i intrenecie życie toczyło się jak
dotychczas. Sklepy, galerie handlowe pełne ludzi, tłumy osób korzystające ze środków komunikacji miejskiej, otwarte siłownie czy
puby. Dopiero od piątku podjęto
decyzje o zamknięciu szkół. Nagle
w sklepach robi się pusto. Ludzie
zaczynają panikować więc brakuje niektórych produktów takich jak:
papier toaletowy, płyny dezynfekcyjne, maseczki, a także spożywcze zwłaszcza te suche, pieczywo, makarony czy ryż. Sytuacja
zmienia się bardzo dynamicznie.
Nie wiem w jakim stopniu wpłynie
na moją pracę – tłumaczy nam
Adam z Motherwell (Szkocja), na
co dzień pracownik przedsiębiorstwa handlowego zajmującego
się spedycją i wysyłką paczek.

Niemcy

-Niemcy jak to Niemcy. Do
wszystkiego podchodzą pragmatycznie. W początkowej fazie epidemii miejscowi podchodzili do tematu
z dystansem i na „chłodno”. Jednak
z upływem dni i kolejnych potwierdzonych przypadkach zakażenia i
ofiar śmiertelnych można zaobserwować jak w sklepach zaczyna brakować przede wszystkim środków
higieny i podstawowych artykułów
spożywczych. Bardzo pożądanym
artykułem stała się nasza wódka…
Na ulicach nie ma takiego ruchu jak
wcześniej. Ludzie boją się zakażania,
bowiem mieszka tu wiele osób z różnych stron świata i Europy. Bardzo
duży procent mieszkańców miasta
stanowią właśnie Włosi… Od niedzieli
poza domem można się poruszać
w pojedynkę lub maksymalnie w
parach. Obowiązuje także utrzymywanie minimum 1,5 metra odstępu.
Ostatecznie zamknięto również restauracje – mówi Andrzej z Frankfurtu nad Menem.

reklama

W 196 państwach na świecie
obecność koronawirusa potwierdzono już u blisko 800 tysięcy osób. Zmarło ponad 40 tysięcy z nich. Jak świat
walczy z pandemią COVID-19? Świdniczanie, którzy na co dzień mieszkają
i pracują w różnych europejskich państwach, relacjonują, jak wygląda ich
obecne codzienne życie.
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MKS Polonia Świdnica
zostaje w II lidze

foto: D. Gębala

Wydział Rozgrywek Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wobec braku możliwości rozstrzygnięć sportowych wynikających z aktualnej sytuacji epidemiologicznej, postanowił zakończyć sezon rozgrywkowy 2019/2020 w rozgrywkach seniorskich organizowanych przez
PZPS. Tym samym siatkarki MKS-u Polonii Świdnica utrzymały się w II lidze!

W związku z brakiem możliwości
sportowych rozstrzygnięć, w sezonie
2019/2020 żaden zespół z II ligi kobiet
nie spada do ligi niższej. To kluczowa
informacja w przypadku świdnickiego zespołu. Biało-zielone po rundzie
zasadniczej zajęły ostatnie miejsce w
grupie i musiałyby zagrać w fazie play-out. Przypomnijmy, że przez większość sezonu pierwszym trenerem
zespołu była Magdalena Sadowska.
Po jej rezygnacji w połowie lutego rolę
pierwszego trenera powierzono Maciejowi Romaniszynowi. Jednak tuż

przed końcem rundy zasadniczej kierownictwo klubu postanowiło postawić na Mateusza Dąbrowskiego, czyli
trenera, pod wodzą którego Polonia w
sezonie 2017/2018 była bliska awansu
do I ligi.
Tabela końcowa II ligi kobiet – grupa III:
1. KS Olimpia Jawor
2. UKS Jedynka Siewierz
3. Energa MKS Kalisz II
4. MKS Sokół Radzionków
5. MKS Chełmiec Wodociągi Wałbrzych
6. MGLKS Sobieski Oława

7. SMS PZPS Szczyrk II
8. Silesia Volley Mysłowice
9. MKS Polonia Świdnica
Barwy świdnickiego klubu w sezonie 2019/2020 reprezentowały: Ewa
Woźniak (k), Klaudia Kołodziejczak,
Wiktoria Gałązka, Nikola Malczewska,
Zuzanna Miezgiel, Anna Mieczkowska,
Magdalena Kania, Zuzanna Rut, Nikola Witkowska, Malwina Bober, Barbara
Ryba, Alicja Januś, Julia Sobkowicz, Daria Liwuś, Katarzyna Kołtunowicz.

Komunikat Polskiego Związku
Piłki Siatkowej:

Wydział
Rozgrywek
Polskiego
Związku Piłki Siatkowej, przy aprobacie
Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wobec braku możliwości rozstrzygnięć sportowych wynikających
z aktualnej sytuacji epidemiologicznej
związanej z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego
chorobę COVID-19, a co za tym idzie –
treścią Rozporządzenia Ministra Zdrowia
o wprowadzeniu stanu epidemii w Polsce, postanowił niniejszym zakończyć
sezon rozgrywkowy 2019/2020 w rozgrywkach seniorskich organizowanych
przez PZPS.
Wydział Rozgrywek PZPS, po konsultacjach z przedstawicielami środowiska siatkarskiego, uznał, iż wobec
braku jednoznacznego określenia przewidywanej daty możliwego wznowienia
zawieszonych rozgrywek oraz prymatu
dbałości o zdrowie wszystkich osób zaangażowanych w przeprowadzanie rozgrywek (zawodników, kibiców, działaczy,
sędziów i in.), jak również konieczności
zminimalizowania organizacyjnych skutków stanu epidemii, zasadne jest uchylenie stanu niepewności co do sezonu
2020/2021.
Zdając sobie sprawę z bezprecedensowości sytuacji, Wydział postanowił
wyważyć racje zarówno poszczególnych
uczestników rozgrywek, jak i Związku –
jako regulatora tych rozgrywek. W konsekwencji, podjęto decyzje o klasyfikacjach końcowych oraz zasadach awansu
i spadku.
Do I ligi kobiet prawo awansu otrzymują zespoły sklasyfikowane na pierwszych miejscach w swoich grupach tj.
KS Spójnia Stargard, NOSiR Nowy Dwór
Mazowiecki, KS Olimpia Jawor, Asotra MKS-MOS Płomień Sosnowiec, bez
możliwości odstąpienia miejsca innemu
zespołowi. W związku z brakiem możliwości sportowych rozstrzygnięć, w sezonie 2019/2020 żaden zespół z II ligi
kobiet nie spada do ligi niższej. Każdy z
wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej
ma prawo zgłosić do rozgrywek II ligi kobiet w sezonie 2020/2021 jeden zespół,
bez możliwości dalszego odstąpienia
miejsca innemu zespołowi.
Daniel Gębala

Dbaj o formę w swoim domu!

*Pozycja hollow body - Połóż się na podłodze na plecach i wykonaj równoczesny wznos
prostych ramion i nóg. Podczas spięcia, odcinek lędźwiowy kręgosłupa powinien być mocno
dociśnięty do podłoża, a pozycja ciała powinna
przypominać lekki łuk. Jeżeli odcinek lędźwiowy
nie przylega do podłogi ugnij lekko nogi w kolanach i unieś je wyżej. Pozycje utrzymaj przez 30
sekund. Powtórz cztery razy.
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*Plank – Przejdź do podporu na przedramionach, stopy ustaw na szerokość bioder. Łokcie
znajdują się pod ramionami, miednica jest podwinięta, a brzuch napięty. Nie unoś pośladków do
góry ani nie wyginaj w dół odcinka lędźwiowego –
pięty, biodra i ramiona powinny pozostać w prostej
linii. Pozycje utrzymaj przez 40 sekund, powtórz 4
razy.
I rise (unoszenie ramion w leżeniu) - Połóż
się na brzuchu. Przede wszystkim postaraj się
złączyć łopatki. Utrzymując złączone łopatki,
weź oddech do przepony i unieś wyprostowane ręce. Zatrzymaj ruch w najwyższym położeniu przez sekundę kontrolując napięcie łopatek.
Powoli opuść ramiona do pozycji wyjściowej, nie
zadzieraj głowy – wzrok skierowany w podłogę.
Kluczowym elementem tego ćwiczenia jest praca łopatek. Muszą zostać złączone i przesunięte
w dół. Staraj się nie odrywać mostka od podłoża.
Unikaj zbyt dużego przeprostu w odcinku lędźwiowym. Nie spiesz się. Ćwiczenie wykonuj powoli. Zrób 16 powtórzeń w 4 seriach.
Daniel Gębala

foto:nadesłane

Czas pandemii nie jest łaskawy dla wszystkich kochających aktywność fizyczną. Siłownie
i kluby fitness zostały zamknięte. Ograniczenia
nie sprawiają jednak, że musimy przestać się ruszać. Wiele ćwiczeń możemy wykonać w domu.
Opowiada o nich trener personalny Martyna
Berlińska.
-Obecnie większość z nas spędza swój czas
na kanapie przed telewizorem. Przez to jesteśmy
narażeni na występowanie bóli i napięć w odcinku
lędźwiowym. Oto kilka prostych ćwiczeń, które zaangażują wiele partii mięśniowych i pozwolą nam
wzmocnić mięśnie głębokie i wyeliminują dolegliwości bólowe. – tłumaczy Martyna Berlińska.
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48. Rajd Świdnicki KRAUSE
przełożony
Zaplanowany pierwotnie na 17-19
kwietnia 48. Rajd Świdnicki-KRAUSE
odbędzie się w innym terminie. Decyzją Polskiego Związku Motorowego

impreza została przeniesiona na 17-19
lipca.
Koronawirus uderza także w sport.
Wiele imprez, które miały odbyć się w

najbliższym czasie, zostały przełożone
bądź odwołane. Dotyczy to także sztandarowej sportowej imprezy Świdnicy –
Rajdu KRAUSE. Impreza, która w ostat-

nich latach otwierała cykl Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski została
przełożona z kwietnia na lipiec.
-Impreza stanowiąca rundę Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski
i Motul Historycznych Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski odbędzie
się w dniach 17-19 lipca 2020. Dziękujemy
za zrozumienie powyższej decyzji. Nowy
regulamin uzupełniający, dostosowany
do nowego terminu, ukaże się 16 czerwca
- wtedy też zostanie uruchomiona ponownie procedura zgłoszeń. Dotychczasowe
zgłoszenia zostają anulowane, a wpłaty
wpisowego zostaną zwrócone załogom,
które dotychczas zgłosiły się do rajdu –
informują organizatorzy.
W związku z rosnącą w kraju liczbą
zachorowań na COVID-19, jak też z prognozami dotyczącymi utrzymywania się
zagrożenia epidemiologicznego, które
potrwa prawdopodobnie jeszcze kilka
tygodni, zarząd Automobilklubu Polski
podjął jednogłośną decyzję o odwołaniu organizacji zaplanowanego w dniach
8-9 maja Rajdu Nadwiślańskiego (rundy RSMP) oraz planowanego w dniach
25-26 lipca Rajdu Polskie Safari (rundy
RMPST).

foto: D. Gębala

Kalendarz RSMP 2020 po zmianach:
Rally Zemanitija 5-6 czerwca
Rajd Polski 26-28 czerwca
Rajd Świdnicki 17-19 lipca
Rajd Rzeszowski 6-8 sierpnia
Rajd Śląska 10-12 września
Rajd Koszyc 16-18 października
Daniel Gębala

Rozgrywki piłkarskie
zawieszone
do 26 kwietnia

foto: D. Gębala

zakresie wznowienia rozgrywek przed
upływem wyżej wymienionego terminu,
ustalenia terminów rozegrania zaległych
meczów lub konieczności odwołania kolejnych zawodów, piłkarska centrala ma
poinformować niezwłocznie po ich podjęciu.
Jakie będą decyzje? Tego nie wie
nikt. Tworzone są różne scenariusze i
opcje dokończenia rozgrywek na różnych szczeblach, jednak wszystko uzależnione jest od sytuacji epidemiologicznej. Zawodnicy i kibice muszą uzbroić się
w cierpliwość. W tym momencie priorytetem jest zdrowie i życie piłkarzy.
Daniel Gębala

reklama

Departament Rozgrywek Krajowych PZPN poinformował, że w związku z aktualną sytuacją związaną z
wprowadzonym stanem zagrożenia
epidemicznego i wynikającym z tego
przedłużającym się brakiem możliwości kontynuacji rozgrywek w zaplanowanym pierwotnie okresie, spotkania zostały odwołane do 26 kwietnia
włącznie.
Mecze Fortuna I ligi, II ligi, III ligi
oraz pozostałych klas rozgrywkowych
piłki nożnej i futsalu, kobiet i mężczyzn,
wszystkich kategorii wiekowych zostały odwołane do 26 kwietnia 2020 roku
włącznie. O ewentualnych decyzjach w
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Witamina słońca

www.pwsz.com.pl

Efektywna synteza skórna witaminy D ma
miejsce w naszej szerokości geograficznej
od końca kwietna do końca pierwszego
tygodnia września. Aby naturalnie
naładować się witaminą D, należy
przebywać na słońcu między godziną 10.00
a 15.00, przez około 15 minut z odsłoniętą
twarzą, ramionami i nogami (krótkie
spodenki i koszulka z krótkim rękawem), bez
żadnych filtrów UV (uwaga! prawie wszystkie
kremy mają jakiś filtr UV).

STUDIUJ

Nie tylko zdrowe kości

Obecnie odnotowuje się duży niedobór
witaminy D w prawie każdej grupie wiekowej.
Przyczynami są: obniżona synteza skórna, niedostateczne spożycie w diecie i suplementach,
otyłość, choroby wątroby, nerek, zespoły złego
wchłaniania, choroby genetyczne oraz stosowanie leków przeciwdrgawkowych. Zalecana dawka z suplementów dla populacji Europy Środkowej wynosi od 800 do 2000 IU. Przy większym
niedoborze wartość ta może wynosić 4000UI.
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Pierwotnie witamina D była kojarzona z
gospodarką wapniowo-fosforanową, ale dzisiaj
wiadomo, że pełni kilkadziesiąt funkcji w organizmie. Właściwy poziom witaminy D3 wpływa
na ogólny stan zdrowia, zmniejszając ryzyko
chorób sercowo-naczyniowych, osteoporozy,
cukrzycy, powstawania niektórych nowotworów.
Witamina D wpływa na prawidłową pracę
układu nerwowego i mięśniowego. Odpowiedni
jej poziom w organizmie chroni przed depresją,
otępieniem i chorobą Alzheimera, niedobór natomiast może skutkować uczuciem zmęczenia,
przygnębienia oraz drżeniem i skurczami mięśni.
Niektórzy lekarze wykazują pozytywny wpływ
witaminy D na profilaktykę i leczenie nadciśnienia tętniczego oraz przewlekłej niewydolności
serca, zawału, czy udaru. Badania wykazały, że

witamina D wspomaga pracę układu odpornościowego człowieka.
Pod koniec ubiegłego wieku udowodniono,
że odgrywa istotną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu trzustki. Stymuluje wydzielanie insuliny
i utrzymuje prawidłowy poziom cukru we krwi,
zapobiegając zachorowaniu na cukrzycę typu 2.
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Do głównych źródeł pokarmowych witaminy D należą tłuste ryby, wątróbka, żółtko jaj,
mleko i jego przetwory oraz grzyby. Znaczną
ilość witaminy D zawiera także żywność wzbogacana (np. margaryny miękkie, płatki śniadaniowe).
Pozyskanie optymalnych dawek witaminy
D z żywności jest bardzo trudne. Jednym z najbogatszych źródeł tej witaminy są tłuste ryby
morskie. Dla przykładu, codziennie spożycie
łososia, makreli lub śledzia powinno wynosić
około 300 g w celu zapewniania 2000 IU witaminy D. Okazjonalne spożycie takich ilości tych ryb
jest oczywiście możliwe, ale ich codzienna konsumpcja jest raczej trudna w realizacji. Podobnie
jest z margaryną wzbogaconą w witaminę D.
Aby zapewnić sobie poziom 2000 IU D3, należy
spożyć ok 500 g margaryny.
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