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Oto lista punktów,  
w których możecie 
dostać Waszą  
bezpłatną gazetę 
OlesnicaInfo.pl

•  sklep Spożywczy u Sarny 
róg ulicy 3 Maja i Zamkowej, 

•  sklep spożywczy  
Dom Chleba 
ul. 3 Maja, Oleśnica

•  Kowalczyk Sklep Firmowy 
Urbanowski  
ul. 3 Maja, Oleśnica

•  sklep spożywczy Rarytas 

ul. Armii Krajowej, Oleśnica
•  sklep spożywczy Gratis  

ul. Wileńska, Oleśnica
•  sklep spożywczy Polesie  

Rynek, Oleśnica
•  sklep spożywczy u Sarny  

ul. Hallera, Oleśnica
•  sklep z alkoholami  

ul. św. Jadwigi, Oleśnica
•  sklep Intermarche  

ul. Sucharskiego, Oleśnica
•  sklep E.Leclerc  

ul. Moniuszki, Oleśnica
•  Sklep ogrodniczy Kwiaton  

ul. Wałowa, Oleśnica
•  Da Mario Ristorante  

- Pizza,  Makarony  
ul. Pocztowa 2, Oleśnica

•  Restauracja Brama  
Oleśnicka 

ul. Lwowska, Oleśnica
•  Cafe Sputnik  

ul. Wileńska, Oleśnica
•  La Familia 

ul. Kochanowskiego,  
Oleśnica

•  Pizzeria PePe  
ul. Kochanowskiego,  
Oleśnica

•  PastaeBasta  
ul. Paderewskiego, Oleśnica

•  Kawiarnia Amaretto  
ul. Rynek, Oleśnica

•  Bar Restauracyjny  
- Pierożek  
ul. Daszyńskiego, Oleśnica

•  Sklep Kawa-Herbata 
Rynek, Oleśnica

•  Ognisko Muzyczne 
ul. Mickiewicza, Oleśnica

•  Pizzeria AlForno  
ul. Reja, Oleśnica

•  Salon Kosmetyczny Stylizacja 
Paznokci Liu Chyb 
ul. 11 Listopada, Oleśnica

•  Urząd Miasta Oleśnicy  
Punkt Informacyjny

•  Sala widowiskowa  
ul. Kochanowskiego,  
Oleśnica

•  Biblioteka   
ul. Reja, Oleśnica, parter

•  Dworzec Polbus-PKS  
ul. Rzemieślnicza, Oleśnica

•  Dworzec PKP 
ul. Kolejowa, Oleśnica

•  Studio Fotograficzne  
Grzegorz Żyła  
ul. pl. Zwycięstwa, Oleśnica

•  Przychodnia Rejonowa  

ul. Hallera, Oleśnica
•  Przychodnia  

Specjalistyczna  
ul. Ludwikowska, Oleśnica

•  Starostwo Powiatowe  
w Oleśnicy  ul. Słowackiego, 

•  Urząd Gminy Oleśnica  
parter

•  Urząd Gminy Dobroszyce 
Rynek Dobroszyce

•  Gminne Centrum Kultury  
ul. Parkowa, Dobroszyce

•  Farma Urody  
Rynek 11, Dobroszyce

•  Ośrodek Kultury i Sportu  
Przyjaciół Żołnierza 14a, 
Bierutów

•  Urząd Miejski  
w Bierutowie  
ul. Moniuszki, Oleśnica

Powiedz Panu Bogu  
o swoich planach...
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Obserwując wszystko to, co w ostat-
nich tygodniach dzieje się  wokół nas, 
myślę często o tym, w jakim złudnym 
przekonaniu o swojej niezniszczalności 
tkwiliśmy do tej pory.  Nieraz, gdy nasze 
życiowe zamierzenie nie szły zgodnie 
z planem, zwykliśmy przytaczać przysłowie o Panu Bogu i o 
tym, że jeśli chcemy Go rozśmieszyć to wystarczy powiedzieć 
Mu o swoich planach. No i słowo się rzekło. Rozpędzona do 
granic możliwość rzeczywistość nagle stanęła, jak za dotknię-
ciem czarodziejskiej różdżki. Tyle tylko, że nie jest to dotknięcie 
dobrodusznej czarodziejki, ale uderzenie złej  siły,  która, ot tak,  
za dotknięciem wspomnianej różdżki nie zniknie. Nie będę 
się mądrzyła na temat pandemii, nie będę Wam pisała, że po 
świętach Wielkiej Nocy to już będzie z górki albo, że walki z 
koronawirusem nie wygramy i czeka nas niechybnie zagłada. 
Nie będę tego pisała, bo nie będę udawała eksperta, którym 
przecież nie jestem . Chcę Wam napisać jedno - ten wyjątko-
wo trudny i niespodziewany moment naszego życia to czas 
sprawdzianu. Testu ludzkich postaw, zachowań i charakterów. 
Dziś wielu z nas boi się o swoją przyszłość, boi się o los swoich 
najbliższych, z lękiem zastanawia się, jak będzie wyglądała 
nasza rzeczywistość „po koronawirusie”.  Ja też jestem w tej 
grupie. Też się boję, ale myślę sobie równocześnie, że musimy 
być silni, bo tylko wtedy przetrwamy. A przecież nie żąda się od 
nas pójścia na wojnę z karabinem i strzelania do innych. To, o 
co się nas prosi jest tak banalne. Musimy  pozostać w domach, 
by zmniejszyć zagrożenie. Zakupy - tak, ale nie całymi rodzi-
nami tylko w pojedynkę. Spacer - tak, ale w miejscu, gdzie nie 
ma innych ludzi. Nie żyjmy w przekonaniu, że nas ten problem 
nie dotyczy. Choć raz bądźmy mądrzy przed szkodą. Po to, 
byśmy po tym trudnym czasie, znów mogli cieszyć się życiem. 
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W związku z pandemią odwoływane są 
kolejne wydarzenia kulturalne w naszych 
gminach. Już wiadomo, że nie odbędą się 
planowane na maj Dni Sycowa. Podobny 
los spotka zapewne Dni Oleśnicy. 

ŚRODA
min. -3oC I max. 8oC

PIĄTEK
min. -1oC I max. 10oC

CZWARTEK
min. 0oC I max. 11oC

     PROSTO W OCZY  

     POGODA  

     USŁYSZANE  

Tutaj zamówisz jedzenie 
i zakupy z dowozem 
do domu

• Pasta e Basta 
Oleśnica ul. Paderewskiego 
tel. 71 314 33 74 lub 695 386 995
• JACK PUB Wine & Dine 
Oleśnica, tel. 507400951
• Bazarek u Niny 
Oleśnica, tel. 537463474
• Quchnia sklep garmażeryjny 
Oleśnica, ul. Lwowska 3, 
tel. 884 902 902
• Cukiernia Pralinka  
Oleśnica, ul. Reymonta 45A/1,  
tel. 883 405 405
• Aquarium bistro 
Oleśnica, ul. Spacerowa 20, 
tel. 790 401 402
• La Familia , 
tel. 510 997 999 
lub www.lafamilia-olesnica.pl
• Mc Donalds w Oleśnicy,  
tylko Drive
• Pierożek Bar Restauracyjny 
71 726 14 41
• American Pizza Express  
tel. 71 398 45 21
• Owoce i warzywa 
Oleśnica ul. Sucharskiego 2
• Świat Warzyw  
tel. 669 245 309
• Sushi Okami tel. 661 995 556
• Bar Kotlecik tel. 603 649 649
• Katana Sushi tel. 508 414 410 
istnieje również możliwość 
zamówienia przez stronę 
internetową  
www.katana-sushi.pl
• Kolorowy Sklep Spożywczy 

tel. 535 717 771
• Lanch Bistro tel. 575 746 150
• Rimini Pizza Kebab Oleśnica 
531-058-008
• Restauracja Pierogarnia 
Stara Chata. Można zamówić 
telefonicznie (tel. 717 230 011) 
oraz na stronie 
www.starachata.info
• Restauracja Da Mario  
w Oleśnicy ul. Pocztowa 2. 
Można zamówić telefonicznie 
(tel. 717230012) oraz na stronie 
www.damario.pl
• GoFit Całodzienne Wyżywie-
nie pod drzwi bez wychodze-
nia z domu tel. 537747207
• TRIO Piza Rzemieślnicza 
tel. 570321800
• Łyżeczka to mała gastrono-
mia w Bierutowie, która ser-
wuje gościom domowe obiady 
i oferuje catering. Godziny 
otwarcia od 11.30 do 16.00 
• Rimini Pizza Kebab w 
Bierutowie oferuje dostawy 
w Bierutowie i okolicznych 
wioskach tel. 71 314-77-39

• JACK Pub Wine&Dine,  
ul. Wały Jagiellońskie 20, tel. 
507400951, www.jack-pub.
pl oraz dla płatności on-line 
profil na www.pyszne.pl
• Da Grasso Oleśnica 
ul. M.Skłodowskiej-Curie 
8e-8f tel. 71 314 17 17 oraz na 
stronach dagrasso.pl/olesnica 
i pyszne.pl
• Pizza Ticino Oleśnica – pizza 
na dowóz także okolice  
Oleśnicy tel. 577 946 136  
czynne piątek,sobota od 16.00 
do 23.00 i niedziela od 16.00 
do 20.00.
• Bar Mleczny Krówka, 
Oleśnica ul. Okrężna 11, 
tel. 717263202, tylko na wynos  
i płatność gotówką
• Loftowa Oleśnica. Komu 
pysznego burgera ? Nasz Do-
stawca dowiezie pod drzwi,
tel. 732 807 807.
• Brama Oleśnicka 
Oleśnica,  
ul. Lwowska 31 (parter FENIKS), 
tel. 71 759 00 00

Na naszym facebooku 
pojawiła się prośba,  
by lokale gastrono-
miczne, które prowadzą 
sprzedaż dań na wynos, 
poinformowały o tym 
naszych Czytelników. 
Mamy już długą listę 
lokali (nadal można 
do niej dodawać kolejne 
miejsca pisząc na adres  
redakcja@olesnicainfo.pl).

ZOSTAŃ W DOMU

KORONAWIRUS
WAŻNE 

TELEFONY
Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemio-
logiczna w Oleśnicy 
opublikowała wykaz 
dodatkowych numerów 
telefonów w sprawie 
koronawirusa

tel. 071/ 314 20 34 
wew. 21 lub 23

tel. kom. 512 703 116
tel. kom. 512 703 376

tel. kom. 505 092 898

•    Zasady postępowania  
w razie wystąpienia  
objawów

 
Zaobserwowałeś u siebie
kaszel, gorączkę, duszności, 
problemy z oddychanie

powiadom niezwłocznie  
Powiatową Stację Sanitarno-
-Epidemilogiczną w Oleśnicy

•   71 314 20 34 wew. 23 
(w godzinach 7.30-15.05)

•  505 092 898 
alarmowy (całodobowy)

lub zgłoś się bezpośrednio 
do oddziału zakaźnego:

osoby dorosłe
Wojewódzki Szpital Specjali-
styczny im. Gromkowskiego, 
Wrocław, ul. Koszarowa 5

•  I Oddział Chorób Zakaźnych 
tel. 71 395 75 35, 71 395 75 42

•  II Oddział Chorób Zakaźnych  
tel. 71 395 75 31, 71 395 75 90

dzieci
Klinika Pediatrii i Chorób  
Infekcyjnych Oddział  
Kliniczny Zakaźny Wrocław, 
ul. Chałubińskiego 2-21
•   dyżurka lekarska  

71 770 31 55
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Od ponad dwóch tygo-
dni trwa walka oleśnic-
kich służb z pandemią 

koronawirusa. Ogromną pra-
cę  w  walkę z zagrożeniem 
epidemicznym na terenie 
powiatu oleśnickiego wkła-
da Powiatowa Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna. Jest w 
nią zaangażowany cały ze-
spół Urszuli Kozioł. 

CO Z KOMUNIAMI?
To na biurko pani dyrektor 
spływają codziennie kolejne 
informacje i raporty dotyczą-
ce sytuacji epidemicznej w 
gminach powiatu oleśnickie-
go. Są w nich  dane o miesz-
kańcach w różny sposób za-
grożonmych koronawirusem. 
To osoby objęte kwarantan-
ną, nadzorem epidemiologicz-
nym, zarażone i te, które sa-
nepid kieruje na badania.  Ta 
ostatnia grupa to ludzie, któ-
rzy – z racji kontaktu z osoba-
mi zarażonymi lub już będące 
na kwarantannie, a skarżą-
ce się na złe samopoczucie – 
mogą być zarażone koronawi-
rusem. W pierwszych dniach 
pandemii na przyjazd ambu-
lansu pobierającego wyma-
zy nie czekało się dłużej niż 
dobę. Od kilku dni czas ten 
został znacznie wydłużony.

- To powoduje, niestety, wie-
le komplikacji – mówiUrszula 
Kozioł. I podaje przykład pa-
cjentki, która trafiła w ubie-
głym tygodniu do szpitala w 
Oleśnicy. – Pani miała wyko-
nane badanie na obecność ko-
ronawirusa, ale na wynik  mu-
sieliśmy czekać stosunkowo 
długo, co komplikowało pra-
cę oddziału. Niestety,   liczba 
laboratoriów jest ograniczo-
na, a testów wykonywanych 

coraz więcej – wyjaśnia sze-
fowa oleśnickiego sanepidu.

Dłużej trzeba czekać także 
na przyjazd ambulansu, któ-
ry pobiera wymazy od poten-
cjalnych zarażonych. 

– Wystawiamy coraz więcej 
zleceń, bo osób, które należy 
przebadać jest bardzo dużo, 
a ekip, które pobierają wy-
mazy nie przybywa – mówi 
Urszula Kozioł. – Wcześniej 
ambulans pojawiał się w cią-
gu 24 godzin, teraz bywają 
przypadku, że trzeba na nie-
go czekać nawet kilka dni.

DUŻA LICZBA CHORYCH
W poniedziałek, 30 marca w 
powiecie oleśnickim było 20 
osób zarażonych koronawiru-
sem. 18 z nich to mieszkańcy 
Oleśnicy, dwoje jest z gminy 

Oleśnica. To daje nam - po 
Wrocławu i powiecie wro-
cławskim - niechlubne trze-
cie miejsce w regionie. - Trud-
no w stu procentach określić, 
czym spowodowany jest tak 
duży wzrost zachorowań na 
naszym terenie -  przyznaje 
nasza rozmówczyni. - Bliskość 
dużej aglomeracji. Fakt, że ole-
śniczanie pracują we Wrocła-

wiu, wielu wróciło w ostatnim 
czasie  z zagranicy. To głów-
ne powody, które przychodzą 
na myśl, analizując to zjawi-
sko - wylicza.

Spośród 20 chorych tylko 
jedna osoba - oleśniczanka 
w starszym wieku - pozosta-
je obecnie w szpitalu zakaź-
nym przy ul. Koszarowej we 
Wrocławiu. - Stan naszych pa-
cjentów jest, na szczęście, do-
bry - mówi szefowa sanepidu. 
Czy można mówić o wylecze-
niu któregoś z zarażonych? 
– Takich pacjentów nazywa-
my ozdrowieńcami – wyjaśnia 
dyrektorka. – Najbliżej tego 
określenia są nasi pacjenci 
"zero" z Oleśnicy. Niemniej 
jednak i oni będą mieć wyko-
nywane jeszcze raz wymazy 
na obecność koronawirusa.

TRZEBA ZAMYKAĆ
Inna grupa osób będących 
w zainteresowaniu sanepidu 
to osoby objęte kwarantanną.  
Obecnie jest ich blisko 100, 
ale w ciągu minionych dwóch 
tygodni ich liczba wzrastała 
nawet do 300. Było to spowo-
dowane między innymi po-
wrotem mieszkańców z pracy 
za granicą, ale również obej-
mowaniem nakazem izolacji 
dużych grup jednocześnie.  

- Z takim przykładem mie-
liśmy do czynienia, gdy ob-
jawy podobne do tych, które 
wiążą się z zakażeniem koro-
nawirusem miała pielęgniar-
ka z oleśnickiej ginekologii - 
przypomina Urszula Kozioł. 
- W tej sytuacji decyzja mogła 
być tylko jedna, czyli objęcie 
kwarantanną całego oddziału, 

zarówno personelu, jak i prze-
bywających na nim pacjentek. 

Tożsamą decyzję oleśnicki 
sanepid zastosował w stosun-
ku do pracowników Poczty 
Głównej w Oleśnicy. Obiekt 
został zamknięty na trzy dni, 
a 46 osób objęto nakazem izo-
lacji.-   To działania profilak-
tyczne, ale konieczne - wy-
jaśnia pani dyrektor.- Nie 
mając pewności, co do wy-
niku testu osoby z podejrze-
niem koronawirusa, musimy 
odsunąć wszystkich, którzy 
mieli z nią kontakt. Takie oso-
by muszą pozostać w izola-
cji do czasu, gdy na naszym 
biurku pojawi się wynik. Je-
śli jest on negwtyny, tak jak 
było to w przypadku jednej z 
pań listonoszek, kwarantan-
na z automatu jest kończona. 

PRACA NON STOP
– Chcę bardzo wierzyć w to, 
że sytuacja epidemiologiczna 
w naszym powiecie się nor-
muje – mówi dyrektor Urszu-
la Kozioł. – Pierwszy tydzień 
pandemii był dla nas bardzo 
trudny. 

Informacje o kolejnych za-
rażonych napływały każde-
go dnia. Pracowaliśmy non 
stop, na dwie zmiany plus ca-
łodobowy telefon alarmowy. 
W tym tygodniu wróciliśmy 
do jednozmianowego syste-
mu, ale w  działania sanepi-
du zaangażowani są wszyscy 
pracownicy Stacji, nie tylko 
ci, który zwyczajowo zajmo-
wali się problemami epide-
miologicznymi -relacjonuje. 
– Zgłosił się do nas także stu-
dent medycyny, który na za-
sadzie wolontariatu chce z 
nami współpracować. Przyję-
łam pomoc, bo liczy się każ-
da para rąk – mówi pani dy-
rektor.

TRWA WALKA Z PANDEMIĄ

Dyrektor Urszula Kozioł wraz ze swoim zespołem od przeszło dwóch tygodni prowadzi walkę z zagrożeniem epidemicznym w naszym powiecie
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» Dyrektor Urszula Kozioł podsumowuje działania oleśnickiego sanepidu, który od ponad dwóch tygodni toczy 
walkę z zagrożeniem epidemicznym. W Oleśnicy mamy obecnie 18 chorych osób, w gminie Oleśnica - 2 . 

Zostańcie w domach! Służby apelują, podkreślając wagę izolacji
Samorządowcy z naszym 

gmin, ale też wszystkie 
służby zaangażowane w wal-
kę z koronawirusem apelują 
do mieszkańców o pozostanie 
w domach.  Apel słychać wy-
jątkowo głośno i dobitnie od 
25 marca, czyli od dnia wej-
ścia w życie nowego zarzą-
dzenia premiera Mateusza 
Morawieckiego.  

CZEGO NIE WOLNO!
Wprowadzone nowe ograni-
czenia w przemieszczaniu się 
w związku z epidemią koro-
nawirusa będzie obowiązy-
wać do 11 kwietnia.  Do tego 

dnia włącznie nie będzie moż-
na się swobodnie przemiesz-
czać poza celami bytowymi, 
zdrowotnymi, zawodowymi.
OBOSTRZENIE NIE DOTYCZY WIĘC:
▶ dojazdu do pracy - jeśli je-
steś pracownikiem, prowa-
dzisz swoją firmę, czy gospo-
darstwo rolne, masz prawo 
dojechać do swojej pracy. 
Masz również prawo udać 
się po zakup towarów i usług 
związanych ze swoją zawo-
dową działalnością.
▶ wolontariatu na rzecz walki 
z COVID-19. Jeśli działasz na 
rzecz walki z koronawirusem 
i pomagasz potrzebującym 

przebywającym na kwaran-
tannie lub osobom, które nie 
powinny wychodzić z domu, 
możesz się przemieszczać w 
ramach tej działalności.
▶ załatwiania spraw niezbęd-
nych do życia codziennego. 
Będziesz mógł się przemiesz-
czać, aby zrobić niezbędne 
zakupy, wykupić lekarstwa, 
udać się do lekarza, opieko-
wać się bliskimi, wyprowadzić 
psa. Przemieszczać się będzie 
można jedynie w grupie do 
dwóch osób. Obostrzenie to 
nie dotyczy rodzin.

Środki publicznego trans-
portu zbiorowego nadal dzia-

łają. Jednak w autobusie, czy 
pociągu tylko połowa miejsc 
siedzących może być zajęta. 
Jeśli miejsc siedzących w po-
jeździe jest 70, to na jego po-
kładzie może znajdować się 
maksymalnie 35 osób.

Nowe przepisy zakazują 
także wszelkich zgromadzeń, 
spotkań, imprez czy zebrań. 
Będziesz mógł się jednak spo-
tykać z najbliższymi. 

W mszy lub innym obrzę-
dzie religijnym nie będzie mo-
gło uczestniczyć jednocześnie 
więcej niż 5 osób – wyłącza-
jąc z tego osoby sprawujące 
posługę. REDPuste ulice Oleśnicy to znak, że mieszkańcy stosują się do nakazu
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tylu zarażonych koronawi-
rusem jest obecnie w po-
wiecie oleśnickim. To dane 
na poniedziałek, 30 marca. 
Miejmy nadzieję, że liczba ta 
nie będzie rosnąć.

ZOSTAŃ W DOMU
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To prawdziwa rewolu-
cja, ale też - powiedz-
my szczerze - ogromne 

utrudnienie dla pacjentów i 
duże wyzwanie dla służb me-
dycznych. 

Powiatowy Zespół Szpita-
li w Oleśnicy zmienił zasady 
funkcjonowania w związku 
z pandemią koronawirusa. 
Od 14 marca w szpitalach w 
Oleśnicy i Sycowie obowią-
zuje całkowity zakaz odwie-
dzin pacjentów. 

NOWE ZASADY PRZYJMOWANIA
– Wszystkie osoby zgłasza-
jące się z zewnątrz do szpi-
tala lub nocnej i świątecznej 
opieki zdrowotnej podlega-
ją tzw. triażowi przy wejściu 
głównym szpitala – informuje 
dyrektor Krzysztof Wywrot. 
– Otrzymują i wypełniają an-
kietę dotyczącą stanu zdro-
wia i poddają się pomiarowi 
temperatury ciała.

Za zgodą kierownika lub 
lekarza dyżurnego danego 
oddziału pacjentom przeby-
wającym w szpitalu można 
przekazać tylko środki higie-
niczne, wodę mineralną oraz 
produkty, które nie wymaga-
ją przechowywania w lodów-
kach. Wszystkie te produkty 
muszą być zapakowane w spo-
sób, który umożliwia dezyn-
fekcję. Szpital wstrzymał przy-
jęcia do zabiegów planowych 
oraz do poradni przyszpital-
nych, a badania RTG są wy-
konywane tylko dla pacjen-
tów ze skierowaniem CITO. 

Badania w laboratorium wy-
konywane są tylko dla pacjen-
tek ciężarnych objętych sys-
temem KOC. 

O wsparcie przy trenażu 
pacjentów oleśnicki szpital 

poprosił Oleśnickie Służby 
Ratownicze. 

LEKARZ ROBI WYWIAD
Zmiana organizacji pra-
cy nastąpiła w przychodni 
EMC przy ul. Daszyńskiego 
w Oleśnicy. – Zapotrzebowa-
nie na recepty będą przyjmo-
wane tylko telefonicznie lub 
przez stronę internetową – 
informuje przychodnia. – W 
godzinach pracy przychod-
ni  udzielane są tylko telefo-
nicznie. Na podstawie wywia-
du lekarz podpisuje decyzję, 
czy pacjent ma się zgłosić do 
placówki, poda też kod do re-
cepty i w razie potrzeby wy-
stawi zwolnienie.

Nie odbywają się też pla-
nowane wizyty w poradniach 
specjalistycznych oraz pra-
cowniach diagnostycznych i 
poradni dla dzieci zdrowych. 
Zamknięty jest także punkt 
pobrań. 

Zmieniła się też organizacja 
pracy w miejskich przychod-
niach. – Pacjenci są wpuszcza-
ni do przychodni przez pra-
cowników, którzy przy wejściu 
ustalają, co możemy zrobić 
dla pacjenta zdalnie, czy musi 
on wejść do środka – mówi 
OleśnicaInfo.pl Mariola Aiy-
egbusi z Samodzielnego Ze-
społu Publicznych Zakładów 
Opieki Zdrowotnej.

W przychodniach mają 
działać zamontowane przy 
wejściach domofony. Część 
porad lekarze realizują tele-
fonicznie, inne są przekła-
dane. W przychodni przy ul. 
Ludwikowskiej funkcjonująca 
tam apteka obsługuje pacjen-
tów przez okienko.  – Chcemy 
prosić pacjentów o wyrozu-
miałość. Dla nas wszystkich 
jest to trudny czas. Wierzę, że 
wspólnie uda nam się przez 
niego przejść – podkreśla na-
sza rozmówczyni.

PRZEZ TELEFON  
POSTAWIĄ DIAGNOZĘ

Szpital, ale także oleśnickie przychodnie mocno ograniczyły dotychczasowe działanie
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KORONAWIRUS 
PARALIŻOWAŁ 
SZPITAL
Od początku trwania ko-
ronawirusa dwa razy miały 
miejsce sytuacje, które - 
częściowo- sparaliżowały 
pracę oleśnickiego szpitala. 
Przez kilkadziesiąt godzin 
w kwarantannie przebywał 
personel oraz pacjentki 
oddziału ginekologiczno-
-położniczego. To samo 
dotyczyło chirurgicznej 
izby przyjęć, która została 
na 24 godziny wyłączona 
z przyjmowania pacjen-
tów. W obu przypadkach 
zachodziło podejrzenie 
obecności koronawirusa u 
pielęgniarki i pacjentki szpi-
tala. Żadne z tych dwóch 
podejrzeń, po wykonaniu 
testów na obecność wiru-
sa, nie potwierdziły się. 

»Służba zdrowia  w czasie pandemii działa na nowych zasadach. 
Jak skorzystać z porady lekarza, jak dostać się do oleśnickiego szpitala?

ZOSTAŃ W DOMU

Kwarantannowanych mieszkańców kontroluje policja z wojskiem
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Śluby się odbywają, ale  
w bardzo wąskim gronie

W związku z trwającym 
stanem epidemii Urząd 

Stanu Cywilnego w Oleśnicy 
poinformował, że na obec-
ną chwilę nie są odwoływane 
ceremonie zawarcia małżeń-
stwa. – Jednak ze względów 
bezpieczeństwa burmistrz Jan 
Bronś podjął decyzję, że w 
uroczystościach tych mogą 
uczestniczyć wyłącznie naj-
bliżsi pary młodej oraz kie-

rownik USC – informuje ole-
śnicki magistrat.

Państwo młodzi indywi-
dualnie, telefonicznie są in-
formowani o sprawach or-
ganizacyjnych, tj. kto może 
uczestniczyć w ceremonii 
oraz w jaki sposób i o któ-
rej godzinie mogą wejść do 
budynku urzędu. Numer te-
lefonu do oleśnickiego UM: 
71 79 821 00. RED

Czy w powiecie łamana 
jest kwarantanna?

Oleśniccy policjanci, ostat-
nio w towarzystwie żołnie-

rzy, kontrolują mieszkańców 
powiatu oleśnickiego, którzy 
przebywają na kwarantannie 
wymuszonej pandemią koro-
nawirusa. – Niemal codzien-
nie otrzymujemy telefony od 
zaniepokojonych osób zgła-
szających nam, że ten czy inny 
mieszkaniec łamie zasady 
kwarantanny – mówi Aleksan-
dra Pieprzycka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Oleśnicy. 
– Wynika to przede wszyst-
kim z faktu, że dzwoniący nie 
wiedzą kto, tak naprawdę, na-
kazem kwarantanny jest ob-

jęty. Ktoś kogoś zobaczy na 
zakupach, w ogródku przed 
domem i dzwoni do nas z in-
formacją, że łamana jest kwa-
rantanna. A później okazuje 
się, że wskazana osoba wca-
le nie jest w izolacji.

Do tej pory żadna z tych in-
formacji się nie potwierdziła. 
– Nie było potrzeby ukarania 
kogokolwiek – mówi policjant-
ka. – W powiecie oleśnickim 
nie było jeszcze przypadku 
złamania kwarantanny.

Na podstawie decyzji sane-
pidu kwarantanną objętych 
jest średnio od 250 do 300 
mieszkańców powiatu. RED

     ZACISZE ODROCZY CZYNSZE  
 NAJEMCOM LOKALI UŻYTKOWYCH

Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Zacisze podjęła decyzję w 

sprawie opłat za lokale użyt-
kowe w czasie pandemii ko-
ronawirusa. Najemcy, którzy 
liczyli na anulowanie marco-
wej płatności, będą musieli ją 
uiścić, tyle że później.

Termin opłat za marzec zo-
staje przesunięty na koniec 
czerwca, natomiast za kwie-
cień na 31 lipca. 

– Zdajemy sobie sprawę, 
że to rozwiązanie nie spełni 
oczekiwań wielu przedsiębior-
ców – pisze zarząd Zacisza w 
uzasadnieniu swojej decyzji. – 
Nie są to jednak środki, który-
mi zarząd spółdzielni czy też 

rada nadzorcza mogą swobod-
nie dysponować. Spółdziel-
cze lokale użytkowe i tereny 
dzierżawione są własnością 
spółdzielców, mieszkańców 
Oleśnicy i Bierutowa, którzy 
tak jak wszyscy, w mniejszy 
lub większy sposób, odczu-
ją skutki epidemii - udowad-
niają władze Zacisza.

Zarząd przekonuje rów-
nież, że środki z najmu lo-
kali wpływają na wysokość 
opłat za mieszkania spółdziel-
cze. – Nie możemy podjąć de-
cyzji, w wyniku której zabie-
rzemy środki mieszkańcom, 
a damy je najemcom – prze-
konuje. (RED)

Najemcy miejskich lokali w marcu nie płacili
Miasto zdecydowało, że w 

marcu nie będzie pobie-
rało czynszu od lokali użyt-
kowych, których jest właści-
cielem. 

– Podjęliśmy decyzję o 
wycofania się z waloryzacji 
czynszów, która w tym roku 
miała wynieść 3,5 procenta – 
mówi burmistrz Jan Bronś.  – 
Czynsz za marzec będzie wy-
nosił, ze względów fiskalnych, 
złotówkę. Do dzierżawców tra-
fią faktury korygujące do tych, 

które zostały już wystawione. 
Dotyczy to 251 naszych najem-
ców, którzy za marzec zapła-
cą symboliczny czynsz.

Podobne działania miasto 
skieruje do drobnych dzier-
żawców miejskich gruntów. 
Takich osób jest około 80. 

– Tutaj również wycofamy 
się z waloryzacji i  też zmniej-
szymy opłatę dzierżawy, z tym 
że będzie to dotyczyło kwiet-
nia, bo akurat ta opłata jest 
naliczana z góry – mówi bur-

mistrz, podkreślając, że obec-
nie pomoc miasta kierowa-
na jest przede wszystkim do 
małych przedsiębiorców, bo 
to oni nie dysponują zazwy-
czaj większymi zasobami fi-
nansowymi i dla nich obec-
na sytuacja jest szczególnie 
trudna.

– Rezygnacja z opłat wiąże 
się dla miasta z uszczuple-
niem finansów o około 300 
tys. zł w skali miesiąca, ale 
w tym momencie liczy się 

przede wszystkim wspólno-
ta. To, że trzeba tym ludziom 
pomóc, licząc, że uda im się 
przetrwać na rynku – mówi. – 
Sytuację obserwujemy na bie-
żąco i będziemy reagować.

Zastosowanie ulg w opła-
tach czynszu w kolejnych mie-
siącach jest przedmiotem ana-
lizy. - Wielkość i zakres tych 
ulg będzie zależeć od rozwo-
ju sytuacji epidemiologicznej 
i wielkości pomocy rządowej 
- informuje urząd. RED
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To już prawdziwe pospo-
lite ruszenie. Od dwóch 
tygodni  panie z kół go-

spodyń wiejskich z Bystrego, 
Smolnej, Krzeczyna, Wszech-
świętego, Zarzyska i Świerz-
nej, ale także mieszkańcy Ole-
śnicy i gminy Oleśnica szyją 
maseczki ochronne dla me-
dyków z Powiatowego Zespo-
łu Szpitali. Pod koniec ubie-
głego tygodnia licznik wybił 
1300 uszytych i przekazanych 
medykom  maseczek. -  Zaczę-
ło się od naszego koła, a póź-
niej lawina ruszyła - mówi Mar-
ta Barska, radna z Bystrego, 
ciesząc się, że bardzo szybko 
udało się rozwiązać problem, 
a materiał zakupiła m.in. gmi-
na Oleśnica i dostarczały oso-
by prywatne. 

SZYJĄ, GOTUJĄ, DRUKUJĄ
Ale szycie maseczek dla me-
dyków to niejedyna akcja spo-
łeczna oleśniczan w tym trud-
nym czasie. 

- Służba zdrowia ma peł-
ne ręce roboty. Gotujemy 
dla nich, dzielimy się tym, co 
mamy smacznego i wspoma-
gamy w walce - mówi Izabe-
la Rasała z Bazarku U Niny. I 
apeluje do osób, które chciał-
by dołączyć:  – Umiesz piec 
pyszne bułki, gotujesz prze-
pyszne zupy, wspaniałe pie-
rogi lepisz? Włącz do akcji ro-
dzinę, wykorzystajcie ten czas 
na pomaganie tym, którzy co-
dziennie narażają swoje zdro-
wie i życie. 

Marta Kubiak z oleśnickich 
Służb Ratowniczych ocenia po-
mysł, jako bardzo dobry. –  To 
nie jest tak, że personel szpi-
tala, pogotowia czy służb ra-

towniczych nie ma grosza na 
chleb – wyjaśnia. – Chodzi o 
to, że mają teraz bardzo, bar-
dzo ciężki czas, uwijają się ile 
mogą, a ręce maja pełne robo-
ty papierologi. To nawet cięż-
ko opisać. 

Oleśniczanie szyją, gotują 
i...drukują przyłbice ochron-
ne. – Gotowe przyłbice zostaną 
przekazane pogotowiu ratun-
kowemu, lekarzom, jak i pie-

lęgniarkom z Oleśnicy. Jeśli 
będzie dużo chętnych jeste-
śmy w stanie wspomóc eks-
pedientki w sklepach - mówią 
inicjatorzy akcji Anna Marek 
i Dominik Nikody. 

- Poszukiwane są osoby, 
które posiadają drukarki 3D 
i dołączyliby do drukowania 
potrzebnych rzeczy.  Zwraca-
my się więc z prośbą do Was 
wszystkich o wsparcie – mówią 
inicjatorzy akcji. – Zbieramy 
na zakup kolejnych 2-3 dru-
karek , części zamiennych do 
drukarek które przy tak dużym 
obciążeniu zużywają się oraz 
jak największej ilości materia-
łów do dalszego tworzenia po-
trzebnych przedmiotów. Grupę 
tworzą: Rafał Stępień, Mateusz 
Torski, Marta Olenicz, Jarosław 
Olenicz, Dominik Noga, Paw 
Ko oraz Anna Marek. Zaintere-
sowanym współpracą osobom 
podajemy kontaktowy numer 
telefonu: 574253193.

KTO ZROBI ZAKUPY?
Od blisko dwóch tygodni ole-
śniczanie, którzy chcą wspierać 
oleśnickich seniorów, mogą li-
czyć na wsparcie dwóch grup 
- to grupa Widzialna Ręka uru-
chomiona przez wiceburmistrz 
Edytę Małys-Niczypor  oraz an-
tyWirus Dariusza Karczyńskie-
go współdziałający ze stowa-
rzyszeniem Oleśnica Razem . 

Codziennie zakupy  robio-
ne przez wolonatriuszy tra-
fiają do kilkudziesięciu star-
szych lub niepełnosprawnych 
mieszkańców Oleśnicy. W ak-
cje jest zaangażowanych kil-
kadziesiąt osób. 

Współpracują oni między in-
nymi z Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej w Oleśnicy. 
- Zdarza się, że osoby potrze-
bujące kontaktują się z nami, 
a my kontaktujemy je z wolon-
tariuszami - mówi dyrektor Ja-
nusz Marszałek.  To właśnie do 
ośrodka trafia też codziennie 
lista mieszkańców będących w 
obowiązkowej kwarantannie. 
- Kontaktujemy się z nimi, py-
tając o to, czy mają zapewnio-
ne zakupy i realizację innych 
potrzeb - mówi. - Większość 
osób jest zabezpieczana przez 
swoich najbliższych. Zdarzyły 
się pojedyncze przypadki, gdy 
komuś trzeba było wyrzucić 
śmieci lub wyjść z psem. W 
piątek dostaliśmy prośbę, by 
odebrać z poczty list polecony. 

Pracownice socjalne docie-
rają też do wszystkich swoich 
podopiecznych będących w do-
mach. - Nikt nie zostanie bez 
wsparcia. Nadal funkcjonuje 
nasza kuchnia, która codzien-
nie wydaje 130 obiadów - mówi 
Janusz Marszałek. 

SZYJĄ, ROBIĄ ZAKUPY   
I POMAGAJĄ INNYM
»Grupy wspierające seniorów w zakupach,  panie szyjące maseczki 
dla medyków i gotujące dla ratowników. Ten trudny czas jednoczy ludzi

Tomasz Krawczak opowiada o tym, jak SR współpracują ze szpitalem

FO
T.

 S
ŁU

ŻB
Y

 R
AT

O
W

N
IC

ZE

Służby Ratownicze 
na pierwszej linii ognia 
w oleśnickim szpitalu

Od dwóch do czterech osób 
dyżuruje nieprzerwanie 

na tzw. triażu w oleśnickim 
szpitalu. Ciężar segregacji pa-
cjentów, którzy pojawiają się 
w placówce wzięły na siebie 
Służby Ratownicze.

– Każda osoba, która poja-
wia się w szpitalu ma najpierw 
kontakt z nami – mówi Tomasz 
Krawczak, prezes stowarzy-
szenia Służby Ratownicze. – 
Jeśli zachodzi podejrzenie, że 
pacjent może być zarażony 
koronawirusem jest automa-
tycznie izolowany i po prze-
badaniu kierowany do szpita-
la zakaźnego we Wrocławiu. 
Po każdą taką osobę przyjeż-
dża specjalnie oddelegowa-
na karetka pogotowia.

Jak zachowują się pacjen-
ci, którzy muszą poddać się 
nowym rygorom? – Więk-
szość bardzo odpowiedzial-
nie – mówi Krawczak. – Oczy-
wiście zdarzają się też osoby, 

którym te nowe zasady nie 
odpowiadają, ale są to, na 
szczęście, jednostki.

Tomasz Krawczak dołącza 
do apelu o przekazywanie ra-
townikom wszystkim informa-
cji. Głównie tych, które mają 
związek z kontaktem z oso-
bami, które mogą być zara-
żone. – To chroni nas, ratow-
ników – podkreśla. – Każde 
ukrycie takiej informacji nara-
ża naszych ludzi, ale też pie-
lęgniarki czy lekarzy na kwa-
rantannę, a co za tym idzie 
na paraliż służby zdrowia.

– Wielu z nas będzie prze-
chodziło tę chorobę w sposób 
bezobjawowy – dodaje Tomasz 
Krawczak. – Musimy więc dać 
szansę na pełną pomoc tym, 
którzy będą przechodzili tę cho-
robę w cięższy sposób. Szef ole-
śnickich SR apeluje też o hi-
gienę osobistą: – Pamiętajmy 
o myciu rąk, ich dezynfekcji. 
To obowiązkowe! RED

Urzędy przeszły na tryb
zdalnego funkcjonowania

Pandemia koronawirusa zu-
pełnie zmieniła sposób za-

łatwiania spraw w urzędach 
gmin i oleśnickim starostwie.   
Już w połowie marca więk-
szość urzędów przeszła na 
pracę zalną, zachęcając klien-
tów do korzystania z poczty 
elektronicznej czy też telefo-
nów. – Prosimy wyłącznie o 
kontakt telefoniczny, elektro-
niczny lub korespondencyjny 
- apelują miejscy urzędnicy. 
- W przypadku pilnej potrze-
by załatwienia sprawy urzę-
dowej będziemy dla Państwa 
dostępni po uprzednim kon-
takcie telefonicznym.
– Ograniczyliśmy osobistą 
obsługę klientów, urucha-
miając Punkt Tymczasowej 
Obsługi Klienta – informuje 
sekretarz Krzysztof Skórzew-
ski. – Do odwołania zamykamy 
kasę urzędu, a od 25 marca 

skróciliśmy czas pracy urzę-
du w środy do godz. 15.45.
O ograniczeniw wizyt zaape-
lowało także Starostwo Powia-
towe w Oleśnicy.  Ten urząd 
poprosił klientów o ewentu-
alne wizyty po uprzedniej re-
jestracji telefonicznej na kon-
kretną godzinę. 
Zamknięte dla petentów są 
również urzędy w Bieruto-
wie, Dobroszycach, Twardo-
górze  oraz pozostałych gmi-
nach powiatu oleśnickiego. 
W związku z zagrożeniem ko-
ronawirusem zamknięto także  
Urząd Skarbowy w Oleśnicy, 
którego pracownicy zachęcają 
podatników do korzystania z 
e-usług oraz kontaktu z urzę-
dem poprzez e-PUAP i info-
linie. Podobne apele kieruje 
do klientów ZUS. Zawieszo-
ne są także rozprawy w ole-
śnickim sądzie. RED

JAK SIĘ  
KONTAKTOWAĆ? 
(71) 757 09 20  MOPS w Ole-
śnicy wydłuża do godziny 
19.00 działanie specjalnego 
telefonu, , pod którym oso-
by starsze, samotne  
i niepełnosprawne mogą 
zgłaszać potrzebę zrobie-
nia zakupów, dostarczenia 
leków lub załatwienia 
pilnych spraw urzędowych.

Oleśniczanie, bez wzglęu na wiek i to co robią na co dzień,  przygotowują dania dla oleśnickich ratowników
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Przydały się warsztaty krawieckie przed pandemią (z lewej). Dzisiaj maseczki szyje wiele pań z całej okolicy
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REKLAMA

Firma Telka S.A. inwestuje w najnowocześniejsze 
technologie linii produkcyjnych wykorzystujących 
do produkcji rusztowań, linie produkcyjne 
zasilane są tylko w energię elektryczną zasilane 
z odnawialnych źródeł energii. 

Instalacja fotowoltaiczna jest kolejnym innowa-
cyjnym rozwiązaniem zainstalowanym  w firmie 
Telka S.A. co przyniesie duże oszczędności oraz 
redukuje emisję gazów cieplarnianych dbając 
o środowisko. 

Prezes zarządu Pan Stefan Telka zainstalował  
także instalację 15 kW na dachu domu obok 
firmy ograniczając rachunki za energię do mini-
mum. Obie instalacje wykonała Oleśnicka firma  
Elektro-Plus Mariusz Surma która jest liderem 
w naszym regionie w branży fotowoltaicznej.  
W swoim portfolio oprócz 2 farm fotowoltaicz-
nych wykonała ok. 140 mniejszych instalacji na 
terenie Dolnego Śląska wykorzystując najlepsze 
na rynku panele fotowoltaiczne oraz inwertery 
na łączną moc ok. 3,4mW.

W Oleśnicy powstała jedna z największych Mikro-instalacji fotowoltaicznych o mocy 
50kW na dachu zakładu produkcyjnego firmy Telka S.A. Inwestycja w fotowoltaikę 
to decyzja Pana Stefana Telki idąca w kierunku niezależności energetycznej 
przedsiębiorstwa co przynosi szybki zwrot inwestycji w okresie ok.6 lat i oszczędności 
do 30 tys. rocznie. 

W związku z rządowym programem dotacyjnym „Mój Prąd” na kwotę 5000, 
ulgą termo-modernizacyjną oraz możliwością wykonywania instalacji  
poza domem na gruncie lub wiacie, garażu z obniżonym podatkiem VAT 8% 
firma Elektro-Plus zaprasza do kontaktu firmy oraz osoby fizyczne  
planujące realizację własnej instalacji fotowoltaicznej.

Oleśnica, ul. Sosonowa 42, tel. 71 314 36 97, kom. 699 970 884 , e-mail: elektro-plus@o2.pl
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Elektro-Plus liderem 
w branży fotowoltaicznej 
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Oleśniczanie zastanawia-
ją się, czy markety na 
pewno przestrzega-

ją zasady ograniczonej licz-
by klientów. Sieć Biedronka 
przekonuje, że tak. Sklepy  już 
wprowadzają ograniczenia, 
jeśli chodzi o liczbę osób, któ-
re jednocześnie mogą prze-
bywać w sklepie. 

Nasza Czytelniczka poin-
formowała nas o sytuacji ze 
sklepu przy ul. 3 Maja. – Nagle 
było tam około 40 osób. Nikt 
nie zwracał uwagi na to, że w 
sklepie jest tak liczna grupa 
klientów – mówi pani Marta. 
– Zgłaszając to pracowniko-
wi usłyszałam, że nie ma kie-
rownika, a oni nie są w sta-
nie nic zrobić.

Oleśniczanka porównu-
je sytuację z Oleśnicy do 
tej, która miejsce w Jelczu-
-Laskowicach. – Tam jest to 
przestrzegane – mówi. – Do 

środka jest wpuszczanych 
po kilka osób, reszta czeka 
przed wejściem w bezpiecz-
nej odległości. Gdy zobaczy-
łam, jak to wygląda w ole-
śnickiej Biedronce od razu 

wyszłam ze sklepu. Jak ta sy-
tuacja wygląda z perspekty-
wy sieci? – Każda placówka 
Biedronki posiada teraz ogra-
niczenie maksymalnej liczby 
klientów, którzy mogą jedno-

cześnie przebywać w sklepie 
– ta liczba ustalana jest indy-
widualnie dla każdego skle-
pu, w zależności od jego po-
wierzchni – poinformowało 
nas Biuro Prasowe Biedron-
ki. – Dla Biedronki przy ul. 
Kilińskiego w Oleśnicy limit 
ten wynosi 40 klientów, na-
tomiast w placówce przy ul. 
3 Maja równocześnie zaku-
py może robić 65 klientów.

 – Dodatkowo w całej Pol-
sce przy kasach wydzieliliśmy 
specjalne strefy, które pokazu-
ją, jaką należy zachować odle-
głość od innych osób – infor-
muje sieć. – Jednocześnie cały 
czas zwracamy uwagę klien-
tów na konieczność zachowa-
nia zasad bezpieczeństwa – za-
równo za pomocą plakatów, 
dodatkowych oznaczeń, jak i 
komunikatów głosowych. Wie-
rzymy, że współpraca perso-
nelu sklepów i klientów przy-
niesie wszystkim najwięcej 
korzyści. RED

Ratownicy apelują do mieszkańców: Nie kłam medyka

Podczas interwencji pracow-
nicy zespołu pogotowia 

nie są w stanie uniknąć bez-
pośredniego kontaktu z pa-
cjentem, a niestety zdarzają 
się przypadki, kiedy chorzy 
nie mówią, że mogą być zaka-
żeni koronawirusem. W kon-
sekwencji ratownicy zamiast 
leczyć czekają w kwarantan-
nie na wyniki testów. 

Stąd pomysł na akcję „Nie 
kłam medyka”. - Apelujemy, 
aby wszyscy, którzy decydują 
się zadzwonić na numer 112 
informowali nas o swoim sta-
nie zdrowia. Między innymi 

o ewentualnym kontakcie z 
osobą zakażoną koronawi-
rusem lub przebywaniu w 
miejscach, gdzie taki wirus 
panował. 

Mówiąc szczerze o naszym 
stanie zdrowia, pomagamy 
funkcjonariuszom, a jedno-
cześnie chronimy swoje zdro-
wie i innych – mówią ratow-
nicy.

Funkcjonuje też ogólno-
polska infolinia, gdzie można 
skonsultować swoje objawy i 
określić, czy nasze złe samo-
poczucie może wynikać z za-
rażenia koronawirusem. RED

Jesteś na kwarantannie?
Skorzystaj z aplikacji

Aplikacja „Kwarantanna 
domowa” dostępna jest 

do pobrania na telefony w 
sklepach Google Play oraz 
App Store.

- Dzięki aplikacji „Kwaran-
tanna domowa” zyskujesz szyb-
ki dostęp do niezbędnych, po-
mocnych w czasie kwarantanny 
informacji - informują służby. 
Po jej pobraniu na telefon ze 
sklepu z aplikacjami, należy 
podać swoje dane, pozwolić 
na udostępnianie lokalizacji i 
wykonać zdjęcie twarzy, tzw. 

selfie, jako zdjęcie wzorcowe. 
Bo aplikacja w każdym kolej-
nym dniu, kiedy pilnuje użyt-
kownika na kwarantannie, każe 
wykonać właśnie zdjęcie twa-
rzy. Opatruje je automatycznie 
datą i godziną, zapisuje lokali-
zację dla pewności, że zostało 
zrobione w zadeklarowanym 
miejscu odosobnienia i wysyła 
do systemu. Aplikacja prosi o 
fotografie dwa razy dziennie, 
o różnych porach. Na wyko-
nanie zadania, czyli wysłanie 
zdjęcia jest 20 minut. RED

Rtownicy apelują do pacjentów, by informować o  swoim samopoczuciu
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Ograniczenie widzeń i pracy dla więźniów, 
wydzielone miejsca dla chorych

Oleśnickie więzienie wstrzy-
mało widzenia osadzonych 

z bliskimi. Pracownikom wcho-
dzącym do budynku jest mie-
rzona temperatura, a sami 
więźniowie nie pracują już 
poza zakładem. Ma to zwią-
zek z koronawirusem.

Zakład Karny nr 1 we Wrocła-
wiu oraz Oddział Zewnętrzny 
w Oleśnicy został objęty obo-
strzeniami związanymi z za-
grożeniem koronawirusem. – 
Począwszy od dnia 18 marca 
wstrzymuje się zatrudnienie 

osadzonych poza terenem jed-
nostek penitencjarnych oraz 
udzielanie osadzonym widzeń 
– informuje kpt. Roman Ora-
czewski. Ograniczenia te – jak 
informuje dyrektor zakładu – są 
niezbędne dla minimalizowa-
nia zagrożeń epidemiologicz-
nych, wynikają z rekomendacji 
służb sanitarnych i uwzględ-
niają potrzebę ochrony życia 
i zdrowia osadzonych i ich ro-
dzin, a także funkcjonariuszy i 
pracowników Służby Więzien-
nej. RED
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W  zakładzie wprowadzono nowe 
zasady funkcjonowania

Dlaczego strefa w czasie 
pandemii jest czynna?

Sekcja Dróg Miejskich nie 
planuje zawieszać poboru 

opłat w strefie płatnego parko-
wania. - W dużych miastach, 
gdzie do centrum dojeżdża się 
publicznym transportem, co 
zwiększa ryzyko zarażenia, 
tego rodzaju kroki mają pew-
ne uzasadnienie - informuje 
magistrat. - Oleśnica jest nie-
wielka, a do Rynku autobusy 
komunikacji zbiorowej nigdy 
nie dojeżdżały.  Zawieszenie 
opłat nie poprawi dostępu do 
sklepów czy zakładów pracy w 

strefie, a dostępność ta musi 
być dla mieszkańców zapew-
niona. - Wyłączenie koniecz-
ności opłat zapełni miejsca 
parkingowe w centrum i wła-
śnie wtedy pojawi się kłopot z 
dostaniem się do lokali i insty-
tucji tam położnych, a prze-
cież chodzi nam wszystkim o 
to, żeby w tych trudnych cza-
sach funkcjonowały i obsłu-
giwały klientów - informuje 
urząd. Parkomaty są dezyn-
fekowane, to jest co najmniej 
trzy razy dziennie. RED

KILKA OSÓB W SKLEPIE.
KOLEJKA PRZY WEJŚCIU
»To coraz częstsza praktyka i sieci handlowych, i niewielkich sklepów,  
które ograniczają liczbę osób jednocześnie przebywających na zakupach

Niewielkie punkty handlowe, jako pierwsze wprowadziły nakazy  
przebywania w sklepie ograniczonej liczby klientów

Poczta i oddział szpitalny 
zamknięte. Na szczęście 
tylko przez chwilę

Przez trzy dni nieczyn-
na była Poczta Główna 

w Oleśnicy.  46 pracowni-
ków instytucji przebywało 
na kwarantannie z powodu 
złego samopoczucia jednej z 
listonoszek. Zachodziło podej-
rzenie, że kobieta jest zarażo-
na koronawirusem. – Wypłaty 
emerytur w żadnym stopniu 
nie są zagrożone – uspokaja-
ła oleśniczan naczelnik Ma-
rzanna Strumecka. – Gdyby 
nawet okazało się, że wynik 
naszego pracownika okazał-
by się pozytywny emerytury 
dostarczyliby mieszkańcom 
Oleśnicy pracownicy Poczty z 

Wrocławia. Po trzech dniach 
niepewności oleśnicki sane-
pid poinformował, że wynik 
badania jest negatywny. Od 
poniedziałku poczta jest już 
otwarta, ale godziny jej  pracy 
ograniczono do godziny 14. 
Na dwa dni wstrzymano także 
przyjęcia na oleśnicką gine-
kologię. Tutaj istniało podej-
rzenie, że na koronawirusa 
cierpi jedna z pielęgniarek.  
Na kwarantannie w szpitalu 
przebywały wówczas wszyst-
kie pacjentki oraz personel 
oddziału. I ten sygnał okazał 
się, na szczęście, niepraw-
dziwy. RED

Budynek Poczty Głównej przez trzy nie był dostępny dla klientów
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Policyjny radiowóz  
z apelem o pozostanie 
w domach!
Policyjny radiowóz przemierza 
ulice miasta, a z głośników pły-
nie komunikat o zagrożeniu i 
apel o pozostaniu w domach: 
Apelujemy, zostań w domu, 
zmniejsz ryzyko zakażenia 
siebie i swoich bliskich – tak 
brzmi część przekazu służb. W 
ten sposób policjanci apelują 
o odpowiedzialne i rozsądne 
zachowanie, w tym o prze-
strzeganie ograniczeń. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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Higiena to dziś jeden z najważniejszych elementów każdego dnia
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Ważne informacje 
dla seniorów
Duże skupiska ludzi to środowi-
sko sprzyjające rozprzestrzenia-
niu się koronawirusa i innych 
wirusów przenoszonych dro-
gą kropelkową.

Jeżeli to możliwe, należy ogra-
niczyć przebywanie w miej-

scach publicznych  i poprosić 
bliskich o pomoc w codzien-
nych czynnościach, takich jak 
zakupy, zaopatrzenie w leki, 
załatwianie spraw urzędowych 
i pocztowych.

▶CZĘSTO MYJ RĘCE
Należy pamiętać o częstym my-
ciu rąk wodą z mydłem, a jeśli 
nie ma takiej możliwości de-
zynfekować je płynami/żelami 
na bazie alkoholu (min. 60%). 
Istnieje ryzyko przeniesienia 
wirusa z zanieczyszczonych 
powierzchni na rękach. Dla-
tego częste mycie rąk zmniej-
sza ryzyko zakażenia.

▶UNIKAJ DOTYKANIA OCZU, 
NOSA I UST
Dłonie dotykają wielu po-
wierzchni, które mogą być za-
nieczyszczone wirusem. Do-
tknięcie oczu, nosa lub ust 
zanieczyszczonymi rękami, 
może spowodować przenie-
sienie się wirusa z powierzch-
ni na siebie.

▶REGULARNIE MYJ 
LUB  DEZYNFEKUJ 
POWIERZCHNIE DOTYKOWE
Powierzchnie dotykowe w tym 
biurka, lady i stoły, klamki, 
włączniki światła, poręcze mu-
szą być regularnie przecierane 
z użyciem wody i detergentu 
lub środka dezynfekcyjnego. 
Wszystkie miejsca, z których 
często korzystają domownicy 
powinny być starannie dezyn-
fekowane.

▶REGULARNIE DEZYNFEKUJ 
SWÓJ TELEFON I NIE KORZYSTAJ 
Z NIEGO PODCZAS 
SPOŻYWANIA POSIŁKÓW
Na powierzchni telefonów 
komórkowych bardzo łatwo 
gromadzą się chorobotwór-
cze drobnoustroje. Regular-
nie dezynfekuj swój telefon 

komórkowy (np.: wilgotnymi 
chusteczkami nasączonymi 
środkiem dezynfekującym). 
Nie kładź telefonu na stole i 
nie korzystaj z niego podczas 
spożywania posiłków.

▶ZACHOWAJ BEZPIECZNĄ 
ODLEGŁOŚĆ OD ROZMÓWCY
Należy zachować co najmniej 
1-1,5 metr odległości z osobą, 
która kaszle, kicha lub ma go-
rączkę.

▶STOSUJ ZASADY OCHRONY 
PODCZAS KICHANIA I KASZLU
Podczas kaszlu i kichania na-
leży zakryć usta i nos zgiętym 
łokciem lub chusteczką – jak 
najszybciej wyrzuć chusteczkę 
do zamkniętego kosza i umyć 
ręce używając mydła i wody lub 
zdezynfekować je środkami na 
bazie alkoholu (min. 60%). Za-
krycie ust i nosa podczas kasz-
lu i kichania zapobiega roz-
przestrzenianiu się zarazków, 
w tym wirusów.

▶ODŻYWIAJ SIĘ ZDROWO 
I PAMIĘTAJ O NAWODNIENIU 
ORGANIZMU
Stosuj zrównoważoną dietę. 
Unikaj wysoko przetworzo-
nej żywności. Pamiętaj o co-
dziennym jedzeniu minimum 
5 porcji warzyw i owoców. Od-
powiednio nawadniaj orga-
nizm. Codziennie pij ok. 2 litry 
płynów (najlepiej wodę). Do-
świadczenia z innych krajów 
wskazują, że nie ma potrzeby 
robienia zapasów żywności 
na wypadek rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa.

▶KORZYSTAJ ZE SPRAWDZO-
NYCH ŹRÓDEŁ WIEDZY 
O KORONAWIRUSIE
Niepokój to naturalny odruch 
w przypadku występowania no-
wego zagrożenia zdrowotne-
go. Korzystaj ze sprawdzonych 
źródeł wiedzy opartych na do-
wodach naukowych, które pu-
blikowane są na stronach in-
ternetowych GIS i MZ. Wiedza 
naukowa to najskuteczniejsze 
narzędzie w walce z korona-
wirusem.
/MINISTERSTWO ZDROWIA/

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Msze święte online lub z 
udziałem pięciu osób. 
Podobnie pogrzeby i 

śluby. Zupełnie inna formu-
ła Wielkiego Tygodnia i Tri-
duum Paschalnego, a także 
odwoływane uroczystości I 
Komunii Świętej. Tak Kościół 
Katolicki mierzy się z pande-
mią koronawirusa. 

DEKRETY ARCYBISKUPA
W minionym tygodniu abp 
Józef Kupny zdecydował o 
dyspensie od uczestnictwa 
w mszy św. w najbliższe nie-
dziele oraz podczas Tridu-
um Paschalnego. Wydał też 
inne dekrety, które odnoszą 
się do rzeczywistości w cza-
sie pandemii koronawirusa. 

Dekret o posłudze duszpa-
sterskiej w czasie epidemii 
mówi m.in. o tym, że kościo-
ły (poza uroczystościami, na 
których liczba uczestników  
jest ograniczona) powinny 
pozostać otwarte. Po to, by 
wierni mogli w nich się in-
dywidualnie modlić. Do po-
sługi przy ołtarzu nie mogą 
być dopuszczone osoby nie-
letnie. Zabrania się również 
organizować procesje z Naj-
świętszym Sakramentem i re-
likwiami świętych, obrazami 
i figurami.

Kolejny dekret dotyczy ob-
chodów Wielkiego Tygodnia i 
Triduum Paschalnego. – Abp 
Józef Kupny zwraca w nim 
uwagę, że w sytuacji, w któ-
rej się znajdujemy, trzeba 
„pewne słowa, gesty i znaki 
podkreślić, a inne wyjątko-
wo opuścić – informuje "Gość 
Niedzielny". Liturgia Tridu-
um Paschalnego zostanie w 
kościołach przeprowadzona, 

mimo zakazu uczestniczenia 
w niej wiernych. 

Jest też informacja o tym, że 
w Wielką Sobotę nie będzie 
publicznego błogosławienia 
pokarmów. – W zamian zachę-
ca się, by przed wielkanocnym 
śniadaniem w rodzinach od-
był się obrzęd błogosławień-
stwa stołu przed uroczystym 
posiłkiem. Po liturgii Wiel-
kiej Soboty nie będzie rów-
nież procesji rezurekcyjnych 
wokół kościołów – informu-
je katolicki tygodnik.

CO Z KOMUNIAMI?
W parafiach trwają ustalenia 
związane z organizacją uro-
czystości pierwszokomunij-
nych planowanych na maj. 
Wiemy, jakie stanowisko za-
jęła parafia św. Jana w Ole-
śnicy. 

 – Uroczystość w naszej pa-
rafii jest planowana na drugą 

połowę maja – mówi w rozmo-
wie z OlesnicaInfo.pl ks. Mie-
czysław Janczyszyn. – Stoimy 
więc na stanowisku, że jesz-
cze wstrzymujemy się z de-
cyzją o odwołaniu czy prze-
niesieniu I Komunii Świętej. 
Zrobimy to na trzy tygodnie 
przed planowaną datą. Dzi-
siaj jest zbyt wcześnie.

Decyzję podjęła kilka dni 
temu parafia NMP Matki Mi-
łosierdzia w Oleśnicy. Tam 
uroczystość miała się odbyć 
wcześniej niż w oleśnickiej 
bazylice, bo już 3 maja. Już 
wiadomo, że zostanie prze-
niesiona na pierwszą niedzie-
lę października. 

Ustalenia proboszcza z ro-
dzicami dzieci pierwszokomu-
nijnych trwają w Bierutowie.  
-  To rodzice organizują uro-
czystość - mówił w rozmowie 
z nami ks. Ryszard Znamirow-
ski. Komunia w tej parafii od-

będzie się prawdopodobnie 
dopiero w kwietniu 2021 roku. 

RÓŻNIE W PARAFIACH
Ksiądz Rafał Kowalski z Ar-
chidiecezji Wrocławskiej w 
rozmowie z nami mówi, że 
odgórnych dekretów w spra-
wie uroczystości komunijnych 
organizowanych w tym trud-
nym czasie pandemii korona-
wirusa nie będzie – Bo różne 
wygląda to w różnych para-
fiach – mówi ks. Rafał. – Tam, 
gdzie do Komunii ma przystą-
pić pięcioro dzieci i jest ona 
pod koniec maja, nie ma ta-
kiej potrzeby. Przynajmniej 
na razie. W nieco większych 
parafiach księża zapowiada-
ją kilka mszy w ciągu jednej 
niedzieli. Tam, gdzie dzieci 
jest dużo z pewnością zosta-
ną one przełożone na jesień, 
ale to musi być wspólna de-
cyzja proboszcza i rodziców.

KOŚCIÓŁ W CZASIE 
KORONAWIRUSA

Puste kościoły - tak wygląda rzeczywistość w czasie zagrożenia koronawirusem
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»Dyspensa za nieuczestniczenie w mszy. Wielki Tydzień i Triduum  
Paschalne inne w czasie pandemii. Co z uroczystościami I Komunii Św.?

Uwaga! Oszuści wykorzystują epidemię
Policjanci przestrzegają 

przed nieuczciwymi za-
chowaniami osób, które wy-
korzystując epidemię korona-
wirusa oferują do sprzedaży 
środki mające rzekomo cu-
downe właściwości i zwalcza-
jące wirusa. Oferują je w In-
ternecie lub podszywają się 
pod instytucje i organizacje 
mające na celu zwalczanie i 
zapobieganie szerzeniu się 
wirusa czy też zajmujące się 
jego leczeniem.

- W Polsce odnotowano 
pierwsze zachorowania na 
koronawirusa, a policjanci w 
ostatnim czasie otrzymali sy-
gnały o przypadkach oszustw 
z tym związanych - przyznaje 
Aleksandra Pieprzycka z Ko-
mendy Powiatowej Policji w 
Oleśnicy. - W sieci pojawiły 
się oferty sprzedaży środków 
m.in. amuletów czy cudow-
nych herbatek, które mają 
rzekomo uchronić przed za-
chorowaniem na koronawiru-

sa czy też w przypadku zara-
żenia spowodować cudowne 
ozdrowienie. Problem doty-
czy nie tylko nieuczciwych 
sprzedawców ale i podszy-
wania się pod Służby Sani-
tarne i Ministerstwo Zdrowia 
oraz inne instytucje i organi-
zacje, które walczą z rozprze-
strzenianiem się i szerzeniem 
koronawirusa. Odnotowano 
przypadki nieuczciwych ofert 
i rozpowszechniania nie tyl-
ko w Internecie nieprawdzi-

wych informacji dotyczą-
cych właśnie ewentualnych 
metod leczenia tego wirusa. 
Policjanci przestrzegają przed 
tego typu oszustami. - Nie daj-
my się zwieść, nie kupujmy 
środków mających nas rze-
komo uchronić przed zacho-
rowaniem na koronawirusa 
czy nagle uzdrowić - apelu-
ją. - Nie wpuszczajmy też ta-
kich osób do swoich domów i 
o każdym tego typu przypad-
ku informujmy policję.RED
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KATARZYNA KIJAKOWSKA

Organizacja roku szkol-
nego  pozostaje bez 
zmian. Zmienił się 

natomiast sposób edukacji. 
Szkoły zostały zobowiąza-
ne, by od 25 marca realizo-
wać obowiązkowe podstawy 
programowe drogą elektro-
niczną. Jak radzą sobie pla-
cówki na naszym terenie? 
 
JESTEŚMY PRZYGOTOWANI

Wioletta Bilińska, dyrektor 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Oleśnicy, jest dobrej myśli, 
choć przyznaje, że edukacja 
online to ogromne wyzwanie.

– Kwestie, które są zależne 
od nas szybko dopięliśmy  na 
ostatni guzik – mówi. – Jeste-
śmy w tej bardzo dobrej sy-
tuacji, że w miejskich szko-
łach funkcjonuje e-dziennik, 
że mamy sprzęt w szkołach, 
który mogliśmy wypożyczyć 
nauczycielom i uczniom. Do 
dyspozycji miałam ponad 100 
laptopów. Komputery mogę 
uczniom przekazać, ale in-
ternetu – mówiąc kolokwial-
nie – na szpulkę nie nawinę. 

I z tym bywa różnie. I 
uczniowie, i nauczyciele mają 
różne łącza, o różnych porach 
dniach internet różnie działa. 
Są też kłopoty z serwerami, 

bo mogą one nie wytrzymać 
obciążenia. Nad tym wszyst-
kim na bieżąco pracujemy.

Bardzo pozytywnie dyrek-
torka oleśnickiej trójki oce-
nia współpracę z rodzicami 
i nauczycielami.

- Wykonujemy wspólnie 
ogromną pracę - mówi. – 
Wiem, że nie wszystko od po-

czątku działało tak, jak byśmy 
sobie tego życzyli, ale musie-
liśmy od czegoś zacząć. To 
wyzwanie dla nas wszystkich.

Podkreśla, że wspólnie 
z zespołem chce mu spro-
stać. – Uczniowie sukcesyw-
nie otrzymują materiały, a 
rodzice informacje – mówi. 
– Będziemy realizować pro-

gram, ale chcemy, by ucznio-
wie spędzali przed kompute-
rami określoną ilość godzin, 
a nie cały dzień. Jeśli nawet 
nauczyciel prześle materiał 
po południu, bo np. wtedy 
ma lepszy dostęp do inter-
netu, nie znaczy że trzeba od 
razu do nich usiąść. Zrób-
my to tak, jak zostało zapla-

nowane, a więc na przykład 
o godzinie 9 dnia kolejnego.

Wioletta Bilińska zapewnia 
też, że szkoła stara się wspie-
rać uczniów i ich rodziców 
także w związku psychologicz-
nym podejściem do sytuacji. 
– Dzieci zaczynają odczuwać 
brak bezpośredniego kontak-
tu z rówieśnikami, spędzanie 
całych dni w domu dla niko-
go nie jest komfortowe. Dla 
uczniów także – mówi. – Stąd 
nasze dodatkowe działania, 
a więc przesyłanie dostępów 
do filmików i bajek terapeu-
tycznych czy też dyżur tele-
foniczny pedagoga.

RÓŻNE PROBLEMY 
To, że one się pojawiły w 
związku z obecną sytuacją 
nie ukrywa tego Iwona Wi-
śniewska-Kocjan, dyrektor 
Centrum Usług Wspólnych 
w Bierutowie. 

– W trudnej sytuacji są małe 
wiejskie szkoły, zwłaszcza 
tam, gdzie nie funkcjonuje 
e-dziennik – mówi. – Drugą 
kwestią jest dostęp do interne-
tu. Na wsiach, nie w każdym 
domu, jest to norma. Organi-
zujemy się, walczymy. Mama 
nadzieję, że z dnia na dzień 
starania naszych nauczycieli 
i dyrektorów będą przynosi-
ły, jak najlepsze rezultaty, że 

będzie coraz lepiej i spraw-
niej. Jeszcze przed tym, jak 
zdalne nauczanie ruszyło o 
przygotowaniu gminy do edu-
kacji online zapewniał wójt 
Artur Ciosk. 

- Nauczyciele, będą prze-
syłali zadania, treści naucza-
nia, tematy zajęć, z którymi 
uczniowie/wychowankowie 
mają obowiązek się zaznajo-
mić - mówił samorządowiec. 
- Zajęcia zdalne realizowa-
ne będą zgodnie z tygodnio-
wym wymiarem i obowiązują-
cym planem lekcji. Nauczyciel 
ma pamiętać jednocześnie o 
równomiernym obciążeniu 
ucznia zajęciami w danym 
dniu, zróżnicowaniu tych 
zajęć oraz możliwości psy-
chofizycznych ucznia.

Małgorzata Iwańska, na-
czelnik wydziału oświaty, 
kultury i sportu w Starostwie 
Powiatowym w Oleśnicy wyja-
śnia, że ze względu na różną 
specyfikę powiatowych placó-
wek, przygotowania na reali-
zacji nauki online przebiega 
w nich bardzo różnie. – Ina-
czej w liceach, inaczej w szko-
łach zawodowych, jeszcze ina-
czej w specjalnych – mówi. 
– Mamy nadzieję, że – w mia-
rę możliwości – nasi dyrek-
torzy dostosują edukację do 
trudnego czasu.

WSZYSTKIE SZKOŁY PRZESZŁY  
NA TRYB EDUKACJI ONLINE

To bardzo trudny czas dla oświaty. Od 25 marca szkoły przeszły na tryb nauczania online. Nie wszystkie były 
do tego przygotowane. Nie wszędzie z nauką w sieci poradziły sobie  systemy do zdalnej edukacji
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»Przedłużono czas zamknięcia szkół aż do Wielkanocy. Jak placówki radzą sobie z nową formą nauki?

Rodzice pytają: co z płatnościami 
za przedszkola w czasie epidemii
Pierwsze sygnały od zanie-

pokojonych rodziców do-
cierały do nas już w ubiegłym 
tygodniu. Teraz zadaje je co-
raz więcej osób. I tych, których 
dzieci uczęszczają do miejskich 
placówek, i tych z przedszkoli 
niepublicznych. Jak - w okresie 
zamknięcia żłobków i przed-
szkoli - wygląda ich sytuacja?

Sytuacja jest prosta, jeśli od-
niesiemy się do miejskich pla-
cówek. – Ponieważ dziecko nie 
uczęszcza obecnie do przed-
szkola brak jest podstaw do na-
liczania opłat – wyjaśnia Zespół 
Oświaty Samorządowej w Ole-
śnicy. To samo dotyczy wyży-
wienia. – Skoro przedszkole jest 
poinformowane o nieobecno-
ści dziecka, bo wynika to z obo-
wiązującego prawa, nie przy-
gotowuje dla dziecka posiłku, 
brak jest więc podstaw do na-
liczania opłat także z tego ty-
tułu – wyjaśniają urzędnicy.

Jak wygląda sytuacja, jeśli 
chodzi o placówki niepublicz-
ne? – To już gestia właścicie-
li tych placówek – mówi Gra-
żyna Dłubakowska, dyrektor 
Zespołu Oświaty Samorządo-
wej w Oleśnicy. – Miasto, mimo 
że placówki nie działają, nadal 
przekazują 75 procent subwen-

cji dla każdego dziecka. Zapi-
sy odnośnie opłat, gdy przed-
szkole czy żłobek są zamknięte, 
znajdują się w umowach, które 
rodzice podpisują. Odsyłam, 
by dokładnie się z nimi zapo-
znać. Placówki niepubliczne 
obowiązują te same zasady, co 
placówki publiczne. RED

Dezynfekcja miejsc publicznych,  
klamek, poręczy i paneli domofonów
Miejskie służby, ale także 

zarządcy oleśnickich nie-
ruchomości  prowadzą akcję 
systematycznej dezynfekcji 
miejsc wspólnych. 

Środki dezynfekujące zarząd-
com nieruchomości przekazał 
Urząd Miasta Oleśnicy. Otrzy-
mały je Spółdzielnia Mieszka-
niowa Zacisze, Izyda, DOM i 
Procon, które we współpracy 
z Miejską Gospodarką Komu-
nalną dezynfekują miejsca pu-
bliczne. 

– Miejski Zespół Zarządza-
nia Kryzysowego dba o to, aby 
miejsca publiczne w mieście 
takie ławki, przystanki autobu-
sowe, parkomaty, wejścia do 
miejskich obiektów publicz-
nych były systematycznie, kil-
ka razy dziennie dezynfekowa-
ne specjalistycznymi płynami 
– informuje magistrat. Podob-
ne działania realizuje oleśnic-
kie Zacisze. 

– Trzy razy w tygodniu – w 
poniedziałki, środy i piątki – 
panie sprzątające przecierają 
płynem dezynfekującym porę-
cze, klamki i płytki domofonów 
w każdej z naszych nierucho-
mości – mówi w rozmowie z 

OlesnicaInfo.pl Wojciech Świ-
toń, prezes Spółdzielni Miesz-
kaniowej Zacisze, który  pod-
kreśla, że działania mające na 
celu zapewnienie bezpieczeń-
stwa epidemicznego lokatorów 
będą kontynuowane. RED

Przedszkola - miejskie i prywatne - nie funkcjonują od 15 marca
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Służby dezynfekują miejsca publiczne, w tym ławki i przystanki
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- To bardzo dobra wiadomość 
dla mieszkańców gminy Dobro-
szyce - mówi wójt Artur Ciosek. 
- Poziom dofinansowania dla 
wnioskującego grantobiorcy wy-
nosi do 85% kosztów kwalifiko-
walnych. Maksymalna wartość 
grantu, o który będą mogli starać 
się mieszkańcy to  35 000 zł 
na 1 gospodarstwo domowe. 
Nie więcej jednak niż  15 000 zł do 
instalacji gazowych i kotłów na 
biomasę oraz do 35 000 zł na po-
zostałe typy instalacji. 

O uzyskanie grantów mogą 
ubiegać się osoby będące:
właścicielem domów jednoro-
dzinnych, właścicielem miesz-
kań w domach wielorodzinnych, 
najemcą mieszkań w domach 
wielorodzinnych. Projekt jest 
skierowany także do wspól-
not mieszkaniowych, spółdzielni 
mieszkaniowych czy TBS.

Granty można otrzymać 
na wymianę 
wysokoemisyjnego 
źródła ciepła na:
▶ źródło ciepła wykorzystujące 
Odnawialne Źródła Energii: pie-
ce gazowe, pompy ciepła, kotły na 
biomasę, ogrzewanie elektryczne;

▶ inny kocioł, który będzie spa-
lał paliwa gazowe (wymianie nie 
podlegają dotychczas użytkowa-
ne kotły gazowe i olejowe), jego 
montaż musi skutkować obniże-
niem emisji CO2 w stosunku do 
stanu sprzed inwestycji co naj-
mniej o 30%;

▶ źródło / źródła zasilane energią 
elektryczną do bezpośredniego 
ogrzewania lub ogrzewania czyn-
nika w instalacji CO 
(np. kable lub maty grzejne, 
elektryczne kotły CO) i z założe-
nia zasilaną z instalacji wykorzy-
stującej OZE 
– np. instalacją fotowoltaiczną, 
stanowiącą element inwestycji 
lub instalacją fotowoltaiczną już 
istniejącą; 

▶ kocioł / piec podłączony do 
sieci ciepłowniczej.

Jakie warunki w zakresie 
instalacji ekologicznych 
źródeł ciepła trzeba speł-
nić?

▶ wymiana każdego wysokoemi-
syjnego źródła ciepła w projekcie 
ma prowadzić do redukcji emisji 
pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5;

▶ w każdym budynku/mieszka-
niach istnieje lub przewidziano 
instalację systemu zarządzania 
energią;

▶ moc instalacji do produkcji 
energii elektrycznej z OZE obli-
czona zostanie tak aby zaspoka-
jać wyłącznie potrzeby budynku/
mieszkania, w którym wymianie 
podlega źródło ciepła;

▶ maksymalna wartość zapo-
trzebowania na energię pierwotną 
EP < 450 kWh/(m2*rok).

Warunki do spełnienia  
w przypadku wymiany 
kotłów w budynkach 
historycznych (zabytkach) 
bez konieczności 

spełnienia warunków 
odnośnie wskaźnika EP:

▶ wcześniejsza wymiana w domu/
mieszkaniu (w pomieszczeniach 
ogrzewanych), wszystkich okien na 
okna o lepszej charakterystyce  tj. 
nie gorszej niż Uk (max) = 2,2 [W/
(m2*K)], potwierdzona audytem lub 
innym dokumentem (faktura, pro-
tokół odbioru itp.);

▶ wcześniejsze ocieplenie stro-
pów / dachów warstwą izolacji 
(np. wełna mineralna, styropian) 
przynajmniej o grubości 10 cm;

▶ zastosowanie wentylacji z od-
zyskiem ciepła.

Kryteria punktowe:
▶ szczegóły odnośnie za co przy-
znawane będą punkty zostaną 
podane w terminie późniejszym 
na stronie internetowej realizo-
wanego projektu;

▶ w przypadku jednakowej ilości 
punktów decyduje data i godzina 
złożenia wniosku;

▶ przed podpisaniem umowy  
Grantobiorca zobowiązany będzie 
do złożenia oświadczenia  
o braku podwójnego dofinanso-
wania tego samego zakresu in-
westycji;

▶ wymiana źródła ciepła może 
wiązać się ze wzrostem kosz-
tów ogrzewania i grantodawca 
może wymagać od Grantobiorców 
oświadczeń o zgodzie na ich po-
noszenie;

▶ Grantobiorca nie może być 
podmiotem wyłączonym z możli-
wości ubiegania się  
o dofinansowanie;

▶ po zakwalifikowaniu Granto-
biorcy do projektu Grantodawca 
zleci wybranej firmie opracowa-
nie uproszczonego audytu ener-

getycznego. (będzie to koszt kwa-
lifikowany projektu).

Warunki dla Grantobiorcy
▶ wkład własny Grantobiorcy: 15% 
wartości kosztów kwalifikowal-
nych;

▶ Grantobiorca zobowiązuje się 
nie dokonywać nieuprawnionych 
modyfikacji kotła umożliwiających 
spalanie odpadów lub paliw nie 
dopuszczonych w konkursie jak 
węgiel czy olej opałowy (np. doro-
biony dodatkowy ruszt);

▶ Grantobiorca zobowiązuje się 
użytkować dofinansowane źródło 
energii jako podstawowe źródło 
ciepła w obiekcie.

Granty przekazywane będą  
Grantobiorcom wyłącznie w for-
mie refundacji (Grantobiorca 
zobowiązany jest do zapłacenia 
za instalację z własnych środ-
ków, a refundację otrzyma po 
zaakceptowaniu przez Granto-
dawcę wniosku o płatność).

Gmina Dobroszyce wraz z Gminą Wąsosz i  Gminą Jemielno przystą-
piła do realizacji projektu grantowego pt. „Wymiana źródeł ciepła 
na ekologiczne w budynkach mieszkalnych na obszarze Doliny 
Baryczy ”.  Z całej przyznanej  puli Gmina Dobroszyce otrzymała 
około 2,5 mln zł na realizację w/w zadania. Okres realizacji projektu 
przewidziano po ustaniu stanu epidemii w Polsce związanego 
z koronawirusem SARS-Cov-2.

OK. 2,5 ZŁ MLN DOFINANSOWANIA 
na wymianę pieców w gminie Dobroszyce

GDZIE I JAK 
SKŁADAĆ WNIOSKI
Forma składania wniosków  
o udzielenie grantu przez 
Grantobiorców: wersja pa-
pierowa wniosku o udziele-
nie grantu będzie dostępna 
w Urzędzie Gminy Dobroszy-
ce, Rynek 16, oraz na stronie 
www.dobroszyce.pl po usta-
niu stanu epidemii w Polsce.

Miejsce składania wniosków 
o udzielenie grantu przez 
Grantobiorców: Urząd Gminy 
Dobroszyce, Rynek 16.

Termin składania wniosków: 
zostanie podany po ustaniu 
stanu epidemii w Polsce.

Dofinansowanie 
z programu:
RPO Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2014 -2020 działanie 3.3.1e  
Efektywność energetyczna w bu-
dynkach użyteczności publicz-
nej i sektorze mieszkaniowym – 
konkurs horyzontalny OSI-324/18 
Projekty grantowe. Nr konkur-
su RPDS.03.03.01-IP.01-02-324/18. 
Konkurs horyzontalny OSI-324/18.

OGŁOSZENIE
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REKLAMA

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Oleśnickie salony fryzjer-
skie, kosmetyczne, biu-
ra rachunkowe, niektó-

re sklepy odzieżowe. Wiele z 
nich zawiesiło swoją działal-
ność już 12 marca, czyli jesz-
cze przed zarządzeniem ogło-
szonym dzień później przez 
premiera Mateusza Morawiec-
kiego. 

- W związku z zaistniałą sytu-
acją nasz salon będzie nieczyn-
ny do odwołania ze względu 
bezpieczeństwa dla klientów 
oraz pracowników - to jeden 
z pierwszych komunikatów w 
tej ważnej sprawie.  Opubliko-
wały go Jadwiga i Sylwia Mika 
prowadzące w Oleśnicysalon 
barberski. Panie nie wyobra-
żały sobie, by mogły zachować 
się inaczej. - Bezpieczeństwo 
przede wszystkim - podkreślały. 

Od 13 marca w całej Polsce 
ograniczono działalność ga-

lerii handlowych, w których 
działają jedynie m.in. apteki, 
drogerie, sklepy spożywcze i 
pralnie. W oleśnickim Pogod-
nym Centrum czynny jest sklep 
sieci Rossmann oraz Żabka. 

Wszystkie sklepy odzieżowe 
oraz Empik, zgodnie z zarzą-
dzeniem, zostały zamknięte. 
Nieczynny jest także Media 
Expert oraz sieci sklepów Pep-
co i Jysk. Sklep Pepco, a także 

Action działają natomiast przy 
ul. Skłodowskiej-Curie. Zaka-
zem nie zostały też objęte mar-
kety budowlane. Wiele z nich 
w ostatni weekend przeżywało 
prawdziwe oblężenie.

PRODUKCJA TEŻ STOI
Mimo braku nakazu bardzo 
trudne decyzje o zamknięciu 
podjęły także duże oleśnic-
kie firmy.

– Zatrzymujemy się z dwóch 
powodów – mówił Olesnica-
Info.pl prezes ROM Mariusz 
Słowik. –  Po pierwsze nasze 
główne rynki, czyli Francja i 
Belgia są zamknięte, a po dru-
gie i to ważniejszy powód, z 
uwagi na bezpieczeństwo pra-
cowników. Oleśnicka firma zaj-
muje się produkcją mebli tapi-
cerowanych, które trafiają na 
zachodnie rynki.

Swoją działalność w czasie 
pandemii koronawirusa ogra-
niczyła także firma GKN. 

BARDZO TRUDNY CZAS 
DLA NASZEGO BIZNESU
»W połowie marca wiele oleśnickich firm zawiesiło swoją działalność.  
Stanęły też niektóre zakłady produkcyjne. 

Swoją działalność, niemal do minimum, ograniczyła oleśnicka galeria.  
Czynne są tylko dwa działające w niej punkty handlowe. 
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Oleśnicka firma chce się 
dzielić dobrą praktyką

Firma Nicoll Polska wdra-
ża szereg działań związa-

nych z pandemią koronawirusa. 
Wszystko po to, aby zminimali-
zować ryzyko infekcji. – Mamy 
świadomość, że pomimo zacho-
wania wielu środków ostroż-
ności, nie jesteśmy w stanie 
wyeliminować zagrożenia w 
100%. Nikt nie jest. Jednak, 
dokładając największych sta-
rań i stosując się do zaleceń, 
możemy znacząco wpłynąć na 
ograniczenie ryzyka zakaże-
nia – mówi Daria Sobczak, Me-
nadżer ds. BHP w Nicoll Polska. 
– Szereg kroków, jakie podej-

mujemy, pozwala nam chronić 
naszych pracowników. Prak-
tykami przyjętymi w naszej 
firmie chcemy podzielić się 
z innymi zakładami produk-
cyjnymi. Współpraca na róż-
nych płaszczyznac  jest ko-
nieczna. Być może w innych 
zakładach wdrażane są inne 
akcje przeciw rozprzestrzenia-
niu się Covid-19, takie których 
jeszcze u siebie nie wprowadzi-
liśmy, i odwrotnie. Zachęcam 
do wymiany informacji w tym 
zakresie.Kontakt: Daria Sob-
czak, tel. 605 265 774; dsob-
czak@aliaxis.com RED

Nicoll Polska zachęca do wymiany doświadczeń
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Polbus kasuje kursy  
i wprowadza nowe zasady

W związku z obecną sytu-
acją epidemiologiczną 

oraz spadającą frekwencją 
wprowadzone zostają poniż-
sze zmiany w komunikacji.  

Od 21 marca realizowane 
będą wyłącznie kursy wska-
zane dla poszczególnych li-
nii (wykaz kursów znajdzie-
cie na stronie Polbusu). 

Ponadto wprowadzone zo-
stają następujące zasady.  Na 
wszystkich trasach z użytku 
wyłączone zostają pierwsze i 
drugie rzędy siedzeń (te znaj-

dujące się najbliżej kierowcy). 
- Frekwencja obecnie bywa 
mała, więc nie siadajmy blisko 
siebie, zachowajmy odstępy, 
co drugie siedzenie - apeluje 
przewoźnik. - Na przewozach 
zamkniętych niewymagają-
cych biletowania pasażero-
wie będą wpuszczani do au-
tobusu tylnymi drzwiami. 

Biuro międzynarodowe na 
Dworcu Wrocław jest  nieczyn-
ne, sprzedaż biletów jest pro-
wadzona na stanowiskach kra-
jowych. RED

Środki ostrożności 
w spółce komunalnej

Ze względu na bieżącą sy-
tuację związaną z epide-

mią wirusa SARS-CoV-2, za-
pewniamy, że podejmujemy 
wszelkie środki ostrożności, 
aby uchronić zdrowie pracow-
ników, bez których świadcze-
nie usług wywozu odpadów, 
dostawy wody, odprowadzenia 
ścieków, a także dostawy ciepła 
oraz administrowania cmen-
tarzami byłyby niemożliwe - 
mówi prezes MGK w Oleśnicy 
Waldemar Zarębski. – Zdajemy 
sobie sprawę, że w przypadku 
wystąpienia ognisk epidemii 

w naszej firmie zakłócenie cią-
głości świadczenia komunal-
nych usług publicznych było-
by dla mieszkańców naszego 
miasta katastrofalne – informu-
je miejska spółka. – W związ-
ku z tym do odwołania ograni-
czamy bezpośrednią obsługę 
klientów. Prosimy wyłącznie o 
kontakt telefoniczny, elektro-
niczny lub korespondencyjny.
W marci kwarantanną objęto 
czterech pracowników Zakła-
du Uzdatniania Wody. Wynik 
badania jednego z nich wyklu-
czył obecność koronawusa. 

Nowe zasady  
rekrutacji do żłobka
– Z uwagi na trwający stan 
zagrożenia epidemicznego 
wypełnione i podpisane 
wnioski, a także załączniki do 
nich (po wypełnieniu w wersji 
elektronicznej), należy składać 
w wejściu do placówki, w go-
dzinach od 8 do 15 – informuje 
magistrat. – Będą tam obecni 
pracownicy, którzy udzielą 
wszelkich wyjaśnień i instruk-
cji. Wszystkie szczegółowe in-
formacje dostępne są również 
na stronie Portalu Edukacyj-
nego Miasta Oleśnicy..

Place zabaw i boiska 
zamknięte
Gminy zamknęły wszystkie 
place zabaw oraz boiska 
znajdujące się na ich terenach. 
Miejsca rekreacyjne, ze wzglę-
du na zagrożenie koronawi-
rusem, nie są dostępne dla 
mieszkańców do odwołania. 

Atol uspokaja  
klientów w sprawie 
karnetów i bonów
- W związku z zamknięciem 
obiektu wszystkie karnety 
oraz bony podarunkowe 
zostaną przedłużone - in-
formuje spółka. Kompleks 
jest zamknięty ze względu na 
zagrożeniem koronawirusem.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl



ROBERT KUS  
Decathlon Korona

Brytyjski podróżnik Alastair 
Humphreys ukuł termin 
„Mikroprzygoda”. Ma to 

być przygodowa wyprawa trwa-
jąca 1-2 dni. Dostępna dla każ-
dego na każdej szerokości geo-
graficznej, z minimalną ilością 
potrzebnego sprzętu, wiedzy i 
samozaparcia. Alastair wycho-
dził z założenia, że regularny 
kontakt z naturą i nutka po-
dróżniczej ekscytacji powin-
ny być dostępne i łatwe.

Jest to świetny sposób na 
relaks dla samotnika, niekon-
wencjonalną randkę dla par, 
wspólne przeżycia zacieśnia-
jące rodzinne więzy.

CEL... 
...naszej małej podróży to może 
być naprawdę wszystko. Pan 
Alastair, żeby udowodnić swo-
je założenie wybrał się z przy-
jacielem na najnudniejszą mi-
kropodróż jaką mógł wymyślić 
- wzdłuż obwodnicy okalającej 
Londyn. I ta mała przygoda oka-
zała się… zupełnie przyjemna. 
Zatem czy wybierzemy pobli-
ski park krajobrazowy, rezerwat 
czy lokalne wzgórze - będzie 

to przygoda. Bądźmy ambitni, 
by faktycznie było to coś eks-
cytującego, ale też ostrożni, je-
śli to dla nas nowość.

ŚRODEK TRANSPORTU...
...tak jak i cel - dowolny. Moż-
na wyruszyć pieszo, kajakiem, 
pociągiem czy samochodem, 
ale sam na początek doradzam 
rower. Dzięki niemu będzie-
my czuli się wolni, będziemy 
bliżej natury. Przemieszcza-
my się wówczas na tyle szyb-
ko, że możemy dotrzeć w znacz-
nie więcej ciekawych miejsc, 
ale na tyle wolno, że otaczają-
cy świat nie miga nam szybko 
jak za oknem auta. Zatrzyma-
nie się przy czymś co nas po-
ruszy jest łatwiejsze, a bocz-
ne drogi bardziej zachęcają do 
odkrywania. 

SPRZĘT... 
...zgodnie z założeniem mi-
kroprzygody, nie jest najważ-
niejszy, choć otwiera nam nowe 
możliwości.

Jeśli decydujemy się na po-
dróż rowerem - najlepszy by 
zacząć jest ten, który mamy. 
Swój niezbędny bagaż może-
my przewieźć w plecaku lub 
wygodniej, w sakwie na bagaż-

nik. Dobrze pamiętać o zesta-
wie naprawczym na wypadek 
awarii, zapasie jedzenia i picia.

NA MAJÓWKĘ: ROWEROWA 
MIKROPRZYGODA Z...
»Turystyka rowerowa w Polsce rośnie w najlepsze. Lokalnych tras i dużych szlaków szybko przybywa. Podziw budzą 
rowerowe przedsięwzięcia takie jak GreenVelo liczące niemal 2000 kilometrów, piękne VeloDunajec czy Szlak Wokół 
Tatr. Amatora mogą przytłaczać odległym dojazdem i znaczącym rozmiarem. Gdzie i jak zatem zacząć? Mikroprzygodą!

Robert Kus zachęca do uprawiania turystyki rowerowej

NOCLEG...
...to kolejne zagadnienie, o 
którym powinniśmy pomy-
śleć. Sam polecam nocowa-
nie blisko natury, czyli w na-
miocie lub hamaku. Można to 
zrobić na polach namiotowych 
lub specjalnych strefach pilo-
tażowych wyznaczonych przez 
Lasy Państwowe. Jeśli nie mamy 
na to ochoty lub potrzebnego 
ekwipunku, możemy spraw-
dzić dostępność oferty nocle-
gowej lokalnej agroturystyki.

Nie napiszę Ci gdzie się wy-
brać, jaką trasą i co dokładnie 
ze sobą zabrać. To jest TWOJA 
PRZYGODA, a kreślenie pal-
cem po mapie to jej część. Wa-
hasz się? Nie wiesz czego po-
trzebujesz by zacząć? Znajdź 
mnie w Decathlon Korona lub 
zadzwoń do sklepu na numer 
71-711-89-00. Chętnie pomo-
żemy w doborze roweru, zaku-
pie ekwipunku wycieczkowe-
go czy podzielimy się swoim 
doświadczeniem i rozwiejemy 
wątpliwości.

Możliwe, że Twoja mikroprzygo-
da będzie musiała chwilę pocze-
kać, ale niech myśl o niej grzeje 
Cię już teraz!
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CZY WIESZ ŻE…

   Rower zakupiony 
na Decathlon.pl 
przyjdzie do Ciebie 
sprawdzony  
i wyregulowany 
przez specjalistę

   W czasie zagroże-
nia epidemicznego 
rower może być 
bezpiecznym  
sposobem na 
uprawianie sportu

   W Decathlon  
doradzamy  
również przez 
telefon i mailowo. 
Zadzwoń do nas 
w godzinach 9-17 
lub w godzinach 
otwarcia sklepu
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