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To będą inne święta, ale dla dobra nas wszystkich,  
apelujemy - zostańcie w domach! Zdrowia!
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Nie narzekaj, tylko  
zostań w domu
KATARZYNA KIJAKOWSKA

Te święta będą inne od tych, do 
których jesteśmy przyzwyczajeni. 
Większość z nas spędzi je bez rodzi-
ców, bliskich, z którymi zazwyczaj 
siadamy do świątecznego stołu. Nie 
będzie tak, jak zawsze, ale ja widzę w 
tym wielką nadzieję. Szansę na to, że jeśli wszyscy weźmie-
my sobie do serca zalecenia lekarzy, by pozostać w domach, 
takich wspólnie spędzonych z rodziną świąt będziemy mieć 
jeszcze wiele. Wierzę też głęboko, że słuchając głosu rozsądku, 
będziemy w stanie wyjść zwycięsko z wojny, która toczy się 
na naszych oczach. Wojny, która będzie zbierać żniwo, jeśli 
górę weźmie nasz egoizm. Bo czy nie inaczej można nazwać 
zachowania tych wszystkich, którzy siedząc bezpiecznie w 
domach, pracując zdalnie albo po prostu czekając aż najgorsze 
minie,  narzekają, że nie mogą wyjść pobiegać albo pójść na 
przejażdżkę rowerową? Uwierzcie, że mi też nie jest łatwo. Od 
miesiąca pracują w domu. Po raz pierwszy w życiu. Podjęłam 
taką decyzję, by nie ryzykować zdrowia i życia swojego i swoich 
najbliższych. Staram się dostrzegać w tym najmniejsze choćby 
plusy. Spędzam czas z córką, gotuję, sprzątam, pracuję i nigdzie 
się nie spieszę. Dużo rozmawiam. Oczywiście przez telefon. 
Z moimi bliskimi, znajomymi, z rozmówcami, którzy później 
pojawiają się w moich artykułach. Czasem mam wrażenie, że 
jestem bliżej nich wszystkich niż w "normalnej" zabieganej rze-
czywistości.  Tego się trzymam i tak  próbuję sobie tłumaczyć, 
patrząc z ogromnym podziwem na wszystkich pracowników 
służby zdrowia, którzy codziennie muszą wyjść ze swojego 
bezpiecznego domu, by toczyć kolejny bój z niewidzialnym 
wrogiem. Dziękuję im wszystkim i kłaniam się nisko. Jesteście 
moimi bohaterami. 
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KSIĄDZ RAFAŁ KOWALSKI

W iele osób pyta mnie 
ostatnio co Pan Bóg 
chce nam powie-

dzieć przez tę epidemię. 
Odpowiadam krótko: „Nie 
jestem Bogiem (na szczę-
ście). Nie wiem”. Wiem jed-
nak, że był taki moment w Pi-
śmie Świętym, kiedy Mojżesz 
prosił Boga, żeby dał mu zo-
baczyć swoją twarz, a Bóg po-
wiedział: „Twarzy Ci nie po-
każę, ale zobaczysz mnie, gdy 
cię minę”. 

Przypominam sobie o tej 
scenie zawsze w chwilach, kie-
dy pytam Pana Boga: „Gdzie 
jesteś?”, „Dlaczego mnie to 
spotkało?”, „Dlaczego mil-
czysz?” i dostaję tę samą odpo-
wiedź: „Zobaczysz mnie, gdy 
to wszystko się skończy, do-
strzeżesz jak to wpłynęło na 
twoje życie, jak je zmieniło”.

Rozpoczynam od tego, bo 
nie wiem jakie będą te świę-
ta. Na pewno będą inne niż 
wszystkie, do których się przy-
zwyczailiśmy w swojej ze-
wnętrznej oprawie, ale nie w 

swojej treści. Istota tych świąt 
pozostaje niezmienna. Mówią 
one o zwycięstwie Boga nad 
śmiercią i cierpieniem. Przy-
pominają, że ostatnie słowo w 
mojej historii i historii świa-
ta nie będzie należało do zła, 
ale Tego, który jest Miłością. I 

co w naszym kontekście chy-
ba najpiękniejsze – zwracają 
uwagę, że po ciszy, tragizmie 
i swoistego rodzaju stanie za-
wieszenia, jaki pojawia się na 
ziemi w Wielki Piątek, gdy Je-
zus zostaje złożony do gro-
bu, przychodzi pełen radości 
poranek zmartwychwstania.  

Przed nami zatem czas, któ-
ry niesie nadzieję na poko-
nanie tego wszystkiego, co 
trudne, z czym dziś sobie nie 
radzimy i co wydaje się, że 
ma nad nami przewagę.  Bóg 
jest od tego silniejszy i wie-
rzę, że zobaczymy Go, gdy to 
wszystko minie. 

Rzadko o tym mówimy, ale 
Pascha w judaizmie to świę-
ta typowo domowe. Izraelici 
świętowali i świętują do dziś 
paschę nie w świątyni czy w 
synagodze, ale w swoich do-
mach. Domy stają się miej-
scem liturgii, a najstarszy w 
rodzie jest jak kapłan.  On tłu-
maczy wszystkim sens świę-
towania i znaczenie poszcze-
gólnych obrzędów. Rodzina 
spotyka się przy stole. Wiel-
kanoc to święta paschalne i 

dziś wrócimy do tej tradycji, by 
przeżyć ją w swoich domach. 

W Wielki Piątek zdejmijmy 
krzyże ze ścian, umieśćmy je 
w centralnym miejscu nasze-
go mieszkania i  czytając frag-
ment Pisma Świętego, który 
mówi o ukrzyżowaniu Jezu-
sa, ucałujmy je. 

W Wielką Sobotę razem 
z domownikami odmówmy 
wyznanie wiary i przeczytaj-
my fragment Ewangelii, któ-
ry mówi o zmartwychwstaniu 
Jezusa. W niedzielę zaś niech 
najstarszy w rodzinie popro-
wadzi obrzęd błogosławień-
stwa pokarmów. Jeśli to możli-
we połączmy się ze wspólnotą 
Kościoła, oglądając transmi-
sje liturgii z naszych świątyń. 
To nie są formy zastępcze.  To 
prawdziwe świętowanie, tyle 
że w innej formie. 

Wierzę w to mocno, że w 
tym wszystkim, co będziemy 
przeżywać zobaczymy Jezu-
sa, nawet jeśli ujrzymy Go do-
piero wtedy, kiedy nas minie 
i kiedy będziemy już po świę-
tach podejmować nasze co-
dzienne obowiązki.  

Wiele osób pyta mnie o to, co Bóg 
chce nam powiedzieć przez epidemię

Ks. Rafał Kowalski jest rzecznikiem 
Archidiecezji Wrocławskiej i bliskim 
współpracownikiem arcybiskupa  
Józefa Kupnego. Jego pierwszą  
parafią była parafia św. Jana. 

 Przed nami czas, który niesie nadzieję na pokonanie tego, co trudne



KATARZYNA KIJAKOWSKA

W związku z tym, że całe 
Triduum Paschalne 
będzie transmitowa-

ne przez przekaz internetowy 
nie będzie możliwości uczest-
nictwa osobiście w kościele w 
nabożeństwach – informuje 
parafia NMP Matki Miłosier-
dzia w Oleśnicy. 

–  Kościół będzie niedostęp-
ny w czasie liturgii dla wier-
nych. Zapraszamy natomiast 
na indywidualną modlitwę do 
kaplicy Bożego Miłosierdzia, 
która jednocześnie będzie ka-
plicą Grobu Pańskiego - infor-
muje parafia. Program trans-
misji mszy świętych wygląda 
następująco: Wielki Piątek o 
godz . 18.00, w sobotę Wigilia 
Paschalna o godz. 20.00. Msze 
w Wielkanoc i Poniedziałek 
Wielkanocny o godz. 12.00.

SPOWIEDŹ W BAZYLICE
Z kolei w parafii św. Jana do 
soboty trwać będzie spowiedź 
wielkopostna (od godz. 16 do 

godz. 17.30). - Osoby pragną-
ce przystąpić do sakramen-
tu proszone są, aby zabrały 
ze sobą rękawiczki oraz ma-
seczki. Na spowiedź w innych 
godzinach trzeba się umówić 
telefonicznie pod numerem 
505-912-221.

Z Bazyliki również zosta-
ną przeprowadzone trans-
misje online. W Wielki Pią-

tek rozpocznie się ona o godz. 
17:45 Nowenną do Bożego Mi-
łosierdzia, a następnie, o godz. 
18:00 odbędzie się Liturgia 
Męki Pańskiej. W Wielką So-
botę nie będzie tradycyjnego 
błogosławieństwa pokarmów. 
Tekst błogosławieństwa stołu 
przed uroczystym posiłkiem 
w Niedzielę Zmartwychwsta-
nia znajduje się na stoliku przy 

ołtarzu Matki Bożej Nieustają-
cej Pomocy oraz na stronie in-
ternetowej do wydrukowania. 

Błogosławieństwa pokar-
mów dokonuje w domu oj-
ciec, matka lub ktoś z człon-
ków rodziny przed porannym 
wspólnym posiłkiem w uro-
czystość Zmartwychwstania 
Pańskiego. Baranki na stół 
wiekanocny znajdują się  w 
przedsionku Bazyliki.     Trans-
misja Wigilii Paschalnej roz-
pocznie się w Bazylice o godz. 
20:00. Procesji rezurekcyjnej 
nie będzie.

PARAFIA NMP FATIMSKIEJ
Podobnie święta będą wy-
glądały w najmłodszej ole-
śnickiej parafii. 

Tu również odbędą się 
transmisje. Liturgia Męki 
Pańskiej  o godz.18:00. W 
Wielką Sobotę Wigilia Pas-
chalna o godz. 20. W Nie-
dzielę Wielkanocną msza o 
godz. o godz. 6, 11.30 i 16, a 
w Poniedziałek Wielkanoc-
ny  o godz. 8 i 11:30.

32 mieszkańców powitu zarażonych koronawirusem
Powiat oleśnicki pozosta-
je w czołówce Dolnego Ślą-
ska, biorąc pod uwagę liczbę 
zachorowań na koronawiru-
sa. Jedno z ostatnich ognisk 
to oleśniczanie pracujący we 
wrocławskiej służbie zdrowia. 
– To mieszkańcy Oleśnicy, któ-
rzy byli już objęci naszym nad-
zorem – mówi OlesnicaInfo.
pl dyrektor sanepidu Urszula 
Kozioł. – Po wykonaniu wy-
mazów okazało się, że ich wy-
niki na obecność koronawi-
rusa są pozytywne.
Dyrektorka sanepidu uspoka-
ja, że osoby te nie miały kon-

taktu z innymi mieszkańcami, 
bo ich życie skupia się na pra-
cy zawodowej we Wrocławiu. 
Oboje przebywają w swoich 
domach. Ich stan zdrowia nie 
wymaga hospitalizacji.  – To 
już drugie ognisko w Oleśnicy 
wywodzące się z pracowników 
wrocławskich placówek me-
dycznych – przypomina Ur-
szula Kozioł. – Wśród zara-
żonych mieszkanek naszego 
miasta są także pielęgniarki 
pracujące w szpitalu przy ul. 
Koszarowej. Obecnie w powie-
cie zarażonych jest 32 miesz-
kańców powiatu.

Rotacyjny system pracy  
w oleśnickim magistracie

Urząd Miasta Oleśnicy, w 
związku z zagrożeniem 

koronawirusem, wprowa-
dza rotacyjny system pracy.
– Pracownicy oraz członko-
wie Miejskiego Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego zosta-
li podzieleni na dwa zespoły 
– jeden wykonuje swoje obo-
wiązki w urzędzie, drugi na-
przemiennie realizuje zada-
nia w domu, w sposób zdalny 
– informuje urząd. – Zapew-
niony jest stały wzajemny kon-
takt pomiędzy pracownikami, 

spotkania i ustalenia odbywa-
ją się w formie online.

– Taka forma pracy ma na 
celu ochronę zdrowia zarów-
no interesantów, jak i urzęd-
ników – wyjaśnia burmistrz 
Jan Bronś. – Obserwujemy, że 
stale rośnie liczba zachoro-
wań na COVID – 19, z każdym 
dniem coraz bardziej wzrasta 
ryzyko zarażenia. Urząd musi 
funkcjonować w sposób cią-
gły i spełniać swoje role w sto-
sunku do mieszkańców. Stąd 
taka forma pracy. RED

Oleśnicki sanepid monituruje sytuację epodemiczną w powiecie
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Zamknięty OIOM, interna i Caritas. 
Pacjent z koronawirusem w szpitalu

Mężczyzna jest podopiecz-
nym domu pomocy spo-

łecznej w Dobroszycach. Od 
pewnego czasu przebywał na 
oddziale wewnętrznym w ole-
śnickim szpitalu. Mężczyzna 
cierpi na wiele chorób – mówi 
Urszula Kozioł z Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej. – W związku z po-
jawieniem się problemów z 
oddychaniem lekarze zdecy-
dowali o pobraniu wymazu na 
obecność koronawirusa. Dzi-
siaj wiemy już, że jest on po-

zytywny. Mężczyzna zostanie 
przewieziony do szpitala za-
kaźnego przy ul. Koszarowej 
we Wrocławiu. – Niemniej jed-
nak personel OIOM-u , a tak-
że oddziału wewnętrznego i 
wszyscy pacjenci zostali ob-
jęci kwarantanną – mówi dy-
rektorka sanepidu. – To bar-
dzo trudna sytuacja, ale taka 
musiała być decyzja. Wszy-
scy będą mieli pobrane wy-
mazy na obecność wirusa. Ta-
kie same działania zostaną 
podjęte woce Caritasu.
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Oleśnicki OIOM został  
zamknięty do odwołania

W Oleśnicy cmentarze 
nadal pozostają otwarte

W rozporządzeniu rządu 
czytamy, że w okresie 

od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 
dnia 11 kwietnia 2020 r. za-
kazuje się korzystania z peł-
niących funkcje publiczne i 
pokrytych roślinnością tere-
nów zieleni, w szczególno-
ści: parków, zieleńców, pro-
menad, bulwarów, ogrodów 
botanicznych, zoologicznych, 
jordanowskich i zabytkowych, 
a także plaż.

Na liście nie znalazły się 
jednak cmentarze, ale niektó-

re gminy decydują się na ich 
zamknięcie. 

Taką decyzję podjął już Wro-
cław. Władze Oleśnicy na ra-
zie nie zdecydowały się na 
taki krok. – Cmentarze komu-
nalne w naszym mieście po-
zostają otwarte – mówi nam 
wiceburmistrz Edyta Małys-
-Niczypor. 

Choć pogoda sprzyja poja-
wiają się tam pojedyncze oso-
by, które porządkują groby 
swoich bliskich przed zbli-
żającymi się świętami. RED

TRIDUUM PASCHALNE 
TYLKO ONLINE
» Kościoły w Oleśnicy nie będą dostępne podczas świąt wielkanocnych

W tym roku oleśniczanie nie zaniosą koszyczków ze święconką

Nie wszyscy przestrzegają 
zakazu wstępu do parków. 
Posypały się mandaty

1 kwietnia był pierwszym 
dniem obowiązywania zaka-

zu wejścia na tereny parków 
oraz innych terenów rekre-
acyjnych. Okazuje się, że wiele 
osób nie respektuje nakazu.

– Policjanci bardzo skrupu-
latnie sprawdzali tereny re-
kreacyjne i będą kontynuować 
te działania aż do czasu obo-
wiązywania rozporządzenia – 
mówi Aleksandra Pieprzycka 
z Komendy Powiatowej Poli-
cji w Oleśnicy.

Wystawiono już kilkadzie-
siąt mandatów oraz kilka wnio-
sków o ukaranie do sądu. – 
To dla dobra nas wszystkich 

– podkreśla policjantka. – Im 
bardziej restrykcyjnie będzie-
my przestrzegać nakazu, tym 
większa jest szansa, że ten 
trudny dla nas wszystkich 
czas się skończy.

Funkcjonariusze spraw-
dzają, czy mieszkańcy nie 
gromadzą się w parkach i 
zachowują konieczne odle-
głości podczas uzasadnione-
go wyjścia z domu. 

Taki mandat nie może prze-
kroczyć 500 zł. Jeśli osoba 
ukarana nie przyjmie go, 
sprawa trafia do sądu, który 
może ukarać nas grzywną do 
5 tys. zł. RED

Od 1 kwietnia oleśnickie tereny rekreacyjne nie są dostępne
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Środki ochronne  
trafiły do służb  
i mieszkańców
Maseczki rękawice jednorazo-
we , przyłbice , kombinezony i 
fartuchy kupione przez Urząd 
Miasta Oleśnicy trafiły do 
służb i instytucji na terenie 
Oleśnicy. Orzymały je m.in. 
sanepid , policja, oleśnickie 
przychodnie , MOPS i MGK. W 
maseczki i w rękawice zostali 
też wyposażeni pracownicy 
urzędu oraz ochotnicy, którzy 
pomagają w zakupach.

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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Trzy respiratory  
trafiły do  
oleśnickiego szpitala
Powiatowy Zespół Szpitali  
w Oleśnicy ma na swoim 
wyposażeniu trzy nowe re-
spiratory. – Dwa, w tym jeden 
dla noworodków na oddział 
ginekologiczno-położni-
czy, kupiliśmy sami – mówi 
dyrektor Krzysztof Wywrot. 
– Trzeci został zakupiony przez 
oleśnickie starostwo. Jaki jest 
koszt zakupu tego sprzętu? 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

30 tys. zł kary za złamanie 
14-dniowej kwarantanny

Policjanci codziennie spraw-
dzają i zbierają informacje 

o tym, czy osoba objęta kwa-
rantanną stosuje się do posta-
nowień decyzji. W Oleśnicy 
działania te wspierają rów-
nież wojskowi. Podczas mi-
nionego weekendu policjan-
ci ujawnili trzy osoby, które 
postanowiły nie przestrzegać 
14-dniowej kwarantanny. To 
zachowanie może ich dużo 
kosztować, obecnie obowią-
zujące przepisu przewidują 

karę nawet do 30 tys.zł. - Po 
nawiązaniu kontaktu telefo-
nicznego osoby te tłumaczy-
ły funkcjonariuszom, że nie 
wiedziały, iż muszą przeby-
wać w miejscu, gdzie mają od-
bywać kwarantannę - infor-
muje Aleksandra Pieprzycka. 

- Wobec całej trójki policjan-
ci wszczęli czynności wyjaśnia-
jące, sporządzili odpowiednią 
dokumentację, która następ-
nie trafi do Powiatowego In-
spektora Sanitarnego. RED

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Przebywanie na terenie 
ogródków działkowych 
przez ich właścicieli nie 

jest zabronione, jednak po-
winno być jak każde wyjście 
z domu, ograniczone do nie-
zbędnych potrzeb. Urządzanie 
spotkań towarzyskich i groma-
dzenie się większej ilości osób 
na terenie działki jest zabro-
nione.Tak wynika z interpre-
tacji najnowszego rozporzą-
dzenia wydanego ze względu 
na trwającą pandemię koro-
nawirusa. 

DZIAŁKI ZAMKNIĘTE 
DLA OSÓB TRZECICH
Krajowy Zarząd PZD podkre-
śla, że mając świadomość po-
wagi sytuacji wywołanej epi-
demią, w ramach posiadanych 
uprawnień, podjął decyzję o 
zamknięciu terenów ROD dla 
osób trzecich. 

W funkcjonowaniu ROD 
wprowadzono również sze-
reg obostrzeń dotykających 
działkowców, m.in. wyłączo-
no z użytkowania przestrze-
nie wspólne w ogrodach, jak 
place zabaw, świetlice itp. Do 
działkowców kierowane są ko-

munikaty o ograniczenie do 
minimum aktywności na tere-
nie ROD, zachowanie szcze-
gólnej ostrożności, powstrzy-
manie się od bezpośrednich 
kontaktów z osobami spoza 
najbliższej rodziny. Polski 
Związek Działkowców, opie-

rając się na rozporządzeniu 
premiera RP, poinformował 
działkowców, że odwołane są 
wszelkie walne zebrania, po-
siedzenia i szkolenia. Na te-
renach oleśnickich ogrodów 
pojawiły się informacje do-
tyczące nowych obostrzeń. 

DZIAŁKI NIE SĄ WOLNE 
OD KORONAWIRUSA

» Ogródki działkowe nie są wpisane w rejestr, gdzie obowiązuje zakaz 
przebywania, ale policja może sprawdzić, czy przestrzegane są tam zasady

Zarząd  Kolejarza zadbał o to, by informacje trafiły do działkowców
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– Od 40 do nawet 100 tys. zł – 
mówi dyrektor. – Można kupić 
bardzo dobrej jakości używany 
respirator i wtedy jest on tań-
szy. Krzysztof Wywrot pytany 
przez nas, czy potrzebne są 
kolejne takie zakupy, odpo-
wiada: – W sytuacji, w jakiej się 
obecnie znajdujemy  
każdy taki dodatkowy sprzęt 
jest istotnym zakupem dla 
każdego szpitala. Dzięki tym 
respiratorom, obecnie ole-
śnicki szpital posiada 12 takich 
urządzeń. Wśród nich jest 8 
respiratorów stacjonarnych i 
4 transportowych. Zakupiono 
też  specjalistyczny namiot 
ratowniczy. RED

DO 11 KWIETNIA 
SZEREG ZAKAZÓW
Przypomnijmy, zakaz prze-
mieszczania się obowiązu-
je do 11 kwietnia i nie obej-
muje załatwiania spraw 
niezbędnych do życia co-
dziennego, czyli zakupów, 
wykupienia lekarstw, wizy-
ty u lekarza, czy opieki nad 
bliskimi. W związku ze sta-
nem epidemii Ministerstwo 
Środowiska wprowadzi-
ło też tymczasowy zakaz 
wstępu do lasu.
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Kolejki przed marketami i godziny dla seniorów

Nowe obostrzenia doty-
czące robienia zakupów 
sprawiły, że pod sklepa-

mi tworzą się ciągnące przez 
wiele metrów kolejki. Ludzie 
cierpliwie wyczekują, aż będą 
mogli wejść do środka.

Według najnowszego rozpo-
rządzenia limit osób w placów-
kach handlowych to 3 osoby 
na kasę. Dodatkowo ma być 
prowadzona weryfikacja wieku 
konsumentów w godzinach 
10.00-12.00. W kolejkach poza 
sklepem musimy stać zacho-
wując bezpieczną odległość 
2 metrów od drugiej osoby. 

– U nas już pierwszego dnia 
klienci denerwowali się, że 
nie mogą wejść od 10, jeśli 
nie spełniają wymogu wieku – 
słyszymy w oleśnickim Lidlu. 
– Przed samym sklepem jest 
spokojnie. Klientów wpuszcza 
do środka pracownik ochro-
ny bądź sklepu. Tutaj, ale tak-
że w innych marketach, pa-
nie ekspedientki zwracają też 
uwagę na nierozważne zaku-
py. – Tak je nazywam w sytu-
acji, gdy klient, a starsi ludzie 
brylują, przychodzi do skle-
pu 2-3 razy dziennie – opo-
wiada jedna z pań. REDTak wygląda obecnie oleśnicka rzeczywistość przed sklepami
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Oleśnicki sanepid przypomina zasady 
dotyczące opuszczania kwarantanny

W przypadku przekrocze-
nia granicy kwarantanna 

obowiązuje przez okres 14 dni 
licząc od dnia następnego po 
dniu przekroczenia granicy. 
O jej rozpoczęciu i zakończe-
niu informuje Straż Granicz-
na w momencie przekrocze-
nia granicy.

- Dane osób przekraczają-
cych granicę trafiają do syste-
mu, który prowadzi wojewoda 
- mówi dyrektor oleśnickiej 
stacji Urszula Kozioł. - Wszel-

kie pytania i wątpliwości do-
tyczące kwarantanny nałożo-
nej po przekroczeniu granicy 
prosimy kierować do Dolno-
śląskiego Urzędu Wojewódz-
kiego we Wrocławiu na ad-
res: kwarantanna@duw.pl

Sanepid informuje również, 
że po dacie zakończenia kwa-
rantanny, w przypadku braku 
objawów COVID-19, obywatel 
automatycznie może wrócić do 
pracy. Nie jest wymagane do-
datkowe zaświadczenie. RED
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Urszula Kozioł  informuje  
o zasadach kwarantanny

Dezynfekcje w budynkach 
wielorodzinnych  
na terenie Oleśnicy

Firma TJ Group Tomasza 
Jaszczyszaka uspoka-

ja mieszkańców wspólnot 
mieszkaniowych zarządza-
nych przez firmy Procon i 
TWL. 

- Dbamy o ich bezpieczeń-
stwo - zapewnia właściciel. 
–  Od początku marca na ob-
sługiwanych przez nas wspól-
notach prowadzimy regularną 
dezynfekcję klamek, poręczy, 
wind i domofonów – mówi 
Jaszczyszak. – Nasi pracow-
nicy wyposażeni są w środ-
ki ochrony osobistej i pracu-

ją we wczesnych godzinach 
porannych.

– Podobnie jest w budyn-
kach zarządzanych przez ole-
śnicki ZBK. – Dezynfekcje są 
przeprowadzane środkiem od-
każającym. Dokładamy sta-
rań, aby mieszkańcy czuli się 
bezpiecznie. Prosimy naszych 
najemców o przestrzeganie 
czystości i higieny  - apelu-
ją. - Właścicielom psów zwra-
camy uwagę, aby ich pupile 
załatwiały swoje potrzeby na 
zewnątrz budynków, a nie na 
klatkach schodowych. RED

Zarządcy budynków zapewniają o stałej dezynfekcji klatek
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Seniorzy z gminy  
Oleśnica dostaną  
maseczki ochronne
– Gmina Oleśnica zakupiła 
maseczki dla najstarszych 
mieszkańców  – poinformował 
wójt Marcin Kasina. 
– Od poniedziałku każdy 
senior z terenu gminy Oleśnica 
będzie mógł bezpłatnie otrzy-
mać maseczkę, która 
zostanie przekazana przez 
sołtysów dla zainteresowa-
nych osób. RED

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl
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W tym roku nie będzie 
ani Dni Oleśnicy, ani 
Dni Dobroszyc
Organizatorzy zdecydowali 
o odwołaniu tegorocznej edy-
cji Dni Oleśnicy. Już w drugiej 
połowie marca wstrzymano 
przygotowania do tegorocz-
nych Dni Oleśnicy zaplano-
wanych na 30 i 31 maja na 
oleśnickim podzamczu.  
Wtedy władze miasta nie po-
twierdzały jednak ostatecznie, 
czy impreza będzie odwołana. 

WARTO 
WIEDZIEĆ
sprawdź na www.olesnicainfo.pl

– Taką decyzję podjęto dzisiaj 
– mówiła w poniedziałek 
wiceburmistrz Edyta Małys- 
Niczypor. Na razie trudno 
też wyrokować, co z innymi 
dużymi wydarzeniami plano-
wanymi na ten rok w Oleśnicy. 
Wszystko będzie zależało od 
rozwoju epidemii. Decyzję o 
odwołaniu najważniejszych 
wydarzeń podjął także wójt 
Dobroszyc Artur Ciosek. Na 
sierpień gmina planowała  
organizację dożynek połą-
czonych z Dniami Dobroszyc. 
- Miejmy nadzieję, że sytuacja 
epidemiczna pozwoli nam na 
udział choćby w mszy dożyn-
kowej - mówi wójt. RED

Firmy mogą się starać  
o pożyczki z urzędu
Powiatowy Urząd Pracy w 

Oleśnicy rozpoczął nabór 
wniosków o udzielenie pożycz-
ki na pokrycie bieżących kosz-
tów prowadzenia działalności 
gospodarczej mikroprzedsię-
biorcy. Informacje odnośnie 
niskooprocentowanej pożycz-
ki, zasady oraz wniosek i umo-
wa o przyznanie  dostępne są 
na stronie internetowej: tutaj 
Złożone dokumenty zostaną 
rozpatrzone pod kątem formal-
nym i merytorycznym.  Ter-
min składania wniosków do 

odwołania. Możliwość stara-
nia się o pożyczkę ma zwią-
zek z trwającą pandemią koro-
nawirusa i trudną sytuacją, w 
jakiej znalazło się wiele firm.  
Szczegółowe  informacje  moż-
na uzyskać pod numerem te-
lefonu: Powiatowy Urząd Pra-
cy w Oleśnicy – 71 314 20 89 
lub 71 314 32 76 (Dominik 
Bukowski, Katarzyna Piechów-
ka); Filia w Sycowie – 62 785 
30 53 lub 62 785 50 75 (Syl-
wia Stolecka; Patrycja Maty-
nia). RED

KATARZYNA KIJAKOWSKA

Jeszcze przed wprowadze-
niem ostatnich obostrzeń 
oleśnicka policja złożyła 

w ratuszu wniosek o ograni-
czenie sprzedawania alkoho-
lu w oleśnickich sklepach.

– To pozwoliłoby ograniczyć 
liczbę osób przemieszczają-
cych się po mieście późnym 
wieczorem, zwłaszcza w week-
endy – wyjaśnia Aleksandra 
Pieprzycka z Komendy Po-
wiatowej Policji w Oleśnicy. 
– Z naszych obserwacji wy-
nikało, że właśnie wtedy sy-
tuacja na terenie miasta jest 
najgorsza.

PISMO DO RATUSZA
W drugiej połowie marca pi-
smo w tej sprawie trafiło do 
Urzędu Miasta Oleśnicy. 
– Proszę o rozważenie możli-
wości czasowego ograniczenia 
sprzedaży alkoholu w godzi-

nach 22-6 oraz zakazy sprze-
daży alkoholów w czasie week-
endów na terenie miasta w 
związku z sytuacją epidemicz-
ną w naszym kraju – napisał 
komendant Robert Froń, któ-
ry podkreślił, że większość in-
terwencji w godzinach noc-

nych związana jest z osobami 
uprzednio spożywającymi al-
kohol. – Zaobserwowano rów-
nież w godzinach nocnych lu-
dzi udających się po zakupy 
alkoholowe do sklepów lub 
na stacje paliw,  co skutku-
je ryzykiem rozprzestrzenia-

nia się wirusa – wyjaśniał szef 
oleśnickiej policji.

DECYZJA RADNYCH, 
A NIE BURMISTRZA
Decyzje w tej kwestii może 
podjąć oleśnicki samorząd, 
a nie burmistrz. Taką odpo-
wiedź policja otrzymała z ole-
śnickiego magistratu. – Ta-
kie kompetencje posiada Rada 
Miasta Oleśnicy, a zwołanie 
sesji nie jest obecnie możli-
we – odpowiedział burmistrz 
Jan Bronś.

W2017 roku weszła w życie 
nowelizacja ustawy o wycho-
waniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi. 
Wprowadzone zmiany nadały 
samorządom uprawnienie do 
ograniczania nocnej sprze-
daży napojów alkoholowych. 
Wiele z nich skorzystało z ta-
kiej możliwości. To spotykało 
się ze sprzeciwem i miesz-
kańców, i przedsiębiorców.

BĘDZIE NOCNY ZAKAZ 
SPRZEDAŻY ALKOHOLU?

» Policja chce, by miejscy radni wprowadzili zakaz sprzedaży alkoholu  
w godzinach od 22 do 6 rano oraz w weekedy. Tłumaczą to epidemią

Komendant Robert Froń w piśmie do władz miasta podkreślał, 
że zakaz pomógłby w skutecznej walce z pandemią koronawirusa
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