
Nr 12 (1848) Rok XXX | 24-30 marca 2020 | TYGODNIK POWIATU OLEŚNICKIEGO | 2,8 zł (w tym 5% VAT) | ISSN 1232-552X 

Pan tu nie stał, czyli w PRL-owskiej kolejce. STR. 10-11

SKLEP 
MICHAŁEK

ZAPRASZA!!!
ATRAKCYJNE CENY

Oleśnica, ul. 3 Maja 22 
Tel. 785-530-040

www.mega-wyprawka.com.pl
www.sklepmichalek.pl

www.facebook.com/sklepmichalek

l UBRANIA
l ZABAWKI
l WÓZKI DZIECIĘCE

ZAKAŻONYCH 
CORAZ WIĘCEJ!

Ministerstwo Spraw Za-
granicznych RP poinfor-
mowało, że na skutek jego 
starań Departament Stanu 
USA wyraził zgodę na wy-
lot z Polski do USA małych 
pacjentów wymagających 
pilnego leczenia. 

Czy wśród dwójki dzie-
ci jest Tosia Wiśniewska? 
Karolina Fijałkowska, pro-
wadząca akcję pomocy na 
Fb, odpowiedziała nam: 
„Wśród tej dwójki nie ma 
Tosi. Nasz lot się odbę-
dzie, ale trwają ustalenia”.  
W poniedziałek nadeszła do-
bra wiadomość!

„Jesteśmy na lotnisku więc 
możemy podzielić się wspa-
niałą nowiną. Lecimy. „Ar-
mia Tosi” - to dzięki wam 
niemożliwe stało się możli-

we” - poinformowała mama 
dziewczynki.

I dodała: „Dzięki konsulo-
wi z Houston o 12:40 rusza-
my do Chicago, gdzie będzie 
na nas czekał konsul Piotr 
Janicki i przeprowadzi nas 
do lotu do Houston, a tam 
odbierze nas konsul Robert 

Rusiecki. Dziękujemy pa-
nom, jak i naszej kochanej 
Ewelinie za ogromną pomoc. 
Dziękujemy z całego serca 
wszystkim, którzy przyczy-
nili się do tego, abyśmy mo-
gli lecieć po szansę na lepsze 
życie dla Tosi”

Tosia poleciała do USA!Rzemiosło 
oburzone
Co oburzyło 
rzemieślników?
 strona 13

zDolni 
uczniowie
To najlepsi  
z najlepszych! 
 strona 9  

To jest wielki 
egzamin
Rozmowa z Urszulą 
Kozioł, dyrektor Sanepi-
du.  STR. 5 

Szkoła w 
kwarantannie
Mama i nauczycielka w 
jednej osobie o nauce 
online. STR. 9   

Z dnia na dzień 
zakażonych i osób 

w kwarantannie 
przybywa  | STR. 2-7
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Samodzielny Zespół Publicz-
nych Zakładów Opieki Zdro-
wotnej w Oleśnicy wprowadził 
nadzwyczajne procedury w pod-
stawowej opiece zdrowotnej w 
zakresie dokonywania rejestra-
cji i udzielania porad lekarskich.

 Przychodnie są zamknięte, ale 
udzielają pomocy pacjentom. Reje-
stracja do przychodni SZPZOZ od-
bywa się wyłącznie telefonicznie. 
Chory nie jest umawiany na wizy-
tę, ale na teleporadę. Wizyta oso-

bista może się odbyć wyłącznie po 
telefonicznym uzgodnieniu takiej 
potrzeby. Teleporada odnotowana 
jest w systemie informatycznym, 
co pozwala wystawić receptę, któ-
rą zobaczy aptekarz. Ewentualne 
skierowanie przekazane jest do 
rejestracji. 

Kiedy zrobiliśmy objazd po przy-
chodniach, widzieliśmy stojących 
pod nimi ludzi. Na głównym wej-
ściu przychodni SZPZOZ na ulicy 
Hallera wisiała kartka informują-
ca, że wejście odbywa się z boku 

budynku. Kiedy robiliśmy tam 
zdjęcie, akurat odbywała się próba 
nowo zamontowanego domofonu, 
przez który pacjenci mają obowią-
zek informować, jaki jest cel ich wi-
zyty w placówce. Podobny system 
działa w największej oleśnickiej 
przychodni przy ulicy Ludwikow-
skiej. Kiedy zapytaliśmy, będąc 
na miejscu, jak wygląda sytuacja 
osób, które miały zaplanowane 
wcześniej wizyty, poinformowano 
nas, że wszystkie takie osoby takie 
powiadamiane są telefonicznie o 

możliwości skorzystania z wizyt 
tylko w przypadkach nagłych i 
szczególnych. 

Nasi czytelnicy skarżą się, że 
kontakt telefoniczny z recepcjami 
przychodni jest trudny, a czasem 
niemożliwy. Jedna z pań powie-
działa nam, że wykonała 20 prób. 
Przy pierwszym połączeniu usły-
szała, że jest pierwsza w kolejce, po 
czym centrala się... rozłączyła.

Ograniczenie dotyczą także ole-
śnickich prywatnych ośrodków 
zdrowia. Kiedy byliśmy w środo-

wy ranek przed przychodnią EMC 
przy ulicy Daszyńskiego, drzwi 
były zamknięte, a komunikat infor-
mował o ograniczeniu działalności. 
Pod drzwiami stało kilka zdezo-
rientowanych osób. Był wśród nich 
mężczyzna z rozciętym palcem. Py-
tał, jak dostać się do chirurga. Od 
pani, która wchodziła właśnie do 
przychodni, prawdopodobnie pielę-
gniarki, usłyszał: „Proszę dzwonić 
na infolinię”. Ktoś inny powiedział, 
że dzwoni od wczoraj, ale linia jest 
zablokowana. (hag, kad)

Przychodnie zamknięte!
Co mają zrobić osoby potrzebujące porady medycznej niezwiązanej z koronawirusem?!

Pierwsza próba domofonu w przychodzi na Hallera Gdzie jest numer do mojego lekarza? Nie musisz - nie wchodź!

Koronawirus w Oleśnicy

Koronawirus w Oleśnicy

Poczta w czasach zarazy

Nawet w PRL-u takich kolejek na pocztę nie było

Kto? Oleśniczanie.

„Drożdży nie ma!” - taką infor-
mację można było przeczytać na 
drzwiach sklepu spożywczego 
przy ul. Spokojniej w Oleśnicy. 
Dlaczego drożdże są niedostępne? 
- zapyta ktoś. Starsi oleśniczanie 
powinni znać odpowiedź. Brzmi 
ona tak: Bo łącząc je z mąką można 
w domu upiec chleb!

Wszystko staje się jasne. Kie-
dy chcemy się izolować w domu, 
chroniąc się przed pandemią, 
wyjście do sklepu czy piekarni też 
obarczone jest ryzykiem. Najbez-
pieczniej więc zrobić sobie chleb 
samemu.

Tak uczynił oleśnicki kolekcjo-
ner Jacek Kamiński, który swoimi 
upieczonymi chlebami pochwalił 
się na portalu społecznościowym. 

Taki niespodziewany powrót do 
dawnej tradycji...

Krzysztof Dziedzic

Wykupili drożdże

Taki chleb smakuje szczególnie

Koronawirus w Oleśnicy

MIASTO W SKRÓCIE
Będzie remont

ZBK rozstrzygnął zapytanie 
ofertowe na remont lokalu miesz-
kalno-socjalnego w budynku przy 
ulicy 3 Maja 36/2.Wykona go Za-
kład Handlowo-Usługowy Roman 
Chowański z Sycowa za 28.000 
zł. Oferty złożyli też: Tech-Fen 
z Nowych Skalmierzyc - 77.460 
zł, Kamastra z Kalisza - 58.056 
zł, Antczak z Kalisza - 68.900 zł, 
Dach-Bud Perdkowie z Oleśni-
cy - 34.950 zł, Zakład Dekarski 
Mariusz Lis z Oleśnicy - 32.265 
zł, ZRB Bogdan Jaroszewski 
z Bierutowa - 34.000 zł. ZBK 
liczyło się z wydatkiem 3. 078 zł. 
Remont potrwa do końca marca.

Szóstka do przebudowy
Udało się w końcu rozstrzygnąć 
przetarg na przebudowę budyn-
ku Szkoły Podstawowej nr 6 do 
zgodności z przepisami przeciw-
pożarowymi. Złożono trzy oferty: 
Kapibara Knurów - 808.589 
zł, konsorcjum, „Częstobud” 
Częstochowa/Budopol Jaskrów 
- 792.999 zł; „Ładne Wnętrze” 
s.c. J.W. Lenda Twardogóra - 
765.350 zł. Wygrała najtańsza 
oferta twardogórskiej firmy. ZBK 
miał tym razem przygotowane na 
remont więcej środków - 950.000 
zł. Prace potrwają do 11 grudnia. 

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE

Tej kolejki nawet w czasach  
PRL-u nie było.

Koronawirus zmusił także 
Pocztę Polską do wprowadzenia 
procedur bezpieczeństwa. Kolej-
ka pod głównym urzędem pocz-
towym na ulicy 3 Maja w Oleśnicy 
jest tego konsekwencją. 

Poczta wydzieliła specjalne 
strefy bezpieczeństwa w swoich 
placówkach. „Od dzisiaj wyzna-
czamy w placówkach taśmą stre-
fy i wywieszamy komunikaty 
do klientów, w których prosimy 
o zachowanie odległości około 
1,5 metra podczas oczekiwa-
nia na obsługę przy okienku i 
pozostanie za znajdującą się na 
podłodze taśmą, także w trak-
cie obsługi. Pracownicy Poczty 
będą kolejno prosić klientów o 
podchodzenie do stanowiska 
obsługi. Bliżej do pracownika, 
klienci mogą podchodzić jedynie 
w celu okazania dokumentów i 

innych niezbędnych czynności, 
na wyraźną prośbę pracownika 
Poczty” - tak brzmi komunikat 
Poczty Polskiej.

Taka procedura musi powodo-
wać zatory w obsłudze. Ale o to 

trudno mieć do kogokolwiek pre-
tensje.

Jak powiedziała Panoramie na-
czelnik oleśnickiej Poczty Ma-
rzenna Strumecka, czas pracy 
poczty głównej ograniczono do 

godziny 14. Nieco dłużej, bo do 
godziny 16, pracują punkty fi-
lialne na ulicy Matejki, Wojska 
Polskiego i Wspólnej (koło Kau-
flandu). 

- Problemy kadrowe wynikają 
z faktu, że część załogi musiała 
pójść na urlopy opiekuńcze. Prze-
praszamy za utrudnienia i pro-
simy wszystkich o cierpliwość i 
wyrozumiałość oraz zachowanie 
środków ostrożności - mówi Ma-
rzenna Strumecka. 

Pocztowcom pracę utrudnia też 
zwiększona ilość listów poleco-
nych wysyłanych do mieszkań-
ców przez różne instytucje - urząd 
i sądy. To m.in. decyzje Urzędu 
Miasta Oleśnicy o czasowym 
zwolnieniu z płacenia czynszu. - 
Wiadomo, że lokale użytkowe są 
zamknięte i ich najemcy muszą po 
wysłane pisma udać się na pocztę. 
Stąd te kolejki pod naszymi punk-
tami - mówi Panoramie jeden z li-
stonoszy.  (kad, hag)

Wykupione!
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Czy spółdzielnia obniży najem-
com czynsze za swoje lokale 
użytkowe? 

 
Użytkownicy lokali dzierżawio-

nych od Spółdzielni Mieszkanio-
wej Zacisze pytają naszą redakcję, 
czy zostaną zwolnieni z płacenia 
czynszu w okresie handlowego 
zastoju związanego z koronawi-
rusem. Powołują się na przykład 
miasta, które za marzec obniżyło 

czynsz do złotówki. W rozmowie 
z Panoramą prezes spółdzielni Woj-
ciech Świtoń powiedział, że nie 
wyklucza takiej możliwości. - Taka 
decyzja może zapaść jedynie kole-
gialnie, podczas zebrania zarządu 
oraz  rady nadzorczej  Zacisza. Te 
gremia mają zebrać się w  połowie 
przyszłego tygodnia - powiedział 
nam w miniony czwartek Wojciech 
Świtoń.

(hag)

OPTYK LUX SFERA

Zapraszamy: pon. - pt. 10-18, sob. 10-13
www.optyk-olesnica.pl

Oleśnica, ul. Okrężna 1-2, tel. 71 398 21 21

SOCZEWKI PROGRESYWNE 
JUŻ OD 399 ZŁ ZA PARĘ

PIĄTEK - BADANIE GRATIS* 
TWÓJ WIEK = TWÓJ RABAT! 

*przy zakupie okularów

Miejski Zespół Zarządzania Kry-
zysowego w Oleśnicy wskazał 
halę sportową i świetlice środo-
wiskowe.

Hala sportowa OKR Atol przy 
ul. Kochanowskiego, Świetlica 
Środowiskowa „Bratnia Dłoń” 
przy ul. Bratniej i Środowiskowy 
Dom Samopomocy przy ul. Sło-

wackiego - to miejsca wyznaczone 
przez władze Oleśnicy na wypa-
dek przymusowej kwarantanny. 
Mogą zostać tam na nią skiero-
wane osoby, które nie będą mogły 
przebywać we własnych domach. 
Wprowadzenie stanu epidemii 
umożliwia takie przymus zasto-
sowany przez władze państwowe.

(kad)

Policyjny patrol interweniował 
na ulicy Daszyńskiego w Ole-
śnicy.

To był niecodzienny incydent, 
ale wpisujący się w obecną sy-
tuację. Na ulicy Daszyńskiego w 
Oleśnicy klęcząca kobieta krzy-
czała, że jest zarażona koronawi-
rusem. Przestraszeni mieszkańcy 
zadzwonili do Komendy Powiato-
wej Policji.

Na miejsce przyjechał policyjny 
patrol. Kobieta była znana funk-
cjonariuszom z interwencji, które 

podejmowali wobec niej wcześniej. 
Po rozmowie okazało się, że incy-
dent był sprowokowany przez nią 
bez wyraźnego powodu. 

Jak poinformowała ofi cer praso-
wa KPP mł. asp. Aleksandra Pie-
przycka, kobieta oświadczyła, że 
pod wpływem emocji powiedzia-
ła coś o koronawirusie. Wyraziła 
skruchę. Po rozpytaniu na temat 
ewentualnego zakażenia policjan-
ci odstąpili od dalszych działań, a 
bohaterka tego incydentu poszła 
do domu. 

 (kad)

Już w sobotę oleśnicki zakład 
motoryzacyjny funkcjonował w 
mocno ograniczonym zakresie.

Produkcja GKN Driveline w 
Oleśnicy jest stopniowo wygasza-
na. Już w sobotę 21 marca działały 
tylko niektóre linie. Tego dnia za-
wieszono produkcję w fabrykach 
koncernu we Włoszech i USA. 

Od poniedziałku wygaszanie 
produkcji w Oleśnicy następuje w 
sposób zdecydowany, a w czwar-
tek zakład stanie. 

Powodów takiego obrotu spra-
wy można się domyślać. Rynek 
motoryzacyjny przeżywa całko-
wity zastój, bo ludzie w dobie 
pandemii przestali kupować auta. 
Najwięksi odbiorcy aut - Chińczy-
cy - jeszcze się nie podnieśli.

Przerwany został łańcuch dostaw 
części. Istnieje obawa, że pojawią 
się zarażenia wśród pracowników, 
co spowodowałoby konieczność 
ogłaszania kwarantanny, co w su-
mie i tak mogłoby być przyczyną 
wstrzymania produkcji.  (kad)

Koronawirus w Oleśnicy

Zacisze się zastanawia

Koronawirus w Oleśnicy

GKN wygasza produkcję

Koronawirus w Oleśnicy

Tu na kwarantannę

Koronawirus w Oleśnicy

Krzyczała, że ma 
koronawirusa!

Kiedy zamykaliśmy ten numer 
Panoramy Oleśnickiej w ponie-
działek 23 marca, sytuacja epide-
miczna w powiecie oleśnickim 
przedstawiała się następująco: 10 
zakażonych koronawirusem, w 
kwarantannie 250 mieszkańców 
(gm. Oleśnica – 60, m. Oleśnica – 
149, gm. Bierutów – 5, gm. Twar-
dogóra – 16, gm. Dobroszyce – 4, 
gm. Dziadowa Kłoda – 6, gm. Sy-
ców – 10), na 14-dniowej obowiąz-
kowej kwarantannie w związku z 
powrotem z zagranicy po 15 marca 
- 88 mieszkańców. Jedyną gminą w 
powiecie bez osób w kwarantannie 
pozostaje Międzybórz.

10 zakażonych koronawiru-
sem  to więcej niż w całych woje-
wództwach podlaskim i święto-
krzyskim. Dlaczego tak się stało? 
Przypomnijmy, zaczęło się od męż-
czyzny, który wrócił z Wielkiej 
Brytanii. Następnie zarażenie wy-
kryto u członków jego najbliższej 
rodziny - żony i małej córeczki. 

Od czwartku mieliśmy 4 kolej-
ne przypadki. Czterech kobiet w 
średnim wieku. Trzy są z Oleśni-
cy, jedna z gminy Oleśnica. Jedna 
z pań jest zatrudniona w szpitalu 
zakaźnym na Koszarowej. Zgłosiła 
się do przychodni z objawami po-
dobnymi do zakażenia koronawi-
rusem. Prawdopodobnie zaraziła 
się od jednego z pacjentów. Część 
personelu wrocławskiego szpitala 
została skierowana na kwarantan-
nę. Dodajmy, że zakażony jest też 
chirurg z tej placówki.

Kolejne dwa nowe przypadki 
zakażenia przyniosła niedziela. 
„Pierwszy dotyczy mieszkanki 
Oleśnicy, która była obserwowana 
w związku z bezpośrednim kon-
taktem z osobą zakażoną. Obecnie 
przebywa w szpitalu specjalistycz-
nym we Wrocławiu przy ulicy Ko-
szarowej. To starsza osoba” - infor-
mowały służby rano. 

Popołudniu doszła dziewiąta za-
każona osoba. „To już drugi wynik 
dodatni 22 marca. Jak w poprzed-
nim przypadku, jest to mieszka-

niec miasta Oleśnica” - brzmiał 
kolejny komunikat. 

Poniedziałkowy poranek przy-
niósł  kolejną złą wiadomość:. 
„Kolejny dodatni wynik dotyczy 
mieszkanki miasta Oleśnica, która 
była obserwowana w związku z 
bezpośrednim kontaktem z osobą 
zakażoną. Łącznie wśród zakażo-
nych jest już 9 mieszkańców mia-
sta Oleśnica i 1 mieszkaniec gminy 
Oleśnica” - poinformowały służby.

W niedzielę Oleśnicę i powiat 
mocno poruszyła też wiadomość, 
że zamknięto oddział ginekolo-
giczno-położniczy oleśnickiego 
szpitala, ponieważ jedna z pie-
lęgniarek zaczęła wykazywać 
symptomy charakterystyczne dla 
COVID-19. Ta wiadomość spara-
liżowała pozostały personel, pa-
cjentki i ich rodziny. Czy trzeba 
wiele tłumaczyć, co przeżywają 
matki, które dopiero co urodziły 
dziecko na oddziale, albo panie, 
które na ten moment właśnie w na-
pięciu czekają? Miejmy nadzieję, że 
to jednak „tylko” grypa...  

W jakim kierunku będzie się to 
wszystko rozwijać? Analiza prze-
biegu pandemii w innych krajach 
i odniesienie go do Oleśnicy nie 
pozwala na optymistyczne wnio-
ski. Każdego dnia możemy się 
spodziewać kolejnych zakażeń i 
osób, wobec których zarządzono 
kwarantannę. Można z dużą dozą 
prawdopodobieństwa stwierdzić, 
że zarażonych już jest więcej, ale 
jeszcze nie zostali wykryci. 

Stosunkowo wysokie w Oleśni-
cy skumulowanie koronawirusa 
wymaga nadzwyczajnych działań.

Mieszkańcy przyjęli z pokorą 
zalecenia, by pozostawać w do-
mach, na ile to możliwe. Miasto 
opustoszało. Zamykane są kolejne 
zakłady pracy. Najbardziej spekta-
kularne dotychczas zatrzymanie 
produkcji dotyczy oleśnickiego 
giganta - GKN Automotive. Rynek 
motoryzacyjny na świecie uległ 
całkowitej zapaści. Utrzymywanie 
dużej liczby osób w pracy grozi 

rozwijaniem się zakażenia i wiel-
kimi komplikacjami dla przed-
siębiorstwa. Także ROM (dawniej 
Aida) - fi rma meblowa - zawiesza 
działalność. Z pewnością zamykać 
się będą kolejne zakłady.

Działania władz Oleśnicy są 
jak dotąd dość zachowawcze, po-
dobnie zresztą jak w przypadku 
rządu RP. Początkowo burmistrz 
„dokonał przesunięcia 70.000 zł ze 
środków z rezerwy na zarządza-
nie kryzysowe, przeznaczając je 
na niezbędne wydatki związane 
z profilaktyką zarażenia korona-
wirusem”. Szybko okazało się, że 
to za mało! 23 marca poinformo-
wano, że przeznaczono „następne 
40.000 zł z rezerwy na zarządzanie 
kryzysowe”. Za tę ostatnią kwotę 
zakupiono sprzęt ochronny dla 
szpitala i MOPS-u, a także łóżka i 
śpiwory do 3 wyznaczonych (hala 
sportowa, 2 świetlice środowi-
skowe) miejsc przyszłej zbiorowej 
kwarantanny oraz kupiono środki 
dezynfekujące zarządcom nieru-
chomości. Oczekuje się na dostawę 
środków zakupionych przez Urząd 
Miasta dla ośrodków zdrowia. 

Wymienione kwoty - łącznie 
110.000 zł - nie robią jednak wra-
żenia. Miasto - chcąc nie chcąc 
- będzie musiało zrezygnować z 
niektórych zaplanowanych dzia-
łań, np. Dni Oleśnicy, bo potrze-
by związane z walką o zdrowie i 
życie mieszkańców będą o wiele 
większe. 

Wciąż nie wszyscy decydenci 
mają świadomość, jak działa ko-
ronawirus. Każe się ludziom na 
przykład osobiście przynosić po-
dania do żłobka. Postulat zniesie-
nia opłat w strefi e parkowania, by 
uniknąć dotykania parkometrów, 
został zignorowany (w pobliskim 
Namysłowie się nie wahano). Li-
stę postulatów do władz miasta 
zgłosiła 23 marca Oleśnica Razem. 
Nie było sesji - opozycja nie miała 
tradycyjnego forum do wyrażenia 
swego stanowiska.

Krzysztof Dziedzic, ror

ZAKAŻONYCH 
CORAZ WIĘCEJ
W Oleśnicy jest więcej zakażonych wirusem SARS-CoV-2 niż w całych 
województwach podlaskim i świętokrzyskim!

Służby Ratownicze włączają się w pomoc i współpracują ze szpitalem

CODZIENNIE NOWE INFORMACJE
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Drzwi wciąż się automatycznie 
otwierają, ale przez kolejne nie 
przejdziemy...

Od 16 do 27 marca zmieniła się 
obsługa w oleśnickim oddziale Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Znane doskonale oleśniczanom 
drzwi, które otwierają się automa-
tycznie, wciąż stoją otworem po 
podejściu pod nie, ale przez kolej-
ne, do sali głównej, już nie przej-
dziemy. W małym korytarzyku 
wydzielono specjalną strefę - usta-
wiono duża tekturową urnę i stoli-
czek. Na nim leżą m.in. druki róż-
nych wniosków i koperty. Do tych 
ostatnich możemy na przykład 
włożyć pismo, które chcieliśmy 
zostawić w oddziale. Oczywiście 

niezmiennie funkcjonuje w ZUS 
obsługa klientów w Centrum Ob-
sługi Telefonicznej: telefon 22/560-
16-00 dostępny w dni robocze w 
godz. 7-18.

ZUS zachęcamy do zakładania 
profili na portalu Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS i ko-
rzystania z usług elektronicznych. 
Konto na portalu PUE ZUS można 
założyć bez wychodzenia z domu – 
przez internet - za pomocą profilu 
zaufanego (ePUAP/login.gov) lub 
bankowości elektronicznej. Na PUE 
ZUS można samodzielnie pobrać 
potwierdzenia z danymi zgroma-
dzonymi w ZUS oraz przekazać 
elektronicznie wnioski o wydanie 
stosownych zaświadczeń. 

 (ror)

- Jest bardzo duże zamieszanie, 
irytacja klientów i strach - mówi 
właściciel biura podróży.

- W naszym biurze podróży 
ruch praktycznie zamarł. Klientów 
nie ma, bo nie mają gdzie wyjeż-
dżać - mówi Panoramie Eugeniusz 
Ladżyński z Biura Podróży Opal.  

Jak wiadomo Unia Europejska 
zamknęła swoje granice. Ale nie 
tylko ona. 

- Nieprawdą jest to, co mówią 
niektórzy, że wynajmowane są 

czarterowe loty do chętnie od-
wiedzanych europejskich kuror-
tów - dementuje właściciel Opala. 
- Wcześniejsze rezerwacje prze-
bukowywane są na terminy póź-
niejsze, od początku czerwca. Jest 
bardzo duże zamieszanie, irytacja 
klientów i strach - dodaje.

Opowiada nam też o ogranicze-
niu przewozów autokarowych. - 
Firma Sindbad, z którą współpra-
cujemy od lat i z której autobusów 
korzystają nasi rodacy podróżu-
jący w większości za zachodnią 

granicę, narzeka na duże kolejki 
na granicach oraz długotrwałe 
procedury. Trudne dni mają kie-
rowcy, którzy muszą po 12 go-
dzin stać w kolejkach. Jeszcze inna 
kwestia to rozliczenie ich czasu 
pracy. Jednym słowem branża 
turystyczna jest jedną z tych ga-
łęzi naszej gospodarki i nie tylko 
naszej, która być może najbardziej 
odczuje skutki pandemii korona 
wirusa - podsumowuje Eugeniusz 
Ladżyński. 

(hag)

Koronawirus w Oleśnicy

Strefa w ZUS-ie
Koronawirus w Oleśnicy

Wyjazdy wstrzymane

„W sytuacji pandemii i wprowa-
dzonego przez rząd stanu zagroże-
nia epidemicznego apelujemy do 
burmistrza Oleśnicy Jana Bronsia o 

zawieszenie pobierania 
opłat 

w Strefie Płatnego Parkowania, 
na razie do końca marca. Ułatwi to 
oleśniczanom poruszanie się au-
tem po mieście i załatwianie najpil-
niejszych spraw. Przede wszystkim 
jednak wyeliminuje zagrożenie 
epidemiologiczne związane z do-
tykaniem przycisków parkome-
trów! Dzisiaj nikt nie będzie jeździł 
specjalnie do centrum Oleśnicy 
tylko dlatego, że parkowanie bę-
dzie tam darmowe. Ułatwmy życie 
zmotoryzowanym oleśniczanom. 
Niech mogą iść prosto do wy-
branego celu, a nie wędrować do 
parkometru i z powrotem, mijając 
po drodze innych ludzi. Nie nara-
żajmy ich na dotykanie urządzeń, 
których mogły wcześniej dotykać 
osoby zarażone koronawirusem!”.

Tak brzmi apel, który do burmi-
strza wystosował portal olesnica24.
com

„Dobry pomysł. Skoro burmistrz 
i jego służby nie pomyślały o tym, 
to trzeba podpowiadać. Słuszna 
sprawa”. „Dobry pomysł na czasie. 
Popieram”, „Cenna inicjatywa!” - 
komentowali internauci.

- Też o tym myślałam - mówi z 
kolei Panoramie czytelniczka z ulicy 
Kochanowskiego, która zadzwo-
niła do redakcji. - Poszłam w tej 
sprawie do Biura Obsługi Klienta. 
Zamknięte. Zadzwoniłam. Usły-
szałam, że nie mają wiedzy, że nikt 
takiej decyzji nie podjął. A miasto 

powinno bezwzględnie zająć się 
tą sprawą. Zawieszenie płatności 
powinno obowiązywać, bo przyci-
ski parkometrów mogą być siedli-
skiem koronawirusa - dodaje.

Niestety, władze Oleśnicy zawie-
szenie stanowczo odrzucają.

„Sekcja Dróg Miejskich w Ole-
śnicy 

nie planuje zawieszać 
poboru opłat 

w strefie płatnego parkowania. 
W dużych miastach, takich jak np. 
Kraków, Gdynia, gdzie do centrum 
dojeżdża się publicznym transpor-
tem, co zwiększa ryzyko zarażenia 
koronawirusem - tego rodzaju kro-
ki mają uzasadnienie. Oleśnica jest 
niewielka, a do Rynku autobusy 
komunikacji zbiorowej nigdy nie 
dojeżdżały.  Zawieszenie opłat nie 
poprawi dostępu do sklepów czy 

zakładów pracy w strefie, bo ta 
dostępność jest cały czas zapew-
niona. Wyłączenie konieczności 
opłat zapełni miejsca parkingowe 
w centrum i właśnie wtedy pojawi 
się kłopot z dostaniem się do lokali 
i instytucji tam położnych, a prze-
cież chodzi nam wszystkim o to, 
aby w tym trudnym czasie funk-
cjonowały i obsługiwały klientów. 
Parkomaty są systematycznie de-
zynfekowane - co najmniej trzy 
razy dziennie.

Nie powinniśmy wpadać w pa-
nikę i zmieniać sprawdzone roz-
wiązania pod wpływem emocji. 
Oleśnica to nie Kraków, oni mają 
swoje problemy dużego miasta 
wojewódzkiego, my swoje - miasta 
powiatowego. Trzymajmy się za-
leceń służb sanitarnych, ogranicz-
my wyjścia na zewnątrz do nie-
zbędnego minimum i pozwólmy 

odpowiednim służbom zapewnić 
sprawne funkcjonowanie Miasta”.

Tak brzmi odpowiedź udzielona 
Panoramie przez Marzenę Graczyk, 
kierownik Sekcji Komunikacji 
Społecznej. Oczywiście o tym, czy 
opłaty pobierać czy nie, decydują 
władze Oleśnicy a nie SDM, która 
jest tylko wykonawcą woli rządzą-
cych. 

Na stronie SPP pojawił się ko-
munikat w sprawie funkcjonowa-
nia Strefy Płatnego Parkowania w 
okresie obowiązywania stanu za-
grożenia epidemicznego. Dowia-
dujemy się z niego m.in., że sprze-
daż abonamentów i wydawanie 
identyfikatorów odbywa się za 
pomocą narzędzi elektronicznych, 
wszelkie kontakty klientów z pra-
cownikami BOK SPP odbywają 
się drogą telefoniczną lub elektro-
niczną i - najważniejsze - „parko-
maty są systematycznie dezynfe-
kowane tj. co najmniej trzy razy 
dziennie”.

W kolejny dzień nasza czytel-
niczka zadzwoniła jeszcze raz. Po-
informowaliśmy ją o decyzji władz 
miasta. Była mocno rozczarowana. 
- Mieszkam w pobliżu parkoma-
tów. Nigdy jeszcze nie widziałam, 
aby ktokolwiek je dezynfekował... 
- powiedziała.

A przy okazji zasygnalizowała 
inny problem. - Chciałabym za-
apelować do właścicieli garaży na 
Kochanowskiego, aby nie ustawiali 
swoich aut przed tyłem do miesz-
kańców. Nie każdy ma przyjem-
ność wąchać benzynowe opary i 
wdychać spaliny z rur wydecho-
wych - mówi.

(ror)

Koronawirus w Oleśnicy

Parkowanie pozostanie płatne
Władze Oleśnicy odrzucają apel o o zawieszenie pobierania opłat w Strefie Płatnego Parkowania.  

Władze uważają, że niebezpieczeństwa nie ma

Służby Ratownicze cieszą się z 
wyremontowanego ambulansu.

Przedstawiciele Służb Ratowni-
czych Tomasz Krawczak i Marta 
Kubiak w Bykowie odebrali świeżo 
pomalowany ambulans z lakierni 
Midroc Alucrom.

- Zakończyliśmy kolejny etap ka-
pitalnego remontu naszego ambu-
lansu marki Mercedes. Pracownicy 
firmy Midroc Alucrom to praw-
dziwi magicy - karetka wygląda 
jak nowa. Serdecznie dziękujemy! 
- mówi zadowolony Tomasz Kraw-
czak.  (OAI) 

Magicy z 
Alucromu

Jak nowy

MIASTO W SKRÓCIE
Sigma ochroni
Ochroną mienia i osób w CUS 
przy Armii Krajowej oraz terenu 
i obiektów położonych przy ulicy 
Kopernika 13 zajmie się Sigma 
sp. z o.o Wrocław. Zaproponowa-
ła ona stawkę godzinową 19,91 zł.
Ochrona CUS będzie kosztowała 
rocznie 174.911 zł, a nierucho-
mości na Kopernika 134.113 zł. 
W przetargu złożono 4 oferty - 3 
firmy z Wrocławia i jedna z woje-
wództwa podlaskiego. Najwyższa 
stawka godzinowa wynosiła 23,12 
zł.

Pismo w kopertę, do urny i do widzenia...

Nie słabnie tempo prac przy 
budowie centrum logistycz-
nego.

 
Mimo wszechobecnych ograni-

czeń związanych z pandemią ko-
ronowirusa, roboty przy budowie 
potężnych hal magazynowych w 
pobliżu Węzła Oleśnica Północ 
posuwają się w imponującym 
tempie. 

Na części obiektu pojawiły się 
ażurowe, stalowe elementy kon-
strukcji dachu. A tam, gdzie jest to 
już możliwe, rozpoczęto montaż 
pokrycia dachowego z elementów 
blach trapezowych. Widoczne są 
żurawie i specjalne podnośniki. 

Budowie z podziwem przyglą-
dają się przejeżdżający tzw. drogą 
techniczną rowerzyści i rolkarze.

(hag)

A oni budują

Rośnie jak na drożdżach
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Pani dyrektor, rozmawiamy w 
piątek 20 marca około godzi-
ny 13 - jak wygląda sytuacja 
epidemiologiczna w tej chwili w 
naszym powiecie? 

Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na... Od wczoraj mamy 4 nowe 
przypadki pacjentów dodatnich. 
To cztery kobiety w średnim wie-
ku. Trzy są z Oleśnicy, jedna z 
gminy Oleśnica. Tylko z tych 4 
pacjentek dodatnich mamy objęte 
kwarantanną dzisiaj 43 osoby. Są 
to osoby z bezpośredniego kontak-
tu z pacjentkami mającymi wynik 
dodatni. Obecnie mamy 266 osób 
w bazie kwarantanny. Ale z kolei 
zdjęto kwarantannę u 33 pacjen-
tów. Są zdrowi, mogą wrócić do 
społeczeństwa, do pracy, u nich 
nie ma niebezpieczeństwa, że mogą 
być chore. 

Czy mieszkańcy powiatu są 
zdyscyplinowani, stosują się do 
odgórnych zaleceń?

Moim zdaniem tak, mieszkańcy 
są zdyscyplinowani. Przestrzegają 
i ogólnych zasad, i obowiązkowej 
14-dniowej kwarantanny. Sądzę, że 
to efekt szerokiej informacji maso-
wej, którą społeczeństwo otrzymu-
je. Komunikatów krajowych, które 
są w mediach szeroko rozpropago-
wane, plus informacji, które płyną 
z Sanepidu, jest bardzo dużo. My-
ślę, że wszyscy się już oswoili z tą 
sytuacją i wiedzą, że bezwzględnie 
należy przestrzegać zasad izolacji i 
kwarantanny. Zastosowanie zasa-
dy izolacji to jest pierwsza rzecz, 
które możemy zrobić, aby chronić 
się przed wirusem, przed jego roz-
przestrzenianiem w kontaktach z 
otoczeniem. 

Rzeczywiście nikt nie łamie 
przepisów kwarantanny?

Ja nie miałam niepokojących 
telefonów od funkcjonariuszy 
policji, którzy bezpośrednio na 
nasze zlecenie jeżdżą do domów, 
w których jest kwarantanna i 
sprawdzają osoby, czy faktycznie 
pod wskazanym adresem prze-
bywają. Oczywiście, bywają takie 
sytuacje, że na przykład wczoraj w 
godzinach  wieczornych miałam 
telefon od jednego z mieszkańców, 
iż prawdopodobnie sąsiadka nie 
przestrzega zakazu i gdzieś tam 
w otoczeniu swojej posesji, na ze-
wnątrz, była widziana. Ale to są 
incydentalne sytuacje, pojedyncze 
przypadki. Z reguły naprawdę 
osoby, które wiedzą, że mają kwa-
rantanne, wykonują te nakazy. Na 
naszym terenie jeszcze nie mieli-
śmy przypadków, abyśmy mieli 
wykonać egzekucję, czyli wymie-
rzyć karę 5 tysięcy złotych za łama-
nie tych przepisów. Obecnie to już 
30.000 zł - red.

Jak wygląda kwestia przeprowa-
dzania testów u osób będących 
w kwarantannie, a podejrzewa-
nych o możliwość zakażenia?

U pacjentów, którzy są w kwa-
rantannach, nie u wszystkich, bo 
są odpowiednie rekomendacje, u 
których pacjentów możemy to ro-
bić, między 5 a 7 dniem pobieramy 
wymazy do badań. Nie robimy 
tego my, jako Sanepid Oleśnica, ale 
zlecenie do Wrocławia. Pogotowie 
ratunkowe, które jest dedykowa-

ną do takich wyjazdów przyjeż-
dża do naszego powiatu i pobiera 
bezpośrednio na kwarantannie u 
niektórych pacjentów wymazy. To 
tylko wytypowani pacjenci! To nie 
jest robione hurtem u wszystkich  
pacjentów, nie u każdego. Na ten 
moment zgłoszonych do Wrocła-
wia do pogotowia ratunkowego 
mamy około 15 pacjentów, u któ-
rych dzisiaj lub jutro będą pobrane 
wymazy. Chodzi o to, że jeżeli ktoś 
z pacjentów wyraża niepokój zwią-
zany ze swoim stanem zdrowia, to 
aby nie trzymać go przez 14 dni w 
kwarantannie, żeby ten niepokój 
zażegnać w ciągu 2 lub 3 dni, robi-
my test. Taką „skróconą ścieżką” są 
ci niektórzy pacjenci prowadzeni. 
Karetka z Wrocławia przyjeżdża 
24 godziny, czyli nawet w nocy 
mogą pobrać wymaz do badań.

A jak wygląd sytuacja z osoba-
mi z powiatu, które wracają zza 
granicy?

My otrzymujemy karty lokali-
zacyjne z przejść granicznych, ale 
prosimy o wyrozumiałość, jeżeli 
to nie jest z godziny na godzinę 
zrobione, tylko trzeba kilka go-
dzin, aby tych pacjentów z nasze-
go powiatu  wychwycić. I czasami 
tak może być, że jest niewielkie 
opóźnienie czasowe, ale jeżeli kil-
ka tysięcy ludzi wraca jednocze-
śnie, jedni samolotami, drudzy 
ruchem kołowym przez przejścia 
graniczne, no to po prostu z góry 
uzbrójmy się w cierpliwość, żeby 
nie było niepotrzebnych nerwów, 
że „Kowalski” wrócił, a Sanepid 
w tym momencie tego nie wie. Sa-
nepid ma prawo w tym momencie 
jeszcze nie wiedzieć, bo może kil-
ka godzin potrwać, zanim karty 
lokalizacyjne przyjdą z punktów 
granicznych. Powtarzam - potrze-
ba nam wszystkim cierpliwości, 
szacunku, tolerancji. 

Przejdźmy teraz do osób zdro-
wych. Przebywanie na wolnym 
powietrzu, spacerowanie w 
obrębie stawów, parków - czy 
możemy to robić? 

Jeżeli chodzi o spacery, uprawia-
nie joggingu, czy wychodzenie na 

plac zabaw z dzieckiem, to jeżeli 
są to miejsca niezatłoczone, gdzie 
nie ma skupisk ludzkich, pojedyn-
cze osoby udają się na spacer - jest 
to dopuszczalne. Jak najbardziej 
tak! Jeżeli jesteśmy zdrowi, nie 
widzimy u siebie najmniejszych 
objawów, możemy iść na krótki 
spacer do parku. Możemy pójść z 
dzieckiem na plac zabaw, ale bar-
dzo krótko czasowo i wracajmy 
szybko z powrotem do naszych 
mieszkań. Unikajmy w dalszym 
ciągu skupisk ludzkich, unikajmy 
wyjeżdżania poza strefę swojego 
zamieszkania, nawet gdyby to był 
tylko Wrocław. Jeśli to nie jest jakaś 
sprawa pilna, to nie wyjeżdżajmy. 
Jeżeli nie musimy iść do urzędu i 
może to zostać odłożone, odroczo-
ne w czasie, to nie idźmy do urzę-
du. Jeżeli musimy iść do przychod-
ni, to jednak nie idźmy do niej, bo 
są podane  telefony i lekarz może 
z pacjentem porozmawiać, pacjent 
podaje swoje objawy i w ten spo-
sób jego problemy zdrowotne są 
diagnozowane. Wiem, że jest to 
sytuacja nietypowa, niecodzien-
na, inna, ale musimy się na razie 
przystosować do tych trudnych 
warunków.

Pracujecie w Sanepidzie na 
najwyższych obrotach... Czy są 
jakieś potrzeby kadrowe, czy 
nie brakuje rąk do pracy?

Cóż, jesteśmy instytucją, w któ-
rej problemy kadrowe są, ponie-
waż część pracowników naszej 
załogi to są również mamy, które 
mają dzieci w wieku żłobkowym, 
przedszkolnym. Obecnie brakuje 
nam 9 - 10 osób, ponieważ te matki 
muszą pozostać ze swoimi dziećmi 
w domu. W tej sytuacji pracowni-
ków administracji przesuwamy 
do pilnych zadań - wykonują obo-
wiązki bezpośrednio związane z 
pisaniem decyzji administracyj-
nych, wykonywaniem telefonów 
do pacjentów, te osoby obsługują 
też telefony dyżurne. Jednym sło-
wem - wszystkie ręce na pokład, 
ponieważ praca trwa 24 godziny 
na dobę. Mamy telefony komór-
kowe, które są odbierane w nocy, 
nieważne, czy to jest 24 czy 2 w 

nocy. Jeżeli ktoś dzwoni do nas, to 
my telefony odbieramy. Taka sytu-
acja trwa już miesiąc, bo akcja jest 
od końca lutego w zasadzie roz-
poczęta. Kiedyś był jeden telefon 
alarmowy. W tej chwili mamy trzy. 
I proszę mi uwierzyć, że bywa, iż 
dzwoniących osób mamy około 
200 w ciągu doby. Jest naprawdę 
bardzo dużo pracy... 

Kiedy może nastąpić kumulacja 
zachorowań?

Jest symulacja zrobiona przez le-
karzy epidemiologów i oni wska-
zują, że szczyt zachorowań w 
Polsce nastąpi w tym i przyszłym 
tygodniu. To będzie szczyt zacho-
rowań w całym kraju. Obecnie ze 
statystyk krajowych wynika, że 
największą liczbę  ma wojewódz-
two mazowieckie - 82 przypadki 
zachorowań, czyli pacjentów do-
datnich. A my, niestety, jesteśmy 
jako Dolny Śląsk na drugim miej-
scu - 56 pacjentów dodatnich. Na 
Podlasiu jest ich najmniej, mają 
tylko 2 przypadki zachorowań.
[przypominamy - to stan na 20.03] 

Takiej sytuacji nikt z nas dotąd 
nie przeżywał... Wszyscy chyba 
się jej po trochu dopiero uczy-
my?

Tak, to nasz „pierwszy raz”. To 
jest wielki egzamin, który zdaje-
my wszyscy, czyli pacjenci i osoby 
z ogólnego ich otoczenia, i spo-
łeczeństwo, i lekarze, wszystkie 
instytucje i służby, które są zaan-
gażowane w prowadzenie działań 
związanych z tym zagrożeniem. 
To naprawdę wielki egzamin dla 
nas wszystkich. Wszyscy się tego 
uczymy. Dotychczas na taką skalę 
tak dużego zagrożenia epidemicz-
nego, które występuje w tej chwili 
nie tylko w krajach europejskich, 
ale niemal na całym świecie, ta-
kiej eskalacji zachorowań, nie było 
wcześniej w historii. To jest nowe 
wydarzenie, na pewno będzie od-
notowane i zapisane w historii. To 
stan zagrożenia epidemicznego w 
Polsce w tej chwili. To już jest pan-
demia...

Czego możemy sobie wspólnie 
życzyć?

Ja bym gorąco apelowała do 
całego społeczeństwa o spokój, o 
wszelką ostrożność, o dużo em-
patii wobec tych osób, które w tej 
chwili albo są chore, albo jesteśmy 
z otoczenia tych osób chorych. O 
to, żebyśmy mieli zaufanie wza-
jemne, szacunek do siebie. Apeluję 
o to, aby nie hejtować, aby nie do-
konywać wpisów negatywnych, 
naprawdę niefajnych, wobec osób, 
których trudna sytuacja dotyczy. 
Darzmy się wzajemnym szacun-
kiem i zrozumieniem. Pomagajmy 
sobie w tych trudnych chwilach 
nawzajem, gdy widzimy na przy-
kład, że nasz sąsiad jest osobą, któ-
ra nie ma pomocy ze strony rodzi-
ny, bliskich, zainteresujmy się nim, 
zapytajmy, czy mu pomóc. Miejmy 
dużą wyrozumiałość wobec pra-
cowników służby zdrowia, bo oni 
naprawdę stoją na pierwszej linii 
frontu. Muszą też siebie chronić, 
bo bezpieczeństwo ma działać w 
dwie strony. 

Rozmawiał 
Grzegorz Huk

Koronawirus w Oleśnicy

To jest wielki egzamin
- Gorąco apeluję o spokój, o wszelką ostrożność, o dużo empatii - mówi w rozmowie z „Panoramą” 
Urszula Kozioł dyrektor PSSE w Oleśnicy. 

Bywa, że dziennie dzwoni 200 osób - mówi Urszula Kozioł

To pierwszy dobry krok. Nie-
zbędne są jednak kolejne.

Burmistrz Oleśnicy ogłosił w 
minionym tygodniu, że władze 
miasta postanowiły odstąpić od 
corocznej waloryzacji czynszu w 
lokalach użytkowych oraz obni-
żyły dotychczasowy czynsz za 
marzec „do symbolicznej złotówki 
w lokalach użytkowych”. Opłaty 
za media pozostają bez zmian. Do 
faktur za marzec zostaną wysta-
wione korekty. 

Jak poinformował Panoramę 
Marzena Graczyk, kierowniczka 
Sekcji Komunikacji Społecznej, 
„odstąpienie od waloryzacji czyn-
szu w lokalach użytkowych oraz 
jego obniżenie w miesiącu marcu 
br. do przysłowiowej złotówki do-
tyczy tylko lokali użytkowych, w 
których prowadzona jest działal-
ność gospodarcza. Jest to pomoc 
dla przedsiębiorców. Nie dotyczy 
mieszkań komunalnych”. 

Dla miasta miesięczny ubytek 
dochodów w wysokości ok. 300 
tys. zł. Handlowcy są zadowoleni, 
chociaż w rozmowach z Panoramą 
narzekają, że informacje są wysy-
łane drogą nie elektroniczną, ale 
tradycyjnymi listami i po otrzy-
maniu awiza muszą oni stać w ko-
lejkach na pocztę.

I oni, i przedsiębiorcy nie zajmu-
jący się handlem czy usługami w 
lokalach komunalnych, zwracają 
uwagę, że to dobry krok, ale da-
lece niewystarczający, aby realnie 
wspomóc oleśnicką gospodarkę, a 
tym samym mieszkańców. 

- Niezbędne są kolejne kroki, tak 
jak robi to już wiele polskich miast. 
To np. zawieszenie opłat za użyt-
kowanie wieczyste na trzy miesią-
ce i odroczenie, rozłożenie na raty 
lub umorzenie podatku od nieru-
chomości. Ale dotyczyć to miałoby 
wyłącznie oleśnickich, rodzimych 
przedsiębiorców, a nie sieci han-
dlowych - mówi nam jeden z wła-
ścicieli małej firmy produkcyjnej. 

„Moim zdaniem samorząd po-
winien zaprezentować nam opcje 
strategii wyjścia z kryzysu, który, 
niestety, jest nieunikniony w świe-
tle ostatnich wydarzeń. 

Samorządy są niezależne od 
nadrzędnej władzy, więc nie po-
winniśmy czekać wyłącznie na 
pomoc od państwa, która w tej 
sytuacji może nigdy nie nadejść” 
- napisał jeden z internautów na 
portalu olesnica24.com.  (ror)

Koronawirus  
w Oleśnicy

Czynsz za 
złotówkę

MIASTO W SKRÓCIE
Przedszkolne remonty
ZBK ogłosiło zapytania ofertowe 
na przebudowę zadaszenia nad 
wiatrołapem oraz malowanie 
pomieszczeń w Przedszkolu nr 4 
przy ulicy Kazimierza Wielkiego 
4. Prace zostaną przeprowadzo-
ne w lipcu. 

CODZIENNIE  
NOWE 

INFORMACJE
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Kornawirus - bardzo groźny. Ale 
z powodu grypy zmarło już w 
Polsce 47 osób, a zachorowało 
na nią 1,7 miliona.

W ostatnich tygodniach koncen-
trujemy się na kwestii związanej z 
rozprzestrzenianiem się i próbą za-
pobiegania pandemii koronawiru-
sa. Ale warto pamiętać, że jesteśmy 
wciąż w szczycie zachorowań na 
grypę! Od początku roku z powo-
du grypy w Polsce zmarło 47 osób, 
hospitalizacji wymagało aż 11 tys. 
pacjentów, a zachorowało na grypę 
lub na choroby grypopodobne po-
nad 1,7 miliona osób.

Wirus COVID-19, to choroba wy-
wołana przez nowy typ wirusa z 
rodziny koronawirusa. Często obja-
wia się wysoką gorączką, kaszlem, 
dusznościami, bólem mięśni oraz 
zmęczeniem. Skrajnym przypad-
kiem jest zapalenie płuc lub zespół 
ostrej niewydolności oddechowej. 
Badania RTG klatki piersiowej u 
zakażonych wykazują typowe ob-
jawy zapalenia płuc z rozlanymi 
obustronnie naciekami. 

Istnieją ogromne podobieństwa 
między grypą a koronawirusem. 
Początkowe objawy są praktycznie 
nie do odróżnienia. W przypadku 
grypy mamy jednak szczepionki 
i leki. W przypadku koronawiru-
sa dopiero poznajemy sposoby na 
walkę z tym patogenem. Jednakże 
już teraz wiemy, jak bardzo duże 
znaczenie ma zjednoczenie poten-
cjału i zaangażowania wszystkich 

pracowników ochrony zdrowia w 
walce z tym groźnym patogenem. 
Farmaceuci są liczną, dobrze wy-
kształconą grupą pracowników 
ochrony zdrowia, którzy stoją w 
pierwszej linii kontaktu z pacjen-
tem i mogą być bardzo efektywnym 
źródłem zarówno wiedzy medycz-
nej, jak i serwisów medycznych, 
takich jak szczepienia przeciw gry-
pie.

Eksperci Ogólnopolskiego Pro-
gramu Zwalczania Grypy wysto-
sowali apel ws. ustawy o zawodzie 
farmaceuty, w którym postulują  
wprowadzenie zmian systemo-
wych, które mogą znacząco przy-
czynić się do wzmocnienia zabez-
pieczenia epidemiologicznego oraz 
profilaktyki w obszarze szczepień 
przeciw grypie. Skutecznym narzę-

dziem, który pozwala na zapobie-
ganie zachorowaniom na grypę są 
szczepienia. Osiągnięcie wysokiego 
poziomu wyszczepialności pozwoli 
nie tylko na zmniejszenie zachoro-
walności, lecz również zapobiegnie 
ciężkim powikłaniom, hospitaliza-
cjom i zgonom.

- Pandemia, z którą obecnie wal-
czymy, pokazuje, jak krytycznym 
problemem jest brak odporności po-
pulacyjnej i jak istotne jest, aby wal-
czyć o jej osiągnięcie i utrzymanie. 
Bowiem najbardziej narażone są 
osoby z grup ryzyka, osoby starsze, 
osoby ze zmniejszoną odpornością 
oraz chorujące przewlekle. Dotyczy 
to zarówno grypy, jak i zachorowań 
na COVID-19. Dlatego w kontekście 
zwiększania poziomu wyszczepial-
ności należy jak najszybciej przyjąć 

ustawę o wykonywaniu zawodu 
farmaceuty i znowelizować prawo 
farmaceutyczne. Marnuje się duży 
potencjał, jaki tkwi w farmaceutach 
– mówi Michał Byliniak, wicepre-
zes Naczelnej Rady Aptekarskiej, 
ekspert Ogólnopolskiego Programu 
Zwalczania Grypy.

Szczepienia w aptekach funkcjo-
nują już w 12 krajach europejskich i 
przynoszą pozytywne skutki. 

- Ogromne korzyści naszemu 
społeczeństwu może przynieść roz-
wiązanie, w którym farmaceuta bę-
dzie wykonywał szczepienia w ap-
tekach. Po pierwsze to farmaceuta 
jest na pierwszej linii kontaktu z 
pacjentem poszukującym pomo-
cy w powszechnych problemach 
zdrowotnych. Każdy z nas potrze-
buje 5 minut, aby dotrzeć do apteki, 
nie trzeba stać w kolejce i umawiać 
się na czas. Po drugie - zwiększamy 
dostęp do szczepień i tym samym 
wzrasta poziom wyszczepialno-
ści, a za tym idzie zwiększona 
odporność społeczeństwa. Placó-
wek aptecznych jest więcej niż me-
dycznych. Po trzecie - odciążymy 
środowisko lekarskie i pielęgniar-
skie od niektórych obowiązków, 
które obecnie są dla nich stratą 
czasu, który mogliby poświęcić 
na znacznie trudniejsze przypad-
ki. Aspektem kluczowym będzie 
integralna współpraca personelu 
medycznego z farmaceutami – do-
daje Piotr Merks, przewodniczący 
Związków Zawodowych Pracowni-
ków Farmacji.  Paulina Keler 

KOMUNIKAT!
Oddział Rejonowy Polskiego Związku Emerytów,  

Rencistów i Inwalidów w Oleśnicy 
informuje Seniorów, że nasze Biuro jest nieczynne 

do 31.03.2020 r. z możliwością przedłużenia.

W razie potrzeby osoby, które potrzebują wsparcia  
lub wszelkiej pomocy powinni kontaktować się:

MOPS - tel. 71-757 09 20
w sprawie zakupu leków, żywności  
oraz wszelkich spraw urzędowych.

W razie objawów chorobowych dzwonić  
do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej:

tel. 71- 314 20 33 wew. 21, 22, 23
512 703 116

512 703 373, 505 092 898

A gdyby tak szczepić w aptece?
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PROMOCJE
- Soczewki progresywne 1.5 -10%

TWÓJ WIEK = TWÓJ RABAT 

BADANIE WZROKU PIĄTEK

PROMOCJE

DOM POGRZEBOWY

Oleśnica, ul. Armii Krajowej 1, www.chaber.eu
tel. 71 314-21-51, 601-77-13-69, 661-954-167, 601-533-166

CAŁODOBOWY
PRZEWÓZ ZMARŁYCH

Mieszkańcy miasta partnerskie-
go Oleśnicy walczą z koronawi-
rusem.

Czechy nie są wolne od pande-
mii. I mają podobne problemy jak 
inne kraje, w tym Polska. 

Potrzeby w zakresie masek chro-
niących przed wirusem wywołały 
inicjatywę produkcyjną w naszym 
partnerskim mieście. Maseczki 
szyją pracownice Centrum Służb 

Socjalnych w Chrudimiu - w myśl 
hasła „Szyją całe Czechy!”. Za-
chęcają też do szycia masek przez 
mieszkańców i dostarczanie ich do 
3 wyznaczonych punktów w loka-
lach gastronomicznych. „Fachowo 
sterylizujemy przekazane maski i 
rozprowadzamy je dalej. Dziękuje-
my wszystkim wolontariuszom!” - 
informują władze Chrudimia.

A może by tak Oleśnica poszła 
za tym przykładem?...  (kad)

Pracownicy Ośrodka zrobią za-
kupy, kupią leki, załatwią pilne 
sprawy urzędowego.

Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Oleśnicy wydał komu-
nikat: „MOPS pomaga zdrowym 
osobom starszym, samotnym i 
niepełnosprawnym – zrobimy 
zakupy, kupimy leki, załatwimy 
pilne sprawy urzędowe. Zadzwoń 
pod specjalnie uruchomiony nu-
mer telefonu: 71 757 09 20, który 
działa w dni robocze w godzinach 
7.30–15.30.

 Jeżeli potrzebujesz wsparcia 
psychologa – zadzwoń na numer 
577 840 300, który działa w dni ro-
bocze w godzinach 12.30–16.30.

 Wiemy, że to dla Was trudny 
czas, postaramy się pomóc”.

MOPS 
obiecuje 
pomoc

Koronawirus w OleśnicyKoronawirus  
w Oleśnicy

Tak dzisiaj wygląda kolejka do oleśnickich aptek

Dyrektor szpitala przyznaje nam 
rację co do obsady oddziału in-
ternistycznego w szpitalu. 

Na posiedzeniu Zarządu Powiatu 
na początku marca o sytuacji w Po-
wiatowym Zespole Szpitali mówili 
dyrektor Krzysztof Wywrot i wice-
dyrektor Gizela Jagielska. 

„Zgodnie przyznali, że wymiana 
lekarzy na oddziale chirurgicznym 
nastąpiła dość płynnie, czego nie 
można powiedzieć o oddziale in-
ternistycznym. - Mieliśmy zapew-
nienia co do zatrudnienia większej 
ilości lekarzy, niestety, zawiodło 
nas kilka osób - ubolewał Krzysz-
tof Wywrot. - Spodziewamy się, że 
kolejni lekarze, z wrocławskiego 
szpitala, pojawią się w późniejszych 
terminach - dodał” - czytamy w 
protokole z posiedzenia. 

To potwierdzenie ujawnionych 
przez Panoramę informacji, że na 
oddziale wewnętrznym pełnej ob-
sady lekarskiej nie ma i dyrekcja 
szpitala czeka na decyzje lekarzy ze 
szpitala na Koszarowej we Wrocła-
wiu, którzy mieliby zasilić oddział.

Dalsza część dyskusji na posie-
dzeniu Zarządu dotyczyła bieżą-
cych zakupów szpitala, planów 
remontowych oraz trybu postępo-
wania na wypadek zarażenia koro-
nawirusem.  (ror)

Interniści 
zawiedli

POWIAT W SKRÓCIE
Nowe dotacje
Skarbnik powiatu Barbara Dłu-
gosz poinformowała, że wzrosły 
dochody i wydatki budżetu na rok 
2020. Zmiany spowodowane są 
dotacjami dla powiatu w łącznej 
kwocie 80.427 zł. 

Wygrał Powiatowy SZS
Dwie oferty złożono na organi-
zację i przeprowadzenie Igrzysk 
Dzieci, Igrzysk Młodzieży Szkol-
nej i Licealiady w ramach współ-
zawodnictwa sportowego szkół 
z terenu powiatu oleśnickiego. 
Wymagania spełniła oferta Powia-
towego SZS. Kwota przyznanej 
dotacji to 22.950 zł. 

Czy są jakieś ograniczenia zwią-
zane z pogrzebami?

Czy są jakieś ograniczenia zwią-
zane z pogrzebami? Z tym pyta-
niem zwróciliśmy się do Marka 
Chabierskiego, właściciela naj-
większej w Oleśnicy firmy pogrze-
bowej Chaber. 

- Są oczywiście zalecenia sani-
tarne związane z ograniczeniem 
skupisk ludzi. W naszym kon-
kretnym przypadku dotyczy to 
tzw. pożegnania osób zmarłych, 
zgromadzeń w kaplicach cmentar-
nych oraz podczas samej ceremo-
nii w miejscu pochówku. Trzeba 

przyznać, że społeczeństwo jest 
zdyscyplinowane i - mając świado-
mość realnego zagrożenia - ludzie 
sami podporządkowują się tym 
przepisom. Nie ma styp, ponieważ 
lokale gastronomiczne są zamknię-
te, a nawet jak byłyby otwarte, to 
nikt nie będzie ryzykował. Nasi 
pracownicy zachowują szczególne 
środki ostrożności - zawsze pracują 
w gumowych rękawiczkach, a te-
raz dodatkowo w maskach ochron-
nych. Na całe szczęście nie było ko-
nieczności styczności ze zmarłymi 
wskutek koronawirusa. Należy 
wierzyć, że tak pozostanie - mówi 
właściciel Chabra.   (hag)

Chrudim szyje!

Czeszki siadły do maszyn do szycia

Koronawirus w Oleśnicy

Co z pochówkami?
Koronawirus w Oleśnicy
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Zakłócenie ciągłości świadczenia 
usług komunalnych byłoby dla 
mieszkańców Oleśnicy katastro-
falne.

Pracownik Zakładu Uzdatniania 
Wody poddał się testowi na obec-
ność koronawirusa. Źle się poczuł, a 
wcześniej był we Włoszech.

Ta informacja sparaliżowała wie-
lu pracowników spółki Miejska Go-
spodarka Komunalna w Oleśnicy. 
Pracownik Zakładu Uzdatniania 
Wody, który ferie zimowe spędził 
we Włoszech na nartach, poczuł się 
źle. Jak wyjaśniła państwowy po-
wiatowy inspektor sanitarny w Ole-
śnicy Urszula Kozioł, pacjent, który 
zgłosił się do punktu pomocy przy 
oleśnickim szpitalu, został skiero-
wany do szpitala na Koszarowej we 
Wrocławiu. Koszarowa kojarzy nam 
się obecnie z jednym - 

podejrzeniem zakażenia 
koronawirusem.

Oleśniczanin, który trafił do szpi-
tala zakaźnego, nie został po lekar-
skiej diagnozie tam pozostawiony. 
Pobrano wymaz do badania. Na 
wynik testu czekał nie tylko on, ale i 
jego rodzina, a także współpracow-
nicy ze zmiany w Zakładzie Uzdat-
niania Wody. Wszyscy bowiem znaj-
dowali się na kwarantannie do czasu 
ostatecznego wyjaśnienia.

W czwartek 19 marca zapytaliśmy 
kierownictwo spółki, jak wygląda 
sytuacja w związku z tym epizo-
dem, czy ma ona wpływ na działa-
nie przedsiębiorstwa, na zdolność do 
wykonywania pracy przez załogę.

Dyrektor finansowy Sławomir 
Wers przesłał nam wyczerpującą 
odpowiedź:

„Podejrzenie zarażenia naszego 
pracownik poruszyło cała załogę, 
lecz prawdopodobieństwo faktycz-
nego zakażenia było niewielkie z 
uwagi na okres czasu, który minął 
od jego powrotu z zagranicy (24 
dni). Pracownik czuł się dobrze i 
czekał ze spokojem na wynik testu, 
który okazał się ujemny. Objęcie go 
kwarantanną domową było zwy-
czajną procedurą zgodną z zalece-
niami GIS. 

Na bieżącą sytuację  
zareagowaliśmy  
natychmiast

 i prócz standardowych środków 
zalecanych przez Inspekcję Sanitar-
ną oraz ograniczeniu dostępności 
naszych klientów i kontrahentów, o 
których informowaliśmy w komu-
nikatach prezesa podjęliśmy nastę-
pujące czynności: obiekt, na którym 
pracuje pracownik został dokładnie 
zdezynfekowany środkami odkaża-
jącymi; odkażone zostały urządzenia 
pracy: dyspozytornia, konsole, kom-
putery; urlopowani do czasu ustale-
nia wyniku testu zostali pracownicy, 
którzy mieli z nim kontakt - wszy-
scy czują się dobrze; przeszkoliliśmy 
pracowników zastępczych.

Ponadto w całej firmie wpro-
wadziliśmy zasady izolacji grup 
pracowników. Pracownicy ZOM i 
ZWiK oraz ZGC podzieleni na bry-
gady rozpoczynają i kończą pracę w 
różnym czasie. W różnym czasie ko-
rzystają też z przerw śniadaniowych.

W ten sposób zmniejszamy ryzy-
ka kontaktów bezpośrednich więk-
szych grup pracowniczych (powyżej 
3) w miejscu pracy, w szatni, łaźni, 
jadalni, aż do wyjścia pracownika 
do domu.

Borykamy się z dużą absencją i 
każdy pracownik jest na wagę zło-
ta. Powszechna jest dostępność do 
środków septycznych, odkażających, 
mydła antybakteryjnego i ręczników. 
Wszyscy pracownicy znają zasady 
postępowania.

Zapewniamy, że 

podejmujemy wszelkie 
niezbędne środki  
ostrożności,

 aby uchronić zdrowie wszystkich 
pracowników, bez których świadcze-
nie usług wywozu odpadów, dosta-
wy wody, odprowadzenia ścieków, 
a także dostawy ciepła oraz admi-
nistrowania cmentarzami byłyby 
niemożliwe. Zdajemy sobie sprawę, 
że w przypadku wystąpienia ognisk 
epidemii w naszej firmie zakłócenie 
ciągłości świadczenia komunalnych 
usług publicznych byłoby dla miesz-
kańców naszego miasta katastrofal-
ne.

Pomimo napiętej sytuacji kadro-
wej, sprawdzana jest na bieżąco 
zdolność urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych, a także ciepłowni-
czych w celu ciągłego i niezawodne-
go świadczenia usług dla mieszkań-
ców Oleśnicy.

Posiadamy wystarczający na 
okres 6-7 miesięcy zapas środków 
chemicznych do uzdatniania wody 
pitnej oraz zapas opału  dla nieprze-
rwanej dostawy ciepła i podgrzania 
ciepłej wody. Chcielibyśmy zapew-
nić, że uważnie monitorujemy sy-
tuację i podejmujemy wszelkie nie-
zbędne środki ostrożności podczas 
wykonywania swoich obowiązków. 
Liczymy na Państwa współpracę i 
zrozumienie w tym trudnym cza-
sie”.  Krzysztof Dziedzic

Koronawirus w Oleśnicy

Zaniepokojenie w MGK

W nawiązaniu do artykułu, któ-
ry ukazał się w Panoramie Oleśnic-
kiej w wydaniu nr 11 z dnia 17 - 23 
marca 2020 dotyczącym schodów 
znajdujących się przy ul. Stanisła-
wa Moniuszki ( vis-a-vis ZNTK), 
informuję, że rzeczywiście, deli-
katnie mówiąc, ich stan pozosta-
wia wiele do życzenia. 

Problem narastał co najmniej od 
dobrych kilku lat, osiągając punkt 
krytyczny. Nie mogę się jednak 
zgodzić z informacją, że do na-
prawy tych schodów „nikt się nie 

kwapi”. Fakt postawienia znaków 
nie jest też rozwiązaniem docelo-
wym, tylko interwencyjnym - ko-
niecznym. Wyjaśniając, chciałem 
Państwa poinformować, że Za-
rząd Dróg Powiatowych zajął się w 
ubiegłym roku tematem i wstępnie 
planowany był ich remont pod ko-
niec ub. roku. Niestety, po analizie 
stanu technicznego została podjęta 
decyzja o szerszym zakresie prac. 
Tym samym w drugiej połowie 
2019 roku samodzielnie przez ZDP 
w Oleśnicy została wykonana nie-

zbędna dokumentacja techniczna 
dotycząca remontu tych schodów. 
Został wyłoniony też wykonawca 
remontu, który zgodnie z umową, 
podpisaną 20.12.2019 r. powinien 
zrealizować to zadanie w terminie 
do 30.04.2020 r. 

Niestety, z uwagi na okolicz-
ności, jakie aktualnie występują, 
trudno mi przewidzieć czy wspo-
mniany termin zostanie zachowa-
ny. Z uwagi na powyższe proszę o 
wyrozumiałość oraz cierpliwość. 
Jednocześnie liczę, że pomimo po-
wstałych trudności, remont tych 
schodów zostanie wykonany w 
możliwie najbliższym czasie. 

dyrektor ZDP 
Krzysztof Górecki

Echa naszych publikacji

Będzie remont schodów

ZDP obiecuje naprawę schodów

Oleśnica Razem wyszła z inicja-
tywą przyjęcia ponad podziała-
mi i wdrożenia specjalnego Pa-
kietu Wsparcia Oleśniczan.

Oto propozycje zgłoszone bur-
mistrzowi i przewodniczącemu 
Rady Miasta przez opozycyjną 
Oleśnicę Razem.

„W obliczu stanu epidemii i 
wszelkich zagrożeń oraz kryzy-
sów, z jakimi mierzą się mieszkań-
cy naszego miasta, Klub Radnych 
Oleśnica Razem wychodzi z inicja-
tywą przyjęcia ponad podziałami 
i wdrożenia specjalnego Pakietu 
Wsparcia Oleśniczan.

Mając na uwadze wyjątkowość 
sytuacji wnioskujemy o niezwłocz-
ne zabezpieczenie adekwatnych 

środków – nawet kosztem istot-
nych zmian budżetu, z odłożeniem 
realizacji niektórych inwestycji 
włącznie - oraz wprowadzenie w 
życie katalogu czasowych rozwią-
zań, który przynajmniej w części 
pomoże funkcjonować mieszkań-
com i oleśnickim przedsiębiorcom:
1. Zapewnienie oraz dostarczenie 
indywidualnych środków dezyn-
fekcyjnych i ochronnych wszyst-
kim osobom w wieku 75+ zamiesz-
kałym w Oleśnicy;
2. Obniżenie do 1 PLN stawek 
czynszu najemcom lokali nie-
mieszkalnych, będących w zaso-
bach Gminy Miasto Oleśnicy, na 
okres od 3 do 6 miesięcy;
3. Na wniosek przedsiębiorcy pro-
wadzącego działalność w Oleśnicy 

odroczenie lub rozłożenie na raty 
lokalnych podatków i opłat, w 
tym m.in. opłat za wywóz odpa-
dów, podatku od nieruchomości i 
podatków od środków transportu;
4. Zawieszenie obowiązku uiszcza-
nia wszelkich opłat za parkowanie 
na całym obszarze Strefy Płatnego 
Parkowania w Oleśnicy;
5. Zawieszenie opłat za użytkowa-
nie wieczyste na 3 miesiące;
6. Organizacja wydzielonych sta-
nowisk do pełnej obsługi urzędo-
wej spraw związanych z przedsię-
biorcami;
7. Zapewnienie osobom bezdom-
nym godnego miejsca spożywania 
posiłków;
8. Przedłużenie terminu funk-
cjonowania ogrzewalni miejskiej 

min. do końca maja 2020 roku oraz 
wstrzymanie do odwołania decyzji 
o wyprowadzeniu Oddziału Rejo-
nowego PCK w Oleśnicy z dotych-
czas zajmowanej siedziby;
9. Wydłużenie czasu pracy do go-
dzin wieczornych i na soboty de-
dykowanego numeru telefonu do 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej dla osób potrzebujących 
pomocy;
10. Wprowadzenie elektronicznego 
składania oświadczeń woli w pro-
cesie rekrutacji do miejskich szkół, 
przedszkoli i żłobka;
11. Pilne opracowanie i uruchomie-
nie systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego przeprowadzenie 
sesji Rady Miasta online, a także 

komisji stałych Rady Miasta w ten 
sam sposób.

Powyższy katalog może być w 
razie potrzeby modyfikowany i 
rozszerzany.

Jako odpowiedzialna siła po-
lityczna, stojąca na straży spraw 
mieszkańców i przedsiębiorców, 
w duchu solidarności i współpracy 
stawiamy się do dyspozycji władz 
Oleśnicy w zakresie wdrożenia 
przywołanego powyżej Pakietu 
Wsparcia Oleśniczan i każdej innej 
formy pomocy dla lokalnej społecz-
ności”.

W imieniu Klubu Radnych Ole-
śnica Razem pismo sygnował Mi-
chał Kołaciński, przewodniczący 
klubu.

(OAI)

Opozycja: Mamy pakiet wsparcia oleśniczan
Koronawirus w Oleśnicy

Wciąż otrzymujemy telefony, 
sygnały i zdjęcia od naszych 
czytelników w sprawie wycinki 
na Spalicach.

„Dzień dobry, wczoraj, spaceru-
jąc po lesie za Spalicami, w miejscu 
dawnej strzelnicy, w środku lasu, 
natknąłem się na wycinkę drzew. 
Nic by nie było w tym dziwnego, 
gdyby nie to, że w środku lasu 
teren jest przygotowywany pod 
budowę osiedla. Kto w ogóle mógł 
pozwolić na coś takiego w dobie 
ekologii i zmniejszającej się ilości 
drzew. Teren jest ogromny i jest to 
smutne, że zamiast zasadzać nowe 
drzewostany wycinają wszystko 

na potęgę, dookoła drogi dojazdo-
we prawdopodobnie. Wygląda to 
strasznie. I za chwilę już nie będzie 
gdzie spacerować. W załączniku 
przesyłam zdjęcia”. 

List tej treści otrzymaliśmy od 
naszego czytelnika. Przypomnij-
my, że o tej sprawie już informo-
waliśmy. Prywatny właściciel 
sprzedał zalesiony grunt firmie, 
która rzeczywiście w tym miejscu 
będzie stawiała osiedle mieszka-
niowe. Wycinka jest przeprowa-
dzana legalnie, za zgodą władz 
administracyjnych. A że serce się 
kraje, jak na nią popatrzmy, to już, 
niestety, zupełnie inna historia...

(ror)

Wycinają na potęgę

Serce boli, jak się na to patrzy

CODZIENNIE 
NOWE 

INFORMACJE
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POWIAT W SKRÓCIE
Dopłacą do auta 
strażaków
Witold Michałowski, naczelnik 
Wydziału Zdrowia, Zarządzania 
Kryzysowego i Pomocy Konsu-
menckiej w Starostwie, przygoto-
wał uchwałę w sprawie przekaza-
nia 50.000 zł na zakup średniego 
samochodu ratowniczo-gaśnicze-
go dla Powiatowej Straży Pożar-
nej w Oleśnicy. Uchwała została 
przez Zarząd Powiatu podjęta 
jednogłośnie.

Radny przeciw
Wicestarosta Sławomir Kapica 
przedstawił członkom Zarządu 
Powiatu wyjaśnienia dyrektor 
PCPR w związku z pismami 
Sądu Rodzinnego, informującymi 
Beatę Krzesińską o przekroczeniu 
swoich uprawnień. Większość 
Zarządu podziela oceny dyrektor 
Krzesińskiej. - Dla mnie jedno-
znaczne jest stanowisko sądu 
- swoje stanowisko podtrzymał 
natomiast Józef Szmaj.

A n i  n i e 
jako fan 
Metallici, 
a n i  n i e 
j a k o  o r -
ganizator 
O l e ś n i c -
kiego Bie-
gu Błotne-
go.

„ N i g d y jeszcze nie 
byłem na okładce żadnej gazety, a 
tym bardziej ogólnopolskiej. Czas 
to zmienić” - napisał na portalu 
społecznościowym Sławek Wiatr.

Organizator Pogromu Wichra 
stał się obiektem zainteresowania 
specjalistycznego pisma „Głos Fi-
zjoterapeuty”. Jest to biuletyn Kra-
jowej Izby Fizjoterapeutów. Nie 
wszyscy wiedzą, że Sławek Wiatr 
na co dzień jest fi zjoterapeutą.

Przypomnijmy przy okazji, że 
w tym roku ma się odbyć jubile-
uszowy - dziesiąty - Bieg Błotny 
„Pogrom Wichra”. Jednak jego 
animator zapowiedział, że będzie 
to ostatnia - pożegnalna edycja. 
Czy pandemia nie pokrzyżuje tych 
planów? Przekonamy się.  (kad)

Metallici, 
a n i  n i e 
j a k o  o r -
ganizator 
O l e ś n i c -
kiego Bie-
gu Błotne-

„ N i g d y jeszcze nie 

Budynek mieszkalny na Wało-
wej 5 z pierwszą nagrodą.

Komisja konkursowa do przy-
znawania corocznych nagród za 
osiągnięcia w dziedzinie upo-
wszechniania i ochrony kultury 
materialnej miasta Oleśnicy za-
kończyła ocenę formalną i mery-
toryczną zgłoszeń. Oceniane były 
położenie budynku, elementy i 
detale architektoniczne oraz zakres 
rzeczowy i fi nansowy osiągnięcia 

remontowego lub modernizacyjne-
go. Komisja przyznała jedną I na-
grodę - 20.000 zł, dwie II nagrody 
- po 10.000 zł i trzy III nagrody - po 
7.500 zł. 

„Składam serdeczne gratulacje 
zwycięzcom, a wszystkim uczest-
nikom konkursu bardzo dzięku-
ję za wkład i zaangażowanie w 
dbałość i estetykę naszego miasta. 
Mimo trudności wspierajmy się, 
dbajmy o siebie i Oleśnicę” - napi-
sał burmistrz Jan Bronś.  (OAI)

Królowa Wałowa
NAGRODZENI

I Budynek mieszkalny  Wałowa 5 pkt. 
27 
II Wspólnota mieszkaniowa Lwowska 
11 pkt. 26 
II Wspólnota mieszkaniowa Moniuszki 
40-41 pkt. 24 
III Wspólnota mieszkaniowa ul. Hallera 
20-20b Oleśnica pkt. 22 
III Wspólnota mieszkaniowa Słonecz-
na 7-8 pkt. 22 
III Wspólnota mieszkaniowa Cieszyń-
skiego 3 pkt. 22 Ta renowacja wygrała - Wałowa 5 

Lwowska 11 Hallera 20 Słoneczna 78 Moniuszki 40 Cieszyńskiego 3

Przypomnijmy, że to pomysł 
jeszcze władz poprzedniej kaden-
cji. Idea projektu to przygotowanie 
nowych, atrakcyjnych dla miesz-
kańców, terenów aktywnego wy-
poczynku dla wszystkich grup 
wiekowych – dzieci, młodzieży, 
seniorów, a także osób niepełno-
sprawnych.

ZBK ogłosił właśnie przetarg na 
zagospodarowaniu terenu. Nastąpi 
na nim częściowa zmiana układu 
ścieżek, niwelacja, wymiana oświe-
tlenia oraz dostosowanie całego 
obiektu do projektu. Całość terenu 
podzielono na funkcjonalne strefy, 
wkomponowane w istniejące zago-
spodarowanie. 

Teren zostanie ogrodzony w sys-
temie panelowym z płytą cokołową 
(podmurówką). Wejdziemy na nie-
go przez 4 furtki, będzie też brama 
dwuskrzydłowa o szerokości 3 m.

W strefi e placu zabaw dla dzieci 
młodszych znajdą się: zestaw zaba-
wowy, bujak, huśtawka, piaskow-
nica, lokomotywa, zjeżdżalnia, 
3 tablice edukacyjna. Będzie też 
ścieżka sensoryczna - stworzona, 
aby rozwijać wyobraźnię senso-
ryczną. Podczas chodzenia po niej 
dzieci poznają strukturę różnych 
materiałów (kamień naturalny, 
bruk klinkierowy, drewno słojowe 
lub podkłady kolejowe, korę, szysz-
ki, mech, kamienie polne,).

Strefa placu zabaw dla dzieci 
starszych wykorzysta istniejące 
bujaki (zmieni się ich lokalizacja). 
Pojawią się tu: linarium, huśtaw-
ka, zestaw integracyjny, gry w 
klasy i „smoka”, ławka, bujaki.  
Strefy dwóch placów zabaw od-
dzielone zostaną od siebie pasem 
nawierzchni utwardzonej. Dodat-
kowo obok ścieżki na utwardzonej 
nawierzchni proponuje się strefę z 
dwiema grami kreatywnymi. 

Strefa seniora – strefa wypo-
czynku – to zaprojektowano okrą-
gły plac z centralnie usytuowaną 
małą tężnią solankową. Strefa two-
rzy całość z parkiem zapachowym, 
znajdującym się w bezpośrednim 
sąsiedztwie. W strefie tej planuje 
się ustawić 3 stoły szachowe, które 
obecnie są częścią zagospodaro-
wania. Na placu zaprojektowano 
miejsca do wypoczynku tj. ławki 
i „przysiadki” dla niepełnospraw-
nych. Dodatkowo zakłada się 
montaż urządzeń terenowych dla 

seniorów w celu rehabilitacji po-
szczególnych części ciała (tablica 
z kołem dla osób niepełnospraw-
nych, ławka z rowerkiem, ławka z 
ruchomą platformą).

W strefie parku zapachowego 
– przewiduje się nasadzenia ro-
ślin, szczególnie pachnących, za-
równo krzewów, jak i bylin. Przy 
wybranych nasadzeniach planuje 
się umieścić panele edukacyjne z 
nazwami roślin oraz opisem ich 
właściwości. Wśród roślin zakłada 
się umiejscowienie głazu, obecnie 
znajdującego się pośrodku jednej 
z alejek. Strefę planuje się wypo-
sażyć w małą architekturę, m.in. 
podwójne ławki i dwie gry edu-
kacyjne. Strefę uatrakcyjnić mają 
także kolorowe donice miejskie (6 
sztuk) i rzeźby (6 sztuk). Tematyka 
tych ostatnich ma być  związana 
z ekologią, przyrodą lub ochroną 
środowiska. Dopuszcza się rów-
nież tematykę związaną z Oleśnicą. 

Strefa skatepark to pozostawie-
nie istniejącej rampy w obecnej 
lokalizacji oraz zabudowanie jej 
bocznych konstrukcji, a następnie 
pokrycie graffiti. Projekt przewi-
duje rozbudowanie skateparku po-
przez zastosowanie nawierzchni 
betonowej oraz montaż 4 dodatko-
wych urządzeń (bump, ławka ska-
te, stairs i rail). 

W strefi e górki rekreacyjnej za-
kłada się uporządkowanie istnieją-
cej górki, wyprofi lowanie i montaż 
tyrolki, czyli zjazdu linowego. Pla-
nuje się też pozostawienie miejsca 
na górce na zjazd saneczkowy w 

okresie zimy. Naprzeciwko gór-
ki stworzony zostanie nasyp „w 
płynnym kształcie o maksymalnej 
wysokości ok. 100 cm”.

Na Wileńskiej będzie też wybieg 
dla psów. Projektanci zakładają, że 
„poprzez wydzielenie ogrodzone-
go terenu możliwe będzie wypro-
wadzanie psów bez smyczy”. W 
strefi e tej planuje się umieszczenie 
wydzielonej toalety, wyposażonej 
w kosz na zwierzęce odchody. Na 
wybiegu zaprojektowano kilka 
urządzeń sprawnościowych dla 
czworonogów: tunel, slalom, po-
chylnia, płotki. Przewiduje się osło-
ny na drzewa.

W strefi e sportowej zakłada się 
remont boiska piłkarskiego o na-
wierzchni naturalnej trawiastej, 
stworzenie boiska wielofunkcyjne-
go z rolkowiskiem, a także boiska 
do siatkówki i badmintona oraz 
siłowni terenowej. Dodatkowymi 
elementami strefy są 3 stoły do te-
nisa stołowego (obecnie znajdujące 
się w zachodniej części terenu). W 
strefi e sportowej przewidziano lo-
kalizację trybun w dwóch strefach 
o łącznej liczbie 100 sztuk. 

Boisko piłkarskie (pokryte na-
wierzchnią naturalną trawiastą) 
będzie o wymiarach 60 m x 30 m, 
z dwiema bramkami, otoczone 
piłkochwytami. Boisko wielofunk-
cyjnego z rolkowiskiem stworzone 
zostanie w miejscu istniejącego 
boiska asfaltowego (ok. 1.118 mkw., 
w tym 94 kw. pod stoły do tenisa 
stołowego). W ramach boiska wie-
lofunkcyjnego przewidziano dwa 

pełnowymiarowe boiska do gry 
w koszykówkę uliczną. Boisko 
otoczone będzie piłkochwytami, o 
zagęszczonych oczkach z dwiema 
furtkami. Boisko do gry w siatków-
kę i badmintona będzie o  wymia-
rach 15 m x 24 m.

W siłowni terenowej staną or-
bitrek, wahadło, wioślarz, twister 
siedzący, wyciąg górny, rowerek. 

Nawierzchnia parkingu pozo-
stanie bez zmian. Projekt zakłada 
doprowadzenie do istniejącego par-
kingu utwardzonej ścieżki, będącej 
odzwierciedleniem tz w. przedeptu 
w kierunku chodnika przy Wileń-
skiej. Parking zostanie oddzielony 
od strefy sportowej pasem nasa-
dzeń. W zachodniej części przewi-
dziano lokalizację dwóch stojaków 
na rowery oraz stacji naprawy ro-
werów. Wyznaczono również miej-
sce zarezerwowane na lokalizację 
stacji rowerów miejskich.

Na terenie będzie poidełko dla 
ludzi i poidełko dla zwierząt, to-
aleta, 2 podwójne ławki, 3 przy-
siadki dla niepełnosprawnych, 6 
łukowych ławek betonowych bez 
oparcia, 26 ławek z oparciem, 8 
pulpitów edukacyjnych, 30 koszy 
na śmieci i ławka solarna, z moż-
liwością podłączenia telefonu – 2 
gniazda USB. 

Pojawi się kilkadziesiąt nowych 
nasadzeń, w tym proponowany 
przez Sylwię Urbanek na placu 
Zwycięstwa klon czerwony (trzy 
sztuki). Będą kwietne łąki: czerwo-
na, żółta, pomarańczowa.

(ror)

Wileńską czeka rewolucja
Zostanie podzielona na 10 stref. Każdy ma tam znaleźć coś dla siebie do aktywnego wypoczynku.

Strefy: zapachowa, seniora, plac dla starszych i młodszych 

Wiatr 
na okładce
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Beata Szukalska-Woźnicka zo-
stała Dolnośląskim Biblioteka-
rzem Roku 2019.

Beata Szukalska-Woźnicka z 
Oleśnickiej Biblioteki Publiczna  
im. Mikołaja Reja od ponad 20 lat 
zajmuje się organizacją spotkań z 
pisarzami, dziennikarzami i in-
nymi ciekawymi osobami. Wielo-
letnie doświadczenie, znajomość 
rynku, bardzo dobre kontakty z 
ludźmi ze świata książki spra-
wiły, że do Oleśnicy przyjechali 
tacy znakomici pisarze i artyści 
jak m.in.: Olga Tokarczuk (dwa 
razy), Marek Krajewski (kil-
kakrotnie), Maria Czubaszek,  

Magdalena Zawadzka, Andrzej 
Sapkowski, Wanda Chotomska,  
Joanna Szczepkowska, czy Jacek 
Fedorowicz. 

Dzięki jej zaangażowaniu rów-
nież do mniejszych miejscowości 
docierają pisarze (zwłaszcza dla 
dzieci i młodzieży). 

Pani Beata jest też inicjator-
ką i organizatorką Nocy Kobiet. 
W 10 edycjach tego wydarzenia 
wzięło udział ponad pół tysiąca 
kobiet. W ramach wydarzenia 
odbywają się recitale, spotkania 
z pisarkami, zajęcia relaksacyjne, 
warsztaty plastyczne, wykłady i 
prelekcje.

Bibliotekarka jest też organiza-
torką Międzynarodowej Wysta-
wy Ekslibrisów i Małych Form 
Graficznych, która skupia kilku-
dziesięciu artystów z całego świa-
ta. „Ale przede wszystkim Beata 
jest bardzo zaangażowanym w 
swoja pracę bibliotekarzem” - na-
pisała Oleśnicka Biblioteka Pu-
bliczna.

Te wszystkie działania sprawi-
ły, że Beata Szukalska-Woźnicka 
została wybrana Dolnośląskim 
Bibliotekarzem Roku 2019 w ra-
mach X edycji Ogólnopolskiego 
Konkursu Stowarzyszenia Bi-
bliotekarzy Polskich „Bibliotekarz 
Roku 2019”.  (OAI)

Bibliotekarka roku

Bibliotekarka nr na Dolnym - Śląsku

Mamy ich kwartet: 
dwoje polonistów, an-
glista i biolog.  

Konkurs zDolny Ślą-
zak, obecnie skierowa-
ny do uczniów szkół 
podstawowych, ma 
już 18 lat. Organizują 
go dolnośląski kurator 
oświaty we Wrocławiu 
wespół z  Samorządem 
Województwa Dolno-
śląskiego i Dolnoślą-
skim Ośrodkiem Do-
skonalenia Nauczycieli 
we Wrocławiu. W tym 
roku były to konkursy: 
polonistyczny, histo-
ryczny, matematyczny, 
fizyczny, biologiczny, 
chemiczny, geograficz-
ny oraz dwa językowe 
- z angielskiego i nie-
mieckiego. Konkursy są 
trzyetapowe na szcze-
blach szkolnym, powia-
towym (to eliminacje) i 
wojewódzkim (dwueta-
powy finał). Wszyscy 
uczniowie uczestniczą 
w nich na tych samych, 
jednolitych zasadach.

Nagrody dla laure-
atów finału? Najwyż-
sza pozytywna roczna 
ocena klasyfikacyjna z 
zajęć edukacyjnych, z 
których uczeń otrzymał 
tytuł laureata, zwolnie-
nie z danego zakresu 
odpowiedniej części 
egzaminu ósmoklasisty, 
a w przypadku języka obcego no-
wożytnego – z części trzeciej tego 
egzaminu, przyjęcie w pierwszej 
kolejności do publicznej szkoły 
ponadpodstawowej. 

Takich laureatów tegorocznych 
konkursów w Oleśnicy mamy 
czworo. Jak przedstawiają tych naj-
lepszych z najlepszych ich szkoły?  

„Uczeń klasy 8b Mateusz Sob-
kowiak został laureatem Dolno-
śląskiego Konkursu Polonistycz-
nego zDolny Ślązak. Mateusz 
musiał wykazać się ogromną 
wiedzą w części pisemnej i ustnej, 
a także umiejętnościami oratorski-
mi w części ustnej. Do konkursu 
przygotowała ucznia polonistka 
Magdalena Chlebowska-Sala-
mon” - informuje  Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Jana Kilińskiego w 
Oleśnicy.

„Mamy to! Chcemy poinfor-
mować, że uczeń klasy 8a Maciej 
Kuziak został laureatem konkursu 
zDolny Ślązak z języka angielskie-
go w konkursie organizowanym 
przez Kuratorium Oświaty we 
Wrocławiu. Koleżanka Maćka, 
Hania Fedzin, po ustnej części 
zdobyła tytuł finalistki tegoż kon-
kursu. Uczniów przygotowała pani 
Dorota Kobik” - napisała Szkoła 
Podstawowa nr 4 im. prof. Romana 
Podoskiego w Oleśnicy. 

„Tadaaam! Tymon Laureatem! 
Miło nam poinformować, że Ty-
mon Serwata - uczeń klasy VIIIa 
został laureatem Dolnośląskiego 
Konkursu Biologicznego zDol-
ny Ślązak. Szymon interesuje się 
astrofizyką, zoologią, ale nader 
wszystko lubi zdrowy sen i relaks. 
Według jego relacji w odniesieniu 
sukcesu pomaga pasja i rozwija-
nie zainteresowań. Nie ukrywa, 
że ciężko zostać laureatem, ale 
ogromne zaangażowanie, umie-
jętność opanowania stresu i wia-
ra w siebie pomogły mu wygrać. 
Tymon jest uczniem pani Doroty 

Krzemińskiej” - zako-
munikowała Szkoła 
Podstawowa nr 3 im. 
Podróżników i Od-
krywców Polskich w 
Oleśnicy.

„Z dumą informu-
jemy, że uczennica 
klasy VIIIa – Ame-
lia Bąk -  osiągnęła 
niebywały sukces i 
w tegorocznej edy-
cji konkursu zDolny 
Ślązak uzyskała ty-
tuł laureata z języka 
polskiego. Droga do 
zwycięstwa nie była 
ani prosta, ani krót-
ka.  Nasza zdolna 
ósmoklasistka musia-
ła wykazać się wie-
dzą i umiejętnościa-
mi podczas czterech 
kole jnych etapów 
konkursu. Cieszymy 
się, że pielęgnowana 
od lat pasja czytel-
nicza, pracowitość i 
zaangażowanie oka-
zały się receptą na 
sukces. Gratulujemy 
i jesteśmy pełni po-
dziwu, tym bardziej 
że zamiłowanie do 
języka i l iteratury 
polskiej to nie jedyna 
pasja Amelii. Uczen-
nica kocha zwierzęta 
(szczególnie konie i 
psy), uwielbia poma-
gać innym - od lat jest 
jedną z najaktywniej-
szych wolontariuszek 

w naszej szkole”- pochwaliła się  
Szkoła Podstawowa nr 7 im. Jana 
Pawła II w Oleśnicy.

Zdobycie tytułu laureata to na-
prawdę imponujące wyróżnienie. 
Np. Amelia Bąk i Mateusz Sobko-
wiak, laureaci konkursu poloni-
stycznego, musieli przeczytać 30 
lektur, bardzo różnorodnych, od 
„Dwunastu prac Herkulesa” Aga-
ty Christie i „Starego człowieka 
i morze” Ernesta Hemingwaya, 
przez poezje m.in. Hemara, Her-
berta, Mickiewicza, Baczyńskiego,  
Kochanowskiego, Szymborskiej, 
czy Staffa, aż po Tolkienowskiego 
„Hobbita, czyli tam i z powrotem” 
oraz Fredrowską „Zemstę”. A do 
tego dochodziła jeszcze znajomość 
10 tekstów kulturowych, obrazów 
i filmów. W finale najpierw uczest-
niczyli w części pisemnej, potem w 
ustnej. 

Łatwo więc nie było, ale satys-
fakcja każdego laureata jest ogrom-
na!

 (ror)

Przechodzę przyspieszony kurs 
kreatywności i prywatny prze-
wrót technologiczny - napisała 
nauczycielka i mama dwóch 
uczennic.

Od 16 marca szkoły, decyzją Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, 
zostały zamknięte nie tylko dla 
uczniów, ale również dla nauczy-
cieli i pracowników administracji. 

Wirtualna nauka
Wirtualna nauka, która dla wie-

lu uczniów była dotychczas szczy-
tem marzeń, stała się codzienną 
koniecznością. Ministerstwo za-
proponowało do zdalnej nauki 
wykorzystanie dziennika elek-
tronicznego, strony internetowej 
szkoły oraz mailingu do rodziców, 
a w przypadku starszych uczniów 
bezpośredniego kontaktu elektro-
nicznego. 

Dzienniki elektroniczne zapełni-
ły się zadaniami do samodzielne-
go wykonania przez uczniów. Na-
uczyciele początkowo zasypywali 
ich propozycjami. Z czasem jednak 
przystopowali... 

W praktyce okazało się bowiem, 
że niektóre platformy są przecią-
żone, a możliwość zalogowania na 
podanych przez nauczycieli stro-
nach niemożliwa lub utrudniona. 
Na szczęście pozostały spraw-
dzone przez kilka ostatnich lat 
e-dzienniki. To głównie przez nie 
nauczyciele kontaktują się z rodzi-
cami i uczniami. Mimo że wciąż 
nie wiadomo, w jaki sposób zo-
staną zapisane nietypowe lekcje i 
frekwencja na stronach dziennika, 
pozostała możliwość wpisywania 
w nich zadań domowych, ocen, 
czy korespondencji z podopiecz-
nymi lub ich rodzicami.

Włączamy kryzysowe 
myślenie

Nauczyciele szybko prze -
szli na tryb kreatywnej pracy z 
uczniami. Oprócz proponowa-
nych przez MEN narzędzi wy-
korzystują Facebook, Messenger 
oraz wykupione przez niektóre 
szkoły platformy edukacyjne. W 
Oleśnicy nauczyciele korzystają 
z platformy NUADU, w gminie 
Oleśnica część placówek ma do-
stęp do platformy Edunet. Są one 
narzędziem stworzonym po to, 
by ułatwić pracę nauczyciela z 
uczniem. Pomoc w pracy odby-
wa się w atrakcyjnej dla młodych 
odbiorców formie. Nauczyciele 
mogą wykorzystać platformę 
m.in. przy zadawaniu prac domo-
wych, tworzeniu kartkówek, czy 
podczas przygotowań do konkur-

sów. Umożliwiają one tworzenie 
zestawów zadań z gotowej bazy, 
zgodnej z obowiązującą podsta-
wa programową. Pozwalają na 
zbieranie danych o postępach 
uczniów oraz na szybką analizę 
mocnych i słabych stron.

Ale na dłuższe wirtualne lekcje 
szkoły i rodziny nie są do końca 
gotowe. Problem pojawia się już 
na etapie sprzętu i oprogramowa-
nia potrzebnego do przeprowa-
dzania zajęć na odległość. Lekcje 
miałyby odbywać się w godzinach 
pracy szkoły i zajęć konkretnych 
nauczycieli. Nawet gdyby każdy 
z nauczycieli miałby odpowiedni 
sprzęt i oprogramowanie, to nie 
możemy założyć, że w rodzinie, w 
której są dwie, trzy lub więcej osób 
w wieku szkolnym, każda z nich 
ma własny komputer lub laptop. 
Należy pamiętać, że wielu z rodzi-
ców podjęło się pracy zdalnej, a 
tym samym w tych samych godzi-
nach muszą korzystać z prywatne-
go komputera.

Rodzice w rozkroku
Od tygodnia rodzicom uczniów 

w wieku szkolnym, szczególnie 
tych najmłodszych i bardziej opor-
nych na zdobywanie wiedzy, do-
szedł kolejny obowiązek. Muszą 
mobilizować pociechy do wzmożo-
nej pracy własnej. Niejednokrotnie 
są zmuszeni przejąć rolę nauczy-
ciela i wytłumaczyć zagadnienia, z 
którymi nie mieli wiele wspólnego 
przez 10, 20 i więcej lat. Zdarza się, 
że nie potrafią wytłumaczyć gra-
matyki języka angielskiego, czy 
niemieckiego, bo sami nie uczyli 
się tego języka. 

Konieczne wydaje się zatem 
wzajemne słuchanie sugestii rodzi-
ców przez nauczycieli i na odwrót, 
a tym samym dobry przepływ 
informacji. Bez wzajemnego zro-
zumienia, życzliwej współpracy 
i otwarcia na nowe rozwiązania, 
nawet największe zaangażowa-
nie z jednej lub drugiej strony nie 
wystarczą. Niecodzienna sytuacja 

wymaga od nas niecodziennych 
zachowań…

Prywatna rewolucja 
technologiczna

Od kilku dni przechodzę przy-
spieszony kurs kreatywności i pry-
watny przewrót technologiczny. 
Do tej pory, ucząc języka polskiego, 
stawiałam na rozmowę, wymianę 
poglądów, jednym słowem - dia-
log. Najnowsze nowinki e-learnin-
gowe zostawiałam innym przed-
miotowcom, najważniejszy był dla 
mnie żywy przepływ myśli. 

Koronawirus zachwiał moim 
dotychczasowym podejściem 
do nauczania. Przez ostatnie dni 
przeglądam dziesiątki stron edu-
kacyjnych, próbuję jeszcze bardziej 
zaprzyjaźnić się z Facebookiem, 
uważnie wsłuchuję się w głos su-
perbelfrów i eduzmieniaczy, któ-
rzy od lat funkcjonują w sieci. Nie 
lada wyzwaniem stało się także 
przygotowanie zadań do pracy 
własnej moich uczniów. Do tej 
pory zadania domowe dotyczyły 
materiału, który wspólnie „prze-
gadaliśmy’ na zajęciach. Byłam w 
stanie przewidzieć, z czym dadzą 
sobie radę, po reakcji zwrotnej na 
lekcjach. Teraz staram się nie prze-
sadzić z wymaganiami, a jedno-
cześnie zmotywować do działania 
atrakcyjną i niezbyt wymagającą 
formą. 

Pod znakiem zapytania pozo-
staje wciąż kwestia oceniania po-
stępów domowych. Sama jestem 
mamą dwóch uczennic w wieku 
szkolnym. Wiem, jak (nie)wygląda 
samodyscyplina małolatów. Od 
początku ich edukacji stałam się 
nieoczekiwanie specem z wielu 
przedmiotów, obecnie, żeby wytłu-
maczyć im nowe zagadnienia, np. z 
matematyki, także nieoczekiwanym 
metodykiem z tego przedmiotu. 

Mimo wszystko staram się prze-
kuć ten nieoczekiwany przewrót w 
coś dobrego, czego życzę wszyst-
kim uczniom, nauczycielom i ro-
dzicom.  Małgorzata Furmanek  

Szkoła w kwarantannie

Nauka oneline? To nie takie proste...

zDolni oleśniczanie

Amelia Bąk

Tymon Serwata

Maciej Kuziak

Mateusz Sobkowiak
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Starszym oleśniczanom, kiedy 
stali w ostatnich dniach w kolejce 
do kasy w Intermarchu czy Bie-
dronce, lata osiemdziesiąte przy-
pomniały się na pewno.

Ale jednak obu tych sytuacji po-
równać się nie da. Różnice? Zasad-
nicze! 

Obecne kolejki są (a raczej, miej-
my nadzieję!, były) krótkotrwałe. 
W PRL-u trwały całymi latami. 
Kiedy spojrzymy na dawne zdję-
cia autorstwa Edwarda Niczypora 
(ze zbiorów Oleśnickiego Domu 
Spotkań z Historią), widzimy, że 
tamte były jednak zdecydowanie 
dłuższe. No i najważniejsze - dzi-
siaj stoimy w spożywczym z ko-
szami wypełnionymi po brzegi 
towarami. Wtedy staliśmy, nigdy 
do końca nie wiedząc, „co rzucą”, 
a nawet jeśli wiedzieliśmy, to nie-
wiadomą pozostawało, ile tego uda 
nam się kupić.  

Tamte lata i nastrój w tamtych 
kolejkach najlepiej oddaje „Psalm 
stojących w kolejce”, wyśpiewany 
w 1980 roku przez Krystynę Proń-
ko..

Za czym kolejka ta stoi?
Po szarość, po szarość, po szarość
Na co w kolejce tej czekasz?
Na starość, na starość, na starość

Co kupisz, gdy dojdziesz?
Zmęczenie, zmęczenie, zmęczenie
Co przyniesiesz do domu?
Kamienne zwątpienie

Bądź jak kamień, stój, wytrzymaj
Kiedyś te kamienie drgną
I polecą jak lawina
Przez noc, przez noc, przez noc

No to stajemy w oleśnickiej ko-
lejce... I obiecujemy, że postaramy 
się, aby tak szaro jednak nie było... 
Postaramy się raczej o konwencję 
sentymentalną, ze szczyptą hu-
moru ’ala kabaret Tey, w którym 
Zenon Laskowik tłumaczył, że 
„SKLEP to jest skrót. Stój Kliencie 
Lub Ewentualnie Poproś”... 

Chrupiące bułeczki 
pana ministra

Najpierw meldujemy się w 
„ogonku” po świeże bułeczki. 
No, z tymi bułeczkami to by-
wało różnie... Przypomnijmy, 
że sławne określenie „chrupią-
ce bułeczki” już nieodmiennie 
związane będzie ze Zdzisławem 
Krasińskim, ministrem ds. cen 
od 1981 do 1985 roku. To on był 
autorem nieudanych reform ce-
nowych, które według jego słów 
miały zagwarantować „chrupiące 
bułeczki”. Bułeczek chrupiących 
nie zagwarantował, reformę cen 
położył, ale nie wyszedł na tym 

źle, bo w latach 1986–1989 był 
radcą ekonomicznym-ministrem 
pełnomocnym Ambasady PRL w 
Waszyngtonie. 

A wracając do kolejki... 
Z bułeczkami to bywało raczej, 

nomen omen, krucho, ale jeśli już 
udało się je kupić, a częściej jednak 
zaopatrzyć się w chleb, to trzeba 
przyznać, że pieczywo w PRL-u 
było naprawdę smaczne. I zapew-
ne niejeden z nas tęskni do tego 
smaku i tego zapachu. O takim 
wspomnieniu chleba, choć innego, 
przedwojennego, pieczonego we 
Lwowie słynnego chleba kulikow-
skiego, pięknie pisał niezrównany 
Marian Hemar: „Taki duży bo-
chen - na bochnie skorupka, jak z 
wiśniowego drzewa - ale krucha, 
ale chrupka! Po szesnastu latach 
ja pamiętam jeszcze, jak świeci, 
jak błyszczy się, jak chrzęści, jak 
trzeszczy. I pachnie - jak tylko się 
wejdzie do kuchni! A jak go prze-
krajać - nim mama go przekraje, 
przeżegna jego zawsze, takie mia-
ła obyczaje... (...) Bo on lekki jak 
pianka, aż dotknąć go frajda i już 
w ręku pachnąca, gorąca jeszcze 
pajda. Jak żywa - ta zdaje się, że 
nagle tobie powie: Ta zjedz mnie i 
niech tobie wyjdzie na zdrowie!”...

Pij mleko! Będziesz... 
chory?

Bułeczki już „wystaliśmy”, to 
teraz potrzebne będzie coś do bu-
łeczek. Nie, o wędlinie na razie nie 
myślimy. Po nią powinniśmy sta-
nąć skoro świt, a najlepiej to jeszcze 
w nocy. My na razie zadowolimy 
się serkiem na bułeczkę i mlekiem 
do popicia takiej pysznej kanapki. 
Stajemy więc w kolejce do sklepu 
z napisem „Nabiał”. Jeśli chodzi o 
mleko, to było ono wtedy wyłącz-
nie w butelkach z kapslami żółto–
złotymi lub srebrnymi. Uchodziło 
za niezwykle ważny składnik po-
żywienia, zwłaszcza dzieci. Były 
książeczki o królu Mlekopiju, któ-
ry pił dużo mleka i przerósł swoich 
dworzan o dwie głowy. Ta wiara 
w magiczną moc mleka przetrwa-
ła Polskę Ludową. Kampania z 
roku 2014 - „Pij mleko! Będziesz 
wielki” – to wszak jedna z najbar-
dziej rozpoznawalnych i najdłu-
żej trwających polskich kampanii 
społecznych. Dzisiaj jednak mleko 
doczekało się i gorszych „recenzji”. 
„Pij mleko, będziesz chory” książ-

ka Alissy Hamilton, reklamowana 
jako „cała prawda o nabiale, przy-
swajaniu wapnia i chorobach, któ-
re może spowodować jedzenie pro-
duktów mlecznych” i inne badania 
zburzyły nieco ten sielski mleczny 
obrazek. 

Przypomnijmy jeszcze - pamię-
tacie te sceny z „Nie lubię ponie-
działku” - zwyczaj codziennego 
roznoszenie mleka pod drzwi 
mieszkań. Przetrwał on do 1989 
roku. W sklepie spożywczym za 
niewielką kwotę wykupywało się 
abonament na cały miesiąc. I każ-
dego dnia o świcie klatki bloków i 
kamienic rozbrzmiewały brzękiem 
butelek z mlekiem. 

Ale wracając do naszej kolejki... 
Kupujemy biały ser, butelkę 

mleka, może udało nam się dostać 
masło i śmietanę, wielką okazją 
byłby zakup kefi ru, a jogurtu to już 
niemal cud. Jednak i w tym przy-
padku powiedzmy uczciwie - PRL-
-owski nabiał był często naprawdę 
smaczny!

Idziemy dalej... Ponieważ nie 
każdy lubi do porannej kanapki 
mleko, warto mieć też na podorę-
dziu herbatę. Najlepiej z cukrem 
i cytryną. A tak zasadniczo to 
większość z nas pewnie napiłaby 
się kawusi, co nie? No i nie każdy 
jednak jest jaroszem. I zjadłby ka-
wałek szyneczki do tej bułeczki... 
Oj, zamarzyło nam się. To znaczy 
zamarzyło 40 lat temu...   

Na co mi pieniądze? 
Co innego kartki... 

Stajemy więc w szczególnie dłu-
uugiej kolejce do spożywczego. W 
PRL trudno było o kawy i herbaty 
dobrej jakości, a z kolei latem o 
napoje chłodzące. Spośród herbat 
najgorszą renomą cieszyły się gru-
zińskie. W serialu „Zmiennicy” 
jest scena, kiedy matka Mariana 
Koniuszki robi koleżance długi 
wykład na temat tego, jak przy-
gotować dobrą herbatę. Szczegó-
łowo opowiada, jak należy do niej 
gotować, filtrować, cedzić wodę. 
Koleżanka ten jej popis puentuje 
krótko: „No tak, moja droga, ale 
gdzie dzisiaj dostać herbatę?”... 

Kawę z kolei pito najczęściej „po 
turecku”, czyli grubo zmieloną za-
lewano wrzątkiem. Ten zwyczaj 
jeszcze gdzieniegdzie przetrwał, 
ale to już prawdziwy relikt. Kawę 
podawano w szklance, niekiedy 
objętej metalowym trzymadeł-
kiem.

Z kolei cukier, mięso i wędliny 
były przed długie okresy na kart-
ki, bo PRL obywatelom „kartko-
wych” doświadczeń nie szczędził. 
W ciągu 45 lat Polski Ludowej ar-
tykuły pierwszej potrzeby były 
reglamentowane przez niemal po-
łowę tego okresu. I dlatego kartki 
były ważniejsze niż pieniądze. 
Robotnik Maniek, budujący blok 
przy ulicy „Alternatywy 4”, mó-
wił: „A na co mi pieniądze, panie? 

Co innego kartki. Wie pan no, na 
mięso bym wziął albo na cukier”.

12 sierpnia 1976 r. władze PRL 
wprowadziły reglamentację cu-
kru. Obawiając się negatywnych 
konotacji słowa „kartki”, używano 
wtedy słowa „bilety towarowe”. 
Osoby je posiadające miały prawo 
do zakupu określonej ilości cu-
kru po dotychczasowych cenach 
(10,50 zł za kg), pozostała część 
cukru była dostępna w sprzedaży 
po tz w. cenach komercyjnych (26 
zł za kg). Z kolei od 1 kwietnia - i 
nie był wcale Prima Aprlilis! - 1981 
roku obok istniejących kartek na 
cukier wprowadzono reglamento-
waną sprzedaż mięsa i jego prze-
tworów. Dlatego Laskowik i spół-
ka śpiewali, że „my musimy być 
silni i zdrowi - choćby na skrobi, 
choćby na skrobi; bo my musimy 
być dziś mniej pazerni – roślino-
żerni, roślinożerni”... 

Potem podjęto decyzję o wpro-
wadzeniu reglamentacji masła, 
mąki pszennej, kaszy, płatków 
zbożowych, ryżu. W sierpniu 
1981 r. do listy dołączył proszek 
do prania, potem artykuły dla nie-
mowląt. Potem były jeszcze kartki 
na benzynę, alkohol, papierosy. A 
„wisienką na torcie” była „kartki 
na kartki” - specjalny blankiet w 
formie wkładki do dowodu osobi-
stego, na którym odnotowywano 
przyznane danej osobie kartki re-
glamentacyjne. O rany...

Pan tu nie stał, czyli w ogonku
W poprzednim tygodniu kolejki w niektórych sklepach wróciły. Ale kudy im do tych z PRL-u., kiedy SKLEP to był skrót: Stój Kliencie Lub Ewentualnie Poproś... 

Chrupiące bułeczki były głównie w obietnicach ministra Krasińskiego

Czy w tym ogonku obowiązywała „lista kolejkowa”?

Ciekawe, co dzisiaj rzucą? Cukier, herbatę, a może nawet kawę?
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W kiosku od Żbika po 
tygodnik „Polityka”

Zostawmy już tę „spożywczą” 
kolejkę i stańmy w jeszcze innym 
ogonku. W końcu nie samym 
chlebem żyje człowiek... 

Ustawiamy się w kolejce do kio-
sku Ruchu. Po gazetę? 

Też. Były czasopisma, które 
znikały błyskawicznie. Białym 
krukiem był oczywiście „Tygo-
dnik Solidarność”, ale jego żywot 
był krótki - od 3 kwietnia do 12 
grudnia 1981 roku. Ale na pniu 
schodziły też np. „Piłka Nożna” 
- bo kibiców w Polsce nigdy nie 
brakowało, „Film” - bo podobnie 
było z kinomaniakami, „Prze-
krój” - bo miał świetną, oryginal-
ną krzyżówkę, felieton Jana Ka-
myczka (czyli Janiny Ipohorskiej) i 
minikomiks o profesorze Filutku, 
„Świat Młodych” - bo drukował 
wspaniałe komiksy m.in. Pap-
cia Chmiela, „Przyjaciółka” -  bo 
dziewczyny zawsze lubiły czy-
tać o modzie i urodzie, „Express 
Wieczorny” - bo ta popołudniów-
ka to była jedyna w PRL-u gaze-
ta o charakterze bulwarówki, no 
i tygodnik „Razem” - bo choć w 
całokształcie był beznadziejny, to 
na ostatniej stronie z nagłówkiem 
„Osobno” publikował zdjęcie na-
giej dziewczyny...

Niełatwo było też dostać „Poli-
tykę”. W kioskach sprzedawano 
również niezwykle popularne 

serie komiksów, a to o kapitanie 
Żbiku, a to o kapitanie Klossie, czy 
Janosiku.  Tak więc Polacy czytali, 
ale bądźmy szczerzy - kolejka na 
naszym zdjęciu stoi jednak z na-
dzieją, że do kiosku rzucili wła-
śnie nie tyle „Politykę”, ale szam-
pon, żyletki, a może nawet papier 
toaletowy?! W pewnym okresie 
przy zakupie tego ostatniego waż-
ne były pokwitowania z punktów 
skupu makulatury - uprawniało 
do zakupu. Przelicznik - 1 rolka 
za kilogram makulatury.

Ja tam wódki nie lubię. 
Najwyżej wino importo-
wane...

Mamy już bułeczki, coś do nich, 
herbatę, gazetę do poczytania, 
kupiliśmy makaron na obiad... No 
to może butelka białego wina do 
tego makronu? Stajemy w „ogon-
ku” do monopolowego? A jakże...

Tyle że - nie ukrywajmy - w ko-
lejce nie stało się jednak po żadne 
wino. Czy to białe, czy czerwo-
ne. Stało się po prostu po wódkę. 
Czemu nie po wino? Cóż, tu jak 
znalazł będzie słynna anegdota o 
Napoleonie. Otóż pewnego dnia 
przejeżdżając (już jako cesarz) 
przez małe francuskie miastecz-
ko, zapytał, dlaczego nie oddano 
salwy armatniej na jego cześć. 
Skrajnie zdenerwowany mało-
miasteczkowy ofi cjel odpowiada: 
„Powodów jest ze dwadzieścia. 

Po pierwsze nie mamy armat...”. 
„Dziękuje, to pierwsze wystarczy” 
odpowiedział na to Napoleon, ów-
czesny mistrz ciętej riposty.

Nie staliśmy po wino, bo „rzu-
cali” je od wielkiego dzwonu. I tu 
mamy na myśli te wina, o których 
mówił w „Samych swoich” Zenek 
Adamiec: „Ja tam wódki nie lubię. 
Najwyżej wino importowane”. 
Owe wina importowane to była 
w PRL-u wyższa półka alkoholi, 
choć w porównaniu z dostępny-
mi dzisiaj markami i gatunkami 
ich smak był raczej podławy. Im-
portowane były z krajów bloku 
wschodniego, głównie z Węgier 
(sławna Egri bikavér - „egerska 
bycza krew”), czasami z Rumu-
nii, czy Jugosławii. A podłe były, 
bo mimo winiarskiej tradycji tych 
krajów centralnie planowana go-
spodarka sprawiała, że wino – tak 
jak wszystko inne – wytwarzane 
było tam szybko, tanio i niedbale. 

A skoro o taniości mowa, to 
jeszcze były, dzisiaj mające status 
kultowych, wina, o których mó-
wiło się, że „tanie wino jest dobre, 
bo jest dobre i tanie”. To sławetne 
siara, żur, alpaga, jabol, czar PGR-
-u. Jednym słowem - krajowe wina 
owocowe, produkt tylko dla od-
ważnych. Zarówno ich skład, jak i 
zawartość alkoholu były tajemni-
cą! Ba, nie tylko dla konsumentów, 
ale i dla samych... wytwórców. Ci 
ostatni pisali np., że zawartość 

alkoholu jest „w przedziale 8 - 15 
proc.”. Powiedzenie, że „wino im 
starsze, tym lepsze” do jaboli się 
nie odnosiło, bo na ich etykiecie 
podawano termin przydatności 
do spożycia. Alpaga im była star-
sza, tym paskudniejsza.... 

Stajemy więc po prostu po wód-
kę. Podobnie jak w przypadku 
win były dwie kategorie - impor-
towane i krajowe, tak wódka dzie-
liła się też na dwa rodzaje: czystą 
(białą) i kolorową. 

Białej było kilka marek, chwalo-
no „żytko”, czyli Żytnią”, i „Wybo-
rową”, gardzono „Czystą” i „Stoło-
wą”. Luksusem pod koniec lat 70. 
była pierwsza wódka premium, 
czyli „Polonaise”. Można ją było 
kupić wyłącznie za dolary. Dzięki 
niej nie ginęła w narodzie znajo-
mość literatury romantycznej, bo 
przy otwarciu flaszki cytowano 
słowami wieszcza: „Poloneza czas 
zacząć!”....

Czystą spoży wal i  przede 
wszystkim mężczyźni. Panie sta-
wiały na tz w. wódki gatunkowe, 
czyli kolorowe. Były łagodniejsze 
niż czyste, a poza tym zdecydo-
wanie lepiej prezentowały się w 
kieliszku, o barku nie mówiąc. „Ja-
błecznik”, „Soplica”, „Polish Cher-
ry” (wiśniówka), czy „Jarzębiak” 
stanowiły namiastkę zachodniego 
luksusu, znanego w PRL-u głów-
nie z fi lmów ze „zgniłego Zacho-
du”, o którym musieliśmy wszak 

pamiętać, „żeby plusy nie przesło-
niły nam minusów”! 

W tej kolejce (podobnie jak w 
wielu innych, najczęściej po meble 
czy sprzęt RTV i  AGD) mogliśmy 
się natknąć na „listę kolejkową” 
(„listę społeczną”). Spisywano na 
niej nazwiska stojących. Co pe-
wien czas je odczytywano. Kogo 
podczas tego swoistego „spraw-
dzania obecności” zabrakło, był 

eliminowany z „ogonka”. To na 
kanwie tych list powstała wypo-
wiedź klienta stojącego w kolejce 
w fi lmie Barei „Co mi zrobisz, jak 
mnie złapiesz?”. Kiedy inny kolej-
kowicz zwraca mu uwagę, że w 
niej nie stał, ten ripostuje: „Panie, 
wsiądzie pan w 125, dojedzie na 
plac Zamkowy. Tam jest kolumna 
Zygmunta. Pójdzie pan i mu po-
wie: Pan tu nie stał!”... 

Seta i galareta, czyli 
lorneta z meduzą

Uff, kupujemy więc dla nas 
„żytnią”, dla żony „Polish Cher-
ry” i pędzimy do domu, bo od 
tego stania już nas nogi potwor-
nie bolą... 

Po drodze szybko spoglądamy 
jeszcze na sklepowe witryny, na 
wywieszone na nich kartki typu 
„Z powodu oczekiwania na do-
stawę towaru sklep nieczynny do 
odwołania”. Na zdjęciach autor-
stwa Edwarda Niczypora mamy 
też kilka oleśnickich tablic infor-
macyjnych. Dowiadujemy się, że 
„artykuły pogrzebowe” można 
było kupić tylko, jeśli okazało się 
akt zgonu. No a młode małżeń-
stwa miały pewne preferencje w 
zakupach. I dobrze, że kiedy stali-
śmy w kolejce do monopolowego 
nie zaskoczyła nas nagle kartka: 
„Zakaz sprzedaży napojów alko-
holowych do odwołania”. 

To  był wtedy cios... No bo jak 
można było przetrwać PRL bez 
jednego głębszego? Czyli pięćdzie-
siątki czy setki wódki. Ta ostatnia 
w Polsce Ludowej nazywana była 
„lornetą”. A dodajmy, że w restau-
racji (wtedy używano jednak po-
wszechnie określenia „knajpa”) 
do każdej kolejki alkoholu obo-
wiązkowa była zakąska. Dlatego 
zamawiano „lornetę z meduzą”, 
czyli setkę z galaretka z wieprzo-
wych nóżek. 

Ale restauracy jno-barowe 
wspominki z okresu, kiedy budo-
waliśmy socjalizm, to już zupełnie 
inna historia. Notabene potem się 
okazało, że żadnego socjalizmu 
nie było. Mógł więc powstać ko-
lejny żart: „Socjalizmu nie było? 
Ale mnie oszukali! Tyle składek 
na marne”... 

Roman Rybak
fot. Edward Niczypor

Pan tu nie stał, czyli w ogonku
W poprzednim tygodniu kolejki w niektórych sklepach wróciły. Ale kudy im do tych z PRL-u., kiedy SKLEP to był skrót: Stój Kliencie Lub Ewentualnie Poproś... 

Ciekawe, co dzisiaj rzucą? Cukier, herbatę, a może nawet kawę?

Staliśmy po gazety, ale liczyliśmy w takiej kolejce na szampon i żyletki

Wódka w PRL-u była na kartki. A pić się chciało...

Dzisiaj takie informacje tylko wywołują uśmiech
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Kochał 
folklork, 
żył muzyką

CODZIENNIE NOWE 
INFORMACJE

beata-meble.pl 
Poniatowice tel. 604 068 826

ŁÓŻKA OD 650 zł

TWARDOGÓRA  Najważniej-
sze są spokój i skoordynowane 
działania.

- Pojawienie się wirusa w na-
szym kraju to dla nas wszystkich 
nowe wyzwanie. Dlatego tak waż-
ne jest, aby zachować spokój oraz 
stosować się do zaleceń służb me-
dycznych i sanitarnych. Wprowa-
dziliśmy w gminie Twardogóra 
rozwiązania, które mają za zada-
nie zmniejszyć zarówno obecne 
obawy przed potencjalnym zagro-
żeniem, ale również potencjalne 
skutki, gdyby zagrożenie wirusem 
wystąpiło na terenie gminy - mówi 
burmistrz Paweł Czuliński.

Gmina deklaruje, że ma zabez-
pieczone środki finansowe na 

ewentualne działania: rezerwę 
celową na realizację zadań z za-
kresu zarządzania kryzysowego, 
a w razie potrzeby może skorzy-
stać dodatkowej rezerwy ogólnej.

Dla mieszkańców została uru-
chomiona specjalna zakładkę na 
stronie gminy - można tam śle-
dzić bieżące informacje na temat 
koronawirusa. Są tam zamiesz-
czane informacje ogólne, odno-
szące się do sytuacji w kraju, ale 
także wprost do działań w gmi-
nie Twardogóra. - Z uwagi na po-
jawiające się pogłoski, plotki albo 
niekiedy sprzeczne doniesienia 
medialne, apeluję, by korzystać 
ze sprawdzonych źródeł: admi-
nistracji rządowej, samorządo-
wej, służb sanitarnych. Ważna 

jest informacja z pewnego źródła 
– z „pierwszej ręki” - mówi bur-
mistrz. 

W ratuszu pojawiły się miej-
sca do dezynfekcji rąk. Samorząd 
przełożył wydarzenia, które mogą 
odbyć się w późniejszym terminie, 
jak np. gminne konkursy szkolne. 
Została ograniczona działalność 
GOSiR-u. Biblioteka jest nieczyn-
na dla czytelników. Z bieżącymi 
informacjami dotyczącymi wirusa 
zapoznali się radni i sołtysi. Z ini-
cjatywy przewodniczącego Rady 
Miejskiej Mieczysława Kowal-
skiego rozpoczęły się pracę nad 
planem wsparcia samotnych osób 
starszych, które w razie pogorsze-
nia sytuacji będą mogły liczyć na 
pomoc.

- Zwróciliśmy się też pisemnie 
do firmy znajdującej się na tere-
nie gminy (ściśle współpracującej 
z krajem najwyższego ryzyka) o 
informację na temat możliwości 
pojawienia się zagrożenia, które 
może mieć wpływ na bezpie-
czeństwo i zdrowie mieszkańców 
gminy Twardogóra oraz o wysła-
nie materiałów informacyjnych 
związanych z potencjalnym za-
grożeniem do osób powracają-
cych z północy tego kraju - mówi 
Czuliński.

Na terenie gminy Twardogóra 
nie zanotowano osoby z podej-
rzeniem zachorowania, zakażonej 
koronawirusem. Obecnie 16 osób 
podlega kwarantannie.

(OAI)

LIGOTA POLSKA   Z tą 
imprezą zdążyli przed pande-
mią... 

7 marca w świetlicy GOK-u w 
Ligocie Polskiej odbył się Dzień 
Kobiet. Organizatorzy wymyśli, 
żeby spotkanie odbyło się w stylu 
hawajskim. Przygotowali je sołtysi 

Ligoty Polskiej, Poniatowic oraz 
Osady Leśnej wraz z radami sołec-
kimi oraz radny Poniatowic. Pomo-
cą służyła Justyna Matyszkiewicz.

Około 80 pań zostało przywita-
nych lampką szampana i czekola-
dą zamiast kwiatka. Najpierw były 
przedstawienia, a później wspólne 
karaoke i biesiadowanie.  (OAI)

Strażakom 
w hołdzie

GRABOWNO WIELKIE 
 Taka tablica powstała w 
70. rocznicę założenia OSP 
w Grabownie Wielkim (gmina 
Twardogóra). „Dziękujemy za 
wykonanie tablicy pamiątkowej 
fi rmie Kamieniarstwo Wasicki” - 
napisali strażacy z OSP Grabow-
no Wielkie.  (OAI)

Jak się bronią przed wirusem?

Po hawajsku...

To były jeszcze beztroskie dni

DOBROSZYCE  18 marca 
pożegnano cenionego muzyka 
ludowego.

„Z przykrością informujemy, 
że 16 marca w wieku 68 lat od-
szedł od nas do wieczności pan 
Roman Karkulowski - muzyk 
ludowy, związany z zespołami 
ludowymi w gminie Dobroszy-
ce. Jego gra na akordeonie roz-
brzmiewała podczas wielu, wie-
lu wydarzeń organizowanych w 
naszej gminie. Kochał folklor i 
żył muzyką. Panie Romanie, bę-
dzie nam Pana bardzo brakowa-
ło” - poinformował Urząd Gminy 
Dobroszyce.

Gminne Centrum Kultury sko-
mentowało na portalu społeczno-
ściowym odejście muzyka tak: 

„Z ogromnym smutkiem przy-
jęliśmy informację o śmierci p. 
Romana Karkulowskiego, który 
przez wiele, wiele lat współpraco-
wał z naszym ośrodkiem, kultury 
grając i śpiewając podczas imprez 
kulturalnych, prowadząc zespoły 
ludowe lub po prostu służąc nam 
pomocą. Teraz przygrywa Pan z 
pewnością w tym piękniejszym, 
lepszym świecie z ogromną pa-
sją i miłością do muzyki. Panie 
Romku, z całego serca za wszyst-
ko dziękujemy, pozostanie Pan w 
naszej pamięci”.  (kad)

GOSZCZ   Po latach samo-
rząd wraca do tej wciąż niezre-
alizowanej inwestycji. 

Samorząd Twardogóry zwięk-
szył o 16.794 zł wydatki budżetowe 
na opracowanie dokumentacji pro-
jektowej korekty łuku w Goszczu. 
Wcześniej na to zadanie przezna-
czono tylko 2.000 zł. Zwiększenie 
puli pieniędzy wiąże się z tym, że 
pojawiła się szansa na realizację tej 
odłożonej w czasie inwestycji.

- Zadanie to wynika z podpisa-
nego w 2015 r. porozumienia mię-
dzy Województwem Dolnośląskim 
a Gminą Twardogóra - mówi Alek-
sander Król, kierownik Referatu 
Infrastruktury Technicznej. - W 
projekcie uchwały zostały rozpi-
sane w latach środki fi nansowe na 
zadanie, zarówno te, które zostały 
już poniesione, jak i te, które pla-
nuje się wydać. Gmina Twardogóra 
zdecydowała się dofi nansować za-

danie województwa dolnośląskie-
go w wysokości 1/3 kosztów, co 
stanowi 500.000 zł. 

W 2018 r. gmina wydała 61.828 zł 
na opracowanie projektu. Na tym 
poprzestano, ponieważ wojewoda 
dolnośląski odmówił wydania po-
zwolenia na budowę - okazało się, 
że zadanie zostało zaprojektowane 
niezgodnie z warunkami technicz-
nymi. Kto wykonał projekt? Dolno-
śląska Służba Dróg i Kolei. 

- Teraz burmistrz Paweł Czu-
liński podjął się rozmów z DSDiK, 
proponując, aby chodnik odsunąć 
o wymaganą odległość od kra-
wędzi jezdni i procedować tę do-
kumentację dalej. Na skutek tych 
działań DSDiK postanowiła reak-
tywować dokumentację - wyjaśnia 
kierownik Król, dodając, że przy 
uzyskaniu pozwolenia na budowę 
nie będzie problemu z pozytywną 
opinią konserwatora zabytków. 

(ror)

TWARDOGÓRA   - A dlacze-
go nie ma podwyżek dla wycho-
wawców klas i opiekunów sta-
żu? - pyta radna.

Rada Miejska w Twardogórze 
podjęła uchwałę, która zmienia 
dodatki funkcyjne dla dyrekto-
rów i wicedyrektorów szkół oraz 
przedszkola.

- Obecnie dyrektor, pełniący 
bardzo ważną funkcję kierow-
niczą, mając bardzo wysoką od-
powiedzialność, zarabia czasami 

mniej od nauczyciela realizują-
cego godziny ponadwymiarowe 
i godziny doraźnych zastępstw 
w szkole. Dlatego proponujemy 
podwyższyć dodatki dla dyrekto-
rów do 3.500 zł, a dla wicedyrek-
torów do 2.000 zł. Kwoty zostały 
pozytywnie zaopiniowane przez 
związki zawodowe. Wysokość 
wynagrodzenia nauczyciela za 
jedną godzinę lekcyjną w przecią-
gu trzech lat wzrosła z 42 zł plus 
wysługa lat do kwoty 52 zł plus 
wysługa lat. Od września dodat-

kowo wynagrodzenia nauczycieli 
wzrosną o 6 procent - tak uzasad-
niła podwyżkę po.o. dyrektora 
Centrum Usług Wspólnych Wio-
lett a Cijka.

Podczas posiedzenia Komisji 
Strategii i Rozwoju radna Lidia 
Stanisławska zapytała, dlaczego 
nie ma podwyżek dla wycho-
wawców klas i dla opiekunów 
stażu? Dyrektor Cijka wyjaśniała, 
że wychowawcy klas otrzymali w 
ubiegłym roku podwyżki. - Było 

to jeszcze raz tyle niż mieli do tej 
pory - stwierdziła.

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Mieczysław Kowalski zauważył, 
że jest wniosek związków zawo-
dowych działających przy szkole, 
są także wnioski radnych, aby w 
najbliższym czasie zająć się tema-
tem zwiększenia dodatku moty-
wacyjnego. Wiolett a Cijka powie-
działa, że podniesienie o jeden 
procent dodatku motywacyjnego 
spowoduje wzrost wydatków o 
100.000 zł rocznie.  (ror)

Gdzie teraz przygrywa?

Wyższe dodatki dla dyrekcji

Łuk do korekty

G M IN A O LE Ś NICA   
Nowa nakładka bitumiczna 
pokryje drogę Krzeczyn-By-
stre.

Zarząd Dróg Powiatowych 19 
marca ogłosił przetarg nieogra-
niczony na remont drogi poprzez 
wykonanie nakładki bitumicznej 
na drodze powiatowej nr 1920D 
(etap 2 – Krzeczyn, Bystre). Zada-

nie obejmuje wykonanie odcinka 
drogi o długości 5400 m i jest to 
kontynuacja remontu rozpoczęte-
go w 2019 roku. 

Termin składania ofert wyzna-
czono na 9 kwietnia. Szczegółowe 
informacje dotyczące przetargów 
można znaleźć na stronie inter-
netowej Zarządu Dróg Powiato-
wych w Oleśnicy.

 (kad)

Wyremontują drogę
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SYCÓW  Sycowski rzemieśl-
nicy mają żal, że objęcia patro-
natu nad klasą w miejscowym 
ZSP nikt im nie zaproponował.  

W poprzedniej Panoramie infor-
mowaliśmy, że fi rma Polak Meble 
z Kępna została patronem klasy 
w zawodzie tapicer, utworzonej 
w Zespole Szkół Ponadpodstawo-
wych w Sycowie. Umowa pomię-
dzy stronami została podpisana 
w Kępnie. W wydarzeniu wziął 
również udział starosta oleśnicki 
Jan Dżugaj. ZSP w Sycowie repre-

zentowały: dyrektor Beata Mazu-
rek i wicedyrektor Ewa Mencel, 
zaś fi rmę meblową prezes zarządu 
Maciej Polak. 

Ta informacja wywołała oburze-
nie wśród sycowskich rzemieślni-
ków, którzy mają ogromny żal, że 
nikt im takiej propozycji nie zło-
żył.

W ramce oświadczenie Cechu, 
sygnowane przez Starszego Ce-
chu Henryka Kluskę i dyrektor 
Biura Cechu Justynę Jakóbczak-
-Kuźmicz.  

(ror)

Rzemiosło jest oburzone
OŚWIADCZENIE

Cechu Rzemiosł Różnych w Sycowie 
w związku z licznymi pytaniami oraz 
niepokojem dotyczącym zawarcia 
umowy patronackiej Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Sycowie z 
firmą Polak Meble z Kępna. Oświad-
czamy, że ani Cech Rzemiosł Róż-
nych w Sycowie, ani żaden zakład 
należący do naszego Cechu nie 
otrzymał takiej propozycji, pomimo 
iż zrzeszamy kilkanaście zakładów 
tej branży. Szczegółowe informacje 
przekażemy na Walnym Zgromadze-
niu Cechu.

SYCÓW   Komunikat burmi-
strza Dariusza Maniaka jest jed-
noznaczny.

Burmistrz Sycowa zakomuniko-
wał w czwartek 19 marca: 

„Sytuacja jest bardzo dynamicz-
na. Szybko, codziennie trzeba po-
dejmować decyzje, często bardzo 
ważne. Po analizie, konsultacjach 
z innymi samorządami, informa-

cjami z Centrum Kultury zdecydo-
waliśmy się odwołać Dni Sycowa 
2020. W związku z rozwojem sy-
tuacji związanej z koronawirusem 
duże imprezy plenerowe w maju 
obarczone są sporym ryzykiem. 

Ewentualne inne terminy wy-
darzenia, miejsce i forma będzie 
poddawana dyskusji i konsultacji 
z mieszkańcami”.

(kad)

I N F O R M A C J A
Burmistrz Miasta i Gminy Syców podaje do publicznej wiadomości

Zarządzenie nr 293/2020 z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu 
lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w trybie przetargowym wraz 
z udziałem w nieruchomości wspólnej położonego na terenie wsi Komorów, gmina 
Syców.

Wykazy wywieszone zostały na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Miasta i Gminy  na okres 21 dni.

SYCÓW  Potrzeby? Wiadomo. 
Środki dezynfekujące, masecz-
ki, rękawiczki...

„Dbamy o nasze zdrowie i o 
to, by ciągłość świadczenia usług 
medycznych w naszym mieście 
była nieprzerwana” - zapewniają 
władze gminy Syców. I deklaru-
ją: „W związku z nadzwyczajną 
sytuacją spowodowaną pandemią 
koronawirusa? SARS_CoV2 posta-
nowiliśmy dodatkowo wesprzeć 
placówkę, która nigdy nie może 
zostać zamknięta dla mieszkań-
ców. Samodzielny Publiczny Za-
kład Opieki Zdrowotnej w Syco-
wie otrzymuje dodatkowe 20000 
zł na zapewnienie najwyższych 

środków bezpieczeństwa i higieny 
w tym m.in. środki dezynfekujące, 
maseczki, rękawiczki”.

Urząd Miasta i Gminy przypo-
mina, że ośrodek działa również 
w trybie zdalnym - konsultacje te-
lemedyczne, zwolnienia, e-recepty.

Numery tylko do lekarzy ro-
dzinnych POZ:

509 190 822 – 8.00–13.30
574 368 432 – 8.00–13.30
574 368 426 – 8.00–17.30

*dla pacjentów z infekcjami 
dróg oddechowych(katar, kaszel, 
gorączka)

574 368 425 - 8.00–13.30
Poradnia dziecięca

574 368 433 - 8.00–17.30
(kad)

SYCÓW   Trudno sobie wy-
obrazić gminę Syców bez tego 
stowarzyszenia.

Działacze Towarzystwa Święte-
go Marka przypomnieli, że 19 mar-
ca, w uroczystość Świętego Józefa, 
minęło 18 lat od oficjalnego jego 
powstania. 

Pierwsze spotkanie przyszłych 
założycieli TŚM, czyli Aleksandry 
i Krzysztofa Zielniców oraz Stani-
sława Kozłowskiego, odbyło się we 
wrześniu 1996 r. w Szkole Podsta-

wowej w Działoszy - na otwarciu 
wystawy twórcy ludowego Jana 
Kowalskiego. Dopiero jednak 19 
marca 2002 r. postanowieniem 
Sądu Rejonowego we Wrocławiu 
wpisano Towarzystwo Świętego 
Marka w Sycowie do Krajowego 
Rejestru Sądowego. 

Pierwsze władze organizacji sta-
nowili: prezes - Stanisław Kozłow-
ski, wiceprezes - Leszek Wojteczek, 
sekretarz - Małgorzata Kozłowska, 
członek Zarządu - Aleksandra Ho-
łubecka- Zielnica.  (kad)

SMOLNA   Koło Gospodyń 
Wiejskich w Smolnej „Na obca-
sach” wystąpiło z antykorona-
wirusową inicjatywą.

„Kto potrafi  szyć, pilnie poszu-
kiwany” - ogłosiło Koło Gospodyń 
Wiejskich w Smolnej 
„Na obcasach”. I nie 
chodzi bynajmniej 
o stroje dla ze-
społu ludowego, 
ale o maseczki 
antybakteryj-
ne.  Tak i  jest 
obecnie trend 
mody! A idzie 
wprost z Medio-
lanu...

„Maseczki potrzebne od 
zaraz! Drodzy mieszkańcy, Koło 
Gospodyń z Bystrego szyje ma-
seczki ochronne dla oleśnickiego 
szpitala. My również przyłączamy 
się do nich. W sprzętach naszego 
koła posiadamy maszyny do szy-

cia, dlatego najwyższy czas zrobić 
z nich użytek. Jeżeli macie ochotę 
przyłączyć się do akcji, dajcie znać. 
Możemy udostępnić maszynę do 
szycia, a także materiały. Smolna 
szyje również maseczki dla Przy-
lądka Nadziei we Wrocławiu. Kto 
potrafi  szyć, pilnie poszukiwany” 

- napisały wiejskie aktywist-
ki. Zamieściły też apel: 

„Edukujcie starsze oso-
by w temacie prze-

strzegania zasad 
bezpieczeństwa i 
pomagajcie im, bo 
z naszych obser-

wacji wynika, że to 
właśnie starsze osoby 

nie do końca zdają sobie 
sprawę z zagrożenia i wciąż 

spotykają się w grupach i na-
gminnie robią zakupy. Młodzi w 
większości przechodzą zakażenie 
łagodnie, u osób starszych kończy 
się to tragicznie”. 

 (kad)

SYCÓW W SKRÓCIE
Działki na sprzedaż
Gmina zaprasza do udziału w 
przetargu na grunty pod zabudowę 
mieszkaniową, jednorodzinną - w 
Sycowie na ulicy Malczewskiego. 
Termin - 20 kwietnia.

Zakupy dla seniora
„Czy jest może organizowana jakaś 
pomoc w zakupach (dowóz do domu) 
dla osób starszych?” - zapytał inter-

nauta. „Tak, proszę się skontaktować 
się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej lub zostawić telefonicznie 
informację o osobach potrzebują-
cych pomocy w sekretariacie urzędu” 
- odpowiedział mu burmistrz Dariusz 
Maniak.

Place zabaw zamknięte
Ze względów prewencji przed 
pandemią koronawirusa zostały 
zamknięte do odwołania wszyst-
kie publiczne place zabaw i 

siłownie zewnętrzne na terenie 
gminy.

Jedzenie z dowozem
Gmina informuje, że lokalne fi rmy 
gastronomiczne - pizzerie, bary, re-
stauracje i cateringi - proponują swoją 
ofertę z dowozem. „Dzięki skorzysta-
niu z takiej formy usług zasilicie ich 
budżet, a jednocześnie bezpiecznie i 
smacznie zjecie rozmaite dania! Za-
chęcamy i zapraszamy w ich imieniu!” 
- reklamuje ofi cjalna witryna Sycowa.

Odwołane Dni Sycowa!

Dokładają 20 tysięcy

Latka lecą

Tacy byli 18 lat temu...

Kto potra�  szyć...

SYCÓW  To obrazki budujące. 
Ale i smutne...

„Dzisiaj Syców był... pusty” - ko-
mentuje niedzielny widok miasta 
ofi cjalny profi l gminy. „Dziękuje-
my, że tak odpowiedzialnie pod-
chodzicie do sytuacji, która jest 
dla nas wszystkim trudnym wy-
zwaniem! Pamiętajcie, że najważ-
niejsze jest zachowanie dyscypliny 
sanitarnej oraz zadbanie o najbliż-
szych. Szczególnie pamiętajmy o 
osobach w wieku emerytalnym 
oraz tych w wieku podeszłym. To 
czas, w którym solidarność spo-
łeczna jest kluczowa” - czytamy. 
Samorząd przypomina, że obecnie 
w Sycowie i całej gminie nie ma 
stwierdzonego zakażenia korona-
wirusem.

Mieszkańcy mają też swoje uwa-
gi... „A wczoraj pod Polo nie było 
gdzie zaparkować... Pusto, nieste-
ty, bo niedziela niehandlowa, a 

nie bo wirus” - uważa pani Daria. 
„Jutro, jak tylko Biedronkę otwo-
rzą, pełno będzie. Masakra, chyba 
w sklepie nie obowiązuje kwaran-
tanna” - wtóruje jej pani Monika. 
Pan Andrzej w ogóle uważa, że 

„w tygodniu po godzinie 17 jest 
podobnie”.

Puenta? Jest, jak jest, ale „zostań-
cie w domach!” - apeluje pani La-
ryssa.

(ror)

SYCÓW  Policja została po-
wiadomiona o niepoddaniu 
się kwarantannie w gminie 
Syców.

„Pojawił się dzisiaj przypadek,  
że osoby które wróciły z zagra-
nicy, zostały objęte dobrowolną 
kwarantanną domową. Jednak 
nie widnieją w bazie danych 
przekazanych przez Sanepid. 
Danymi tych osób dysponuje 
Policja. Osoby takie również 
zobowiązane są do pozostania 
w domu Mieliśmy sygnały, że 
osoby mogły się do tego nie do-
stosować, o czym niezwłocznie 
poinformowana została Policja” 
- napisał Dariusz Maniak, bur-
mistrz Sycowa. 

Przypomnijmy, że obecnie za 
złamanie zakazu kwarantanny 
grozi obecnie kara w wysokości 
30.000 zł.

(OAI)

Syców jaki? Pusty...

Niedziela w Sycowie. Sycowianie zostali w domach...

Nie chcieli 
kwarantanny?
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KREDYTY
 gotówkowe, 
    konsolidacyjne,
 bankowe i pozabankowe
 bez BIK
Oleśnica, ul. Młynarska 

7/7, parter
Tel. 601-274-026.

Instalacja systemu, naprawa, wymiana ekranu laptopów w 
24 godziny! Kasy fi skalne on-line!

Oleśnica, ul. Kopernika 10 G (teren byłego POM-u). 
Tel. 602-771-432, 71-399-39-53, w godz. 8-16. 

SERWIS 
KOMPUTEROWY

WESELA   18-TKI
komunie, przyjęcia, noclegi.

Kryształowy Dwór
Tel. 602-459-919

PRACA
 Zatrudnię przy naprawie 

palet. Tel. 501-717-357. 
 FIRMA TAPICERSK A 

SUPER PILNIE ZATRUDNI: 
- PRACA FIZYCZNA - 5 osób - 
m.in. wyklejanie, wysoko płat-
na, mężczyźni i kobiety - TAPI-
CER - 4 osoby, doświadczenie 
- KRAWCOWA - 3 osoby, do-
świadczenie - PRACOWNIK 
ADMINISTRACYJNY - do-
świadczenie w pracy biurowej. 
Tel. 661-607-839, 667-475-003, 
661-476-393.  

 Zakład Kół Zębatych  przyj-
mie do pracy Szefa Produkcji 
oraz operatorów CNC (możli-
wość przyuczenia do zawo-
du), specjalizacja obróbka 
skrawaniem. Wymagane wy-
kształcenie średnie technicz-
ne, tel. 601-779-121.
 SPRZEDAM  

 Pralki, lodówki, zmywarki z 
Niemiec - 220 zł/szt. Tel. 790-
883-249.

 Sprzedam lub wynajmę ta-
blicę reklamową przy ruchli-
wej trasie Oleśnica - Spalice. 
Tel. 606-874-272. 

 Sprzedam tanio duży basen 
ogrodowy 3,5mx0,8m z wypo-
sażeniem. Tel. 601-785-163.
USŁUGI

 Remonty mieszkań, do-
mów, malowanie, gładzie, pa-
nele, regipsy. Tel. 603-795-542.

 Naprawa pralek Waldemar 
Płaneta, ul. Chopina 7. Tel. 314-
49-33, 0-601-78-86-87.

 Nowoczesne instalacje 
grzewcze, gazowe i wod-
no-kanalizacyjne, montaż i 

serwis kolektorów słonecz-
nych renomowanych firm. 
Klimatyzacja i wentylacja 
oraz roboty ziemne. Tel. 604-
406-519.

 Awaryjne otwieranie samo-
chodów i mieszkań. Tel. 601-76-
12-82.

 Okna PCV, żaluzje. RATY. 
Wykonujemy posadzki z mixo-
kreta. Oleśnica, ul. Wrocławska 
30B. Tel. 71/314-95-49, 606-
874-272.

 Pranie dywanów, kanap, aut. 
Tel. 535-679-346. 

 ELEKTRYK. Tel. 537-393-
225. 

 Remonty, wykończenie, 
instalacje, łazienki, kuchnie. 

Tel. 661-283-302.
 Usługi dźwigowe. Tel. 502-

399-107. 
 FINANSE

 Biuro Rachunkowe „De-
kret”. Oleśnica, ul. Wiśniowa 
5. Dla nowych fi rm 1. miesiąc 
gratis. Tel. 605-418-580.

 TURYSTYKA
 Centrum Międzynarodo-

wych Przewozów Autokaro-
wych, wyjazdy codziennie 
z Oleśnicy, Sycowa, Wro-
cławia. BILETY LOTNICZE, 
PROMOWE-zniżki do 90 %. 
OPAL-Rzemieślnicza 10, tel. 
71-398-14-06, Kilińskiego 4 
(koło Biedronki). Tel. 71-399-
93-22. Rezerwuj na www.
OPAL.olesnica.pl.

 Egzotyka-przedsprze -
daż 2020. Rabat do 1000 zł. 
OPAL Oleśnica Rzemieślni-
cza 10 (obok PKS,w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel. 
71-398-14-06,Kilińskiego 4 
(koło Biedronki), Tel.71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl.

 Wyspy Zielonego Przylądka 
3700 zł. OPAL Oleśnica Rze-
mieślnicza 10 (obok PKS,w Ga-
lerii, przy postoju taksówek). Tel. 
71-398-14-06,Kilińskiego 4, (koło 
Biedronki). Tel.71-399-93-22. 

Rezerwuj na www.OPAL.ole-
snica.pl.

 Lato 2020, 40% zniżki,parking 
za 1 zł, zaliczka 10%, dziecko 
690 pln. OPAL Oleśnica Rze-
mieślnicza 10 (obok PKS w 
Galerii, przy postoju taksówek). 
Tel. 71 398-14-06, Kilińskiego 4 
(koło Biedronki), tel. 71-399-93-
22. Rezerwuj na www.OPAL.
olesnica.pl

 Codziennie last minute - ty-
dzień 999 zł, wszystko w cenie. 
OPAL Oleśnica, Rzemieślni-
cza 10 (obok PKS,w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel. 
71-398-14-06,Kilińskiego 4 (koło 
Biedronki), Tel.71-399-93-22. Re-
zerwuj na www.OPAL.olesnica.
pl.

 Gruzja 1999 zł. OPAL Ole-
śnica Rzemieślnicza 10 (obok 
PKS,w Galerii, przy postoju tak-
sówek). Tel. 71-398-14-06,Kiliń-
skiego 4 (koło Biedronki). Tel. 71-
399-93-22. Rezerwuj na www.
OPAL.olesnica.pl.

 Rejs po Karaibach - Barba-
dos, Dominikana, Martynika, 
Saint Lucia 4463 zł wszystko w 
cenie OPAL Oleśnica Rzemieśl-
nicza 10 (obok PKS, w Galerii, 
przy postoju taksówek). Tel.71 
398-14-06, Kilińskiego 4 (koło 
Biedronki), tel.71-399-93-22. 
Rezerwuj na www.OPAL.ole-
snica.pl.

 Pielgrzymka do Ziemi Świętej 
1999 zł, bilety wstępu w cenie. 
OPAL Oleśnica, tel. 71-398-14-
06, 71-399-93-22. Rezerwuj na 
www.OPAL.olesnica.pl.

 Albania, Chorwacja, Czarno-
góra 12 dni z Oleśnicy, 1659 zł. 
OPAL Oleśnica Rzemieślnicza 
10 (obok PKS, w Galerii, przy 

postoju taksówek). Tel. 71 398-
14-06, Kilińskiego 4 (koło Bie-
dronki), tel. 71-399-93-22. Re-
zerwuj na www.OPAL.olenica.pl.

 Bułgaria-wszystko w cenie, 
7 dni, 886 zł. OPAL Oleśnica 
Rzemieślnicza 10 (obok PKS w 
Galerii, przy postoju taksówek). 
Tel. 71-399-93-22. Rezerwuj na 
www.OPAL.olesnica.pl.

MIESZKANIA
SPRZEDAM

Ogłoszenia osób 
fi zycznych o sprzedaży 

mieszkań kosztują 
1 zł/słowo 

WYNAJEM
 Do wynajęcia mieszkanie w 

nowym budownictwie przy ulicy 
Mościckiego w Oleśnicy, dwa 
pokoje, 51 m2, salon z kuchnią, 
łazienka, wc, przestronny balkon, 
słoneczne, rozkładowe, bardzo 
dobra lokalizacja. Parking przed 
blokiem na wyłączność miesz-
kańców. Mieszkanie do wyna-
jęcia od 1 kwietnia 2020. Tel. 
783-240 -008.. 

 Do wynajęcia mieszkanie 
3-pokojowe, po remoncie, czę-
ściowo wyposażone, ul. Sudoła. 
Tel. 504-426-013. 

 Do wynajęcia mieszkanie 
2-pokojowe w Oleśnicy. Tel. 
694-518-426. 

LOKALE
 Do wynajęcia lokal 85 m2 

składający się z 4 pomiesz-
czeń. Oleśnica, ul. 3 Maja. Tel. 
693-072-957. 

 Do wynajęcia lokal o pow. 
ok. 60 m2, Oleśnica, ul. 3 Maja. 
Tel. 606-529-696. 

 Do wynajęcia lokale użytkowe 

o pow. 13 m2 oraz 56 m2, bieżą-
ca woda, w.c., energia elektrycz-
na, ogrzewanie, w Twardogórze, 
ul. Wielkopolska 4 . Tel. 517-394-
773. 

 Do wynajęcia - pomieszcze-
nia magazynowo-garażowe na 
ul. Bratniej; warsztatowo-maga-
zynowe oraz pokoje do wynaję-
cia przy Wałach Jagiellońskich; 
pomieszczenia warsztatowe, 
magazynowe, parkingowe i 
warsztat ul. Słonecznikowa. Tel. 
601-774-867. 

 DOMY 
 Sprzedam dom o pow. ok. 

130 m2 przy ul. Przyjaźni w 
Oleśnicy na działce 611 m2, po 
generalnym remoncie w środ-
ku, podzielony na 2 mieszka-
nia ze wspólnym wejściem, z 
możliwością połączenia w 1. 
Tel. 661-895-195.

 Sprzedam dom w zabu-
dowie szeregowej 175,9 m2, 
działkę 430 m2. Oleśnica, Rey-
monta 22c. Tel 601-155-187.

 Sprzedam stary poniemiec-
ki dom w Solnikach Małych na 
działce 25 arów, 32.000 zł. Tel. 
509-898-210.

DZIAŁKI BUDOWLANE
 Kupię działkę budowlaną w 

Oleśnicy. Tel. 603-848-915.
 Sprzedam działkę budowla-

ną w Oleśnicy przy ul. Przyjaź-
ni/Krzywoustego o pow. 1008 
m2. Tel. 661-895-195.

BHP-Center
- uprawnienia 
  SEP, 
  palaczy CO, 
- szkolenia 
  bhp
- kursy 
  operatorów 
  wózków 
  widłowych

Tel. 507-823-846
Oleśnica, 

ul. 3 Maja 22/II

NOWA SIEDZIBA
Oleśnica, 

ul. Rzemieślnicza 
11 a

NARZĘDZIOWNIA ZATRUDNI
 Tokarza  Frezera 

 Operatora maszyn konwencjonalnych
Możliwość zatrudnienia na pół etatu. 

Mile widziany emeryt. Praca w Oleśnicy.
Warunki pracy do uzgodnienia.

Tel. 606 930 757

Przyjęcia pożegnalne

STYPY
Tel. 602-459-919.

ZDJĘCIA NATYCHMIASTOWE
• ZDJĘCIA DO DOWODÓW, 
   PASZPORTÓW, LEGITYMACJI
• ZDJĘCIA WESELNE
• ZDJĘCIA OKAZJONALNE

UTRWAL SWOJE WSPOMNIENIA. 
ODBITKA JEDYNIE 50 GROSZY.

SUPER JAKOŚĆ, SUPER CENA

ZDJĘCIA NATYCHMIASTOWE
FOTO-GORCZYCA

Oleśnica, ul. 3 Maja. Tel. 71-314-24-26

Wynajmę pomieszczenia biurowe 
60 m2 od zaraz, w cenie jest miejsce 
parkingowe, lokal klimatyzowany, 
w centrum Oleśnicy, ul. Kazimierza 
Wielkiego 9. Tel. 602-781-598. 

ZATRUDNIĘ PRACOWNIKÓW:
- BRUKARZ - z doświadczeniem 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 5.000 zł brutto
- POMOCNIK BRUKARZA 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 4.000 zł brutto
- PRACOWNIK FIZYCZNY 
  - wynagrodzenie: 3.000 zł - 3.500 zł brutto
- OPERATOR SPRZĘTU BUDOWLANEGO (koparka, 
ładowarka)  - wynagrodzenie: 4.000 zł - 5.000 zł brutto

Bio-Bud Oleśnica. Tel. 602-781-598. 

SKLEP
SERWIS

Oleśnica, ul. 
Mikołajczyka 9
Czynne: pn. - pt. 

8.30-16.30
sobota 8.30-13.00

Tel. 71 399 96 86

Tel. 71 788 91 50  

SKUP ZŁOMU
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 Sprzedam działkę budowla-
ną, 20 arów uzbrojoną, Białe 
Błoto. Cena 85.000 zł. Tel. 
506-023-066.

 Sprzedam działkę usługo-
wo-produkcyjną 2 x 6 arów lub 
całość 12 arów przy Biedronce w 
Dobroszycach. Tel. 501-717-357.

 Sprzedam działki budowlane 
(zagrodowe) nieuzbrojone, 15- 
arowe + łąka 64 ary, Bogusławi-
ce, tanio. Tel. 509-986-078.

 Sprzedam działki budowlane 
w Oleśnicy. Tel. 782-280-419. 

BUDOWLANE
 Oddam gruz za darmo, Solniki 

Małe. Tel. 509-898-210.

GARAŻE
 Kupię garaż w Oleśnicy. Tel 

608-673-813.
 Kupię garaż lub miejsce 

parkingowe w Oleśnicy. Tel. 
601-194-752.
ROLNICZE   

 Ferma prowadzi sprzedaż 
młodych kolorowych kur nio-
sek. Tel. 601-934-459.
ZWIERZĘTA 

  Chcesz mieć czworonożnego 
przyjaciela? Zaadoptuj jednego 
z bezdomnych psów lub kotów 
wyłapanych z terenu powiatu 
oleśnickiego na zlecenie Urzędu 
Miasta. Tel. 71-798-21-90.

LEKARSKIE 
 ZBIGNIEW OLEJNIK specja-

lista chirurg ortopeda-traumato-
log, Oleśnica, ul. Krzywoustego 
3c, wtorek i czwartek 16-18, 
Twardogóra, ul. Krzywoustego 
2, piątek 9-11. Rejestracja tel. 71-
398-60-23.

 Maria Tarnawska - pediatra, 
neonatolog, poniedziałek, czwar-
tek 17-19. Ul. Ceglana 1b. Tel. 
314-99-55, 601-459-308.

 GABINET STOMATOLO-
GICZNY - lekarz dentysta 

Grzegorz Masternak. Oleśnica, 
ul. Żytnia 28. Tel. 503-155-095.

 KATARZYNA HORNUNG - 
lekarz chorób wewnętrznych, 
specjalista reumatolog przyj-

muje w poniedziałki i czwartki od 
16 do 18 przy ulicy Wschodniej 
7. Tel. 314-43-53.

 Lek. med. Andrzej Bana-
szak - specjalista ginekolog-
-położnik, wtorki - piątki od 
godz. 16; USG - poniedziałki 
16-17. Centrum Medyczne 
Qmed. Oleśnica, ul. Krzywo-
ustego 2 a. Tel. 71-396-21-70, 
602-131-992.

 UROLOG - lek. Stanisław 
Pawlak, konsultacje, USG we 
wtorki i czwartki od godz. 17. 
Centrum Medyczne Daszyńskie-
go, Oleśnica, ul. Daszyńskiego 2 
A, tel. 71-396-21-70, kom. 603-
953-465.

 Lek. med. TADEUSZ MA-
CIEJCZYK - prywatny gabinet 
internistyczny, wizyty domo-
we. Oleśnica, ul. Kopernika 12. 
Tel. 506-213-536.

GABINET UROLOGICZNO- 
-CHIRURGICZNY

lek. med. Tomasz Piskozub
środy 15.30 - 18.30

soboty 10.00 - 13.00
Oleśnica Bystre, ul. Wrzosowa 2. 

Rejestracja: 71-75-75-210, 500 22 28 28, 
www.urologolesnica.pl

Twardogóra, ul. Gdańska 16 
(Przychodnia WAMED) 

czwartki 15:30-17:30

USG USG

KARDIOLOG
Wioletta Braciszewicz

przyjmuje 
w poniedziałki 

od godz. 12  
i środy od godz. 15 
przy ul. Paderewskiego 7H

Rejestracja codziennie 9 do 11
Tel. 071-314-47-01, 0-603-740-985 

Prywatny Gabinet Onkologiczny
Dr med. Mariusz Krawczyk
Specjalista chirurg-onkolog

- pełna diagnostyka gruczołu
   piersiowego, USG piersi, biopsje, 
   zabiegi operacyjne
- USG tarczycy, węzłów chłonnych,
   ślinanianek, jąder-biopsje
- badanie znamion 
   barwnikowych - dermatoskopia
- konsultacje onkologiczne 
   i ogólnochirugiczne
Q-Med Oleśnica ul. Daszyńskiego 2A

Środy godz. 16-18. Rej tel. 71/396-21-70

NFZ, LUXMED - bezpłatnie 
oraz wizyty prywatne

Dermatolog bez kolejki 
C.M. Hipokrates. Oleśnica, ul. Wrocławska 41. 

Tel. 71-398-33-23, 511-459-089.
hipokrates-olesnica.pl

AUTO-MOTO

URZĘDOWE 
ZŁOMOWANIE POJAZDÓW

AUTO-ZŁOM „CHEL”
- wystawiamy zaświadczenia do wydziałów 
  komunikacji oraz firm ubezpieczeniowych 
   przy odbiorze pojazdu
-  za każdy pojazd płacimy gotówką
-  pojazdy odbieramy własnym transportem - GRATIS

Stacja Demontażu Pojazdów Cieśle k. Oleśnicy. 
Tel. 601-725-681, 726-202-020.

Oleśnica, ul. Łąkowa 2 
Tel. 71-314-95-10, 693-395-448

Oleśnica, ul. Łąkowa 2 
OPONY

POMOC DROGOWA
Tel. 601-936-766

MERCEDES

 A-klasa, W169, 1,5 PB, 2005, 
granatowy metalik, bogate wypo-
sażenie, zadbany, 12.000 zł. Tel. 
692-653-169. 
CITROEN

 Xsara picasso, 1,8 16V, benzyna, 
2003, klimatyzacja, c.z., alufelgi koła 
letnie,  6.700 zł. Tel. 661-843-675.  
OPEL

 C o r s a ,  1, 4 ,  19 9 8 ,  t a n i o . 

Tel. 797-232-064.
TOYOTA

 Avensis, 2,0 diesel, 2009, 108.500 
km, 1 rejestracja 12.XII.2009, bez 
wypadkowy, 1. właściciel, cena do 
negocjacji. Tel. 502-734-135. 
RENAULT

 Scenic, 1,6, 2004, srebrny, zareje-
strowany, sprowadzony, 3 miesiące 
w kraju, automat, ABS, klimatronik, 
zamykany na kartę, 8.000 zł. Tel. 
691-656-268. 

 Scenic, 1,5 diesel, 2004, srebrny, 
zarejestrowany, świeżo sprowa-
dzony,  automat, ABS, klimatronik, 
zamykany na kartę, przygotowany 
do rejestracji, 5.0200 zł. Tel. 691-
656-268. 

KARDIO-DENTAL
SPECJALISTYCZNA STOMATOLOGIA 

I KARDIOLOGIA
PEŁNA DIAGNOSTYKA 

KARDIOLOGICZNO-NACZYNIOWA
• ORTODONTA
• CHIRURG STOMATOLOGICZNY na
• PROTETYKA na

Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56e/5
Tel. 888-148-930, www.kardio-dental.com.pl

MASTER SERVICE
DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA

MECHANIKA
GEOMETRIA KÓŁ

ELEKTROMECHANIKA
Oleśnica ul. Gliniana 31

pon. - pt. 700 - 1700  sb. 700 - 1230 
Tel. 71/ 314 23 15

Ukazuje się 
od 29 mar-
ca 1990 r. II 
n a g r o d a  w 
III Konkursie 

dla Prasy Lokalnej 1994, Nagroda 
Miasta Oleśnicy 1998, nagroda w 
IV Konkursie dla Prasy Lokalnej 
1998, III nagroda w V Konkursie 
dla Prasy Lokalnej 2000. Wydawca: 
„OLPRESS”. Adres redakcji: „Pano-
rama Oleśnicka”, ul. Młynarska 4 B, 
56-400 Oleśnica. Tel./fax  71 314-94-
28, e-mail: panorama@dyskietka.pl, 
panoramaolesnicka@poczta.onet.pl, 
www.olesnica24.com. Redaguje ko-
legium: Krzysztof Dziedzic (redaktor 

naczelny), Andrzej Furmanek (redak-
tor techniczny), Grzegorz Huk, Ro-
man Rybak oraz zespół. Redakcja 
nie odpowiada za treść ogłoszeń, 
reklam i nie zwraca materiałów 
nie zamówionych, zastrzega sobie 
prawo skracania i adiustacji tek-
stów, opracowań redakcyjnych oraz 
zmiany tytułów. Publikowane listy i 
stanowiska nie muszą być zgodne z 
poglądami redakcji. Druk: Drukarnia 
Agora Tychy. Nakład: 3.000 egz.

Ogłoszenia przyjmuje Biuro 
Ogłoszeń w Oleśnicy, ul. Młynar-

ska 4B. Czynne od poniedziałku 
do piątku  w godz. 10-13, 15-17.

Wykaz aktualnych telefonów PSSE w Oleśnicy:
71/ 314 20 34 wew. 21 lub 23
512 703 116, 512 703 376, 505 092 898

Oleśnica Razem pomaga 
w sprawunkach samotnym chorym 

osobom i seniorom.
Starsze i schorowane osoby powinny ograniczyć wyj-
ścia z domu na tyle, na ile to możliwe. Niestety, wiele 
z nich nie ma rodziny i musi samodzielnie zadbać o 
zaopatrzenie.
W wielu miastach podejmowane są oddolne inicjaty-
wy niosące pomoc samotnym starszym lub chorym 
ludziom, którzy nie mogą liczyć na pomoc rodziny czy 
sąsiadów. U nas nie mogłoby być inaczej: w ostatnich 
latach czyniono wiele, by Oleśnica stała się miastem 
międzypokoleniowej solidarności i cieszą wszelkie jej 
przejawy, które można już obserwować.
Stowarzyszenie Oleśnica Razem uruchomiło specjal-
ny numer telefonu dla samotnych seniorów z naszego 
miasta: 796 406 898. Wolontariusze stowarzyszenia 
oferują im pomoc w zakresie podstawowych zakupów 
spożywczych czy realizacji recept. Akcja polega na 
dotarciu do starszej (lub chorej) osoby po wykonanym 
przez nią telefonicznym zgłoszeniu i zrobieniu zakupów 
z otrzymanej listy za pieniądze zgłaszającego.

/Koszt połączenia wg taryfy dzwoniącego. Skuteczność zakupów 
uwarunkowana jest dostępnością towaru i jego ostateczną ceną./

OLEŚNICKIE BIDY

KONTAKT W SPRAWIE ADOPCJI: 531-111-336, 517-076-620

SMERFETKA- 
trzyletnia suczka, 
która jest drobna 
i delikatna. Naj-
lepiej bez małych 
dzieci. Smerfetka 
jest zdrowa, wy-
sterylizowana.

DYZIO- siedmio-
miesięczny kocu-
rek, lubiący zaba-
wy z innymi kotami. 
Dyzio jest zdrowy, 
odrobaczony, wy-
kastrowany.

POSZUKU-
JEMY WŁA-
ŚCICIELA- 
m ł o d a  s u n i a 
została znalezio-
na w okolicach 
ulicy Wiejskiej w 
Oleśnicy.

FELEK- młody 
kocur. Felek jest 
grzecznym kotem, 
św ietn ie  doga -
da się z innymi 
kotami. Zdrowy, 
odrobaczony, wy-
kastrowany.

KLEKS- mały i 
delikatny kunde-
lek. W stosunku 
do innych psów 
jes t  neut ra lny. 
Ko n t ak tow y  w 
relacji z człowie-
k iem.  Zdrow y, 
wykast rowany, 
odpchlony.

ARON-  życ ie 
rocznego Arona 
odwróciło się do 
góry nogami, gdy 
nagle trafi ł do zim-
nego kojca. Aron 
jest zdrowy, ma 
aktualne szcze-
pienia.

PSYCHOTERAPIA online 
tel. 501 720 195

CODZIENNIE 
NOWE INFORMACJEOleśnica, ul. 3 Maja 22/II

Zapraszamy! 
Twój mały przyjaciel liczy na ciebie!
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