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KORONAWIRUS

LAPTOPY DLA UCZNIÓW CZTERY ETAPY POWROTU
W ramach projektu realizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, powiat wałbrzyski po-
zyskał 60 tysięcy złotych na sprzęt komputerowy 
umożliwiający realizację zdalnych lekcji. Laptopy 
zostaną przekazane do Zespół Szkół im. Marii Skło-
dowskiej-Curie w Szczawnie-Zdroju. str. 2

W obliczu bardzo trudnej sytuacji, w której znalazły się nie tylko
nasze fabryki ale również lokalna społeczność w której funkcjonujemy, 

pomoc z naszej strony traktujemy jako nasz obowiązek.
Korzystamy z dostępnego czasu oraz posiadanego sprzętu,

który nie jest obecnie używany z uwagi na wstrzymanie produkcji.
W ten sposób możemy wykorzystać naszą wiedzę i umiejętności

by pomóc służbom ratunkowym w walce z pandemią  

Od 20 kwietnia z zostaną otwarte lasy i parki z 
wyłączeniem placów zabaw.  Wprowadzone będą 
nowe zasady w handlu i usługach. W sklepach do 
100 mkw - 4 osoby na stanowisko kasowe oraz 
w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba na po-
wierzchni 15 mkw. str. 5

Dzisiaj czytacie wyjątkowy numer
„Wiadomości Wałbrzyskich”.
Ukazał się wyłącznie w formie elektronicznej
– za względu na Wasze i nasze bezpieczeństwo.
Podobnie jak wielu innych przedsiębiorców, my również przyłączyliśmy się do akcji #zostańwdomu.
Wiedząc, że wielu z Was pozostaje w domach, publikujemy ten numer w Internecie.
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Pod takim  hasłem uczniowie i na-
uczyciele Publicznej Szkoły Podstawo-
wej im. Janusza Korczaka w Jugowicach 
rozpoczęli akcję, która ma na celu dać 
wszystkim poczucie wspólnoty, in-
tegracji oraz bycia ze sobą i dla siebie 
w tych niecodziennych warunkach. 

Akcja prowadzona jest zdalnie, 

a w jej ramach uczestnicy będą po-
dejmować cyklicznie działania, które 
połączą wszystkich mentalnie, do-
dając otuchy i przekonania, że razem 
przetrwamy wszystko. „Na początek 
dołączyliśmy do ogólnoeuropejskiej, 
a nawet już światowej idei pozytyw-
nego zaklinania rzeczywistości, po-
przez wykonanie banerów z napisem 
„Będzie Dobrze” i ozdobienia nimi 
okien naszych domów. - Wierzymy, że 
ta afirmacja czytana przez nas siłą rzeczy 
codziennie i prezentowana z taką samą 
częstotliwością naszym sąsiadom, wy-
zwoli pozytywną energię, która zacza-
ruje przestrzeń i odmieni obecną sytuację 
(a na pewno poprawi nasz nastrój – 
mówi pedagog szkoły Angelika Jaśkie-
wicz. Kolejnym zsynchronizowanym, 
wspólnym działaniem było wzajemne 
przesłanie sobie Płomienia Przyjaźni, 
poprzez zapalenie świecy w oknach 
w Wielką o godz.20.00. Szkoła planuje  
jeszcze inne aktywności „ku pokrze-
pieniu serc”, m.in. związane z otocze-
niem szczególną uwagą seniorów z na-
szych rodzin i sąsiedztwa.

(opr)

N A  P O C Z Ą T E K

Oddzielnie,
ale ciągle razem

Chronią mieszkańców i petentów
Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej „Invest-Park” przekazał 
środki ochronne, m.in. maseczki, płyny 
dezynfekcyjne oraz rękawice jednorazo-
we do walki z koronawirusem. 

- Chcemy rozdysponować je do: Za-
kładu Lecznictwa Odwykowego dla Osób 

Uzależnionych, Niepublicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej „Czarny Bór” oraz do 
Praktyki Lekarza Rodzinnego w Czarnym 
Borze. Dziękujemy WSSE za okazaną pomoc 
- podkreśla Adam Górecki, wójt gminy.

(opr)

Przebudują drogi

Premier Mateusz Morawiecki 
zatwierdził listy zadań do 
dofinansowania ze środków 

Funduszu Dróg Samorządowych 
w ramach naboru wniosków
na 2020 rok. 

Wsparcie rządowe uzyskał Powiat Wał-
brzyski, który na przebudowę drogi powia-
towej nr 3367D w Witkowie otrzymał do-
finansowanie na poziomie 70% wartości 
inwestycji. Wsparcie rządowe uzyska w su-

mie 2297 zadań, w tym 623 powiatowe i 1 
674 gminne. Planowana jest budowa, prze-
budowa lub remont 3 467 km dróg: 1 708 km 
powiatowych i 1 759 km gminnych. Łączna 
wartość środków FDS przeznaczonych na 
dofinansowanie realizacji inwestycji w 2020 
roku to 3 244 mln zł. Na dofinansowanie 
zadań gminnych trafi 1 474,3 mln zł, na za-
dania powiatowe przeznaczonych zostało 1 
269,6 mln zł, wartość dofinansowania zadań 
na drogach obronnych to 500 mln zł.

(opr)

101 urodziny

Adam Górecki - wójt Gminy wraz 
z Edytą Śpiewak - kierownik 
Ośródka Pomocy Społecznej 

złożyli najlepsze życzenia i symboliczny 
kosz kwiatów najstarszemu 
mieszkańcowi Gminy Czarny Bór - 
Edmundowi Miśkowi.

Krótka wizyta odbyła się z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa ze względu na panu-
jącą epidemię. - Jubilatowi życzymy 200 lat 
w zdrowiu i mamy nadzieję, że za rok będzie 
Pan świętował swoje Urodziny w szerokim 
gronie - mówią urzędnicy. Redakcja Wiado-
mości Wałbrzyskich również przyłącza się 
do życzeń.

(opr)

Laptopy dla uczniów

W ramach projektu 
realizowanego przez Centrum 
Projektów Polska Cyfrowa, 

powiat wałbrzyski pozyskał 60 tysięcy 
złotych na sprzęt komputerowy 
umożliwiający realizację zdalnych lekcji. 
Laptopy zostaną przekazane do Zespół 
Szkół im. Marii Skłodowskiej - Curie w 
Szczawnie Zdroju.

Sprzęt będzie służyć uczniom i nauczy-
cielom oraz wspomagać nauczanie na odle-
głość. Wspólny projekt Ministerstwa Eduka-
cji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji jest 
odpowiedzią na obecną sytuację związaną ze 
stanem epidemii. Zamknięcie szkół na wiele 
tygodni wymusiło nowe standardy prowa-
dzenia zajęć. - Uczniowie zasiedli przed mo-
nitorami komputerów, ale przecież nie wszyscy 

mogą swobodnie korzystać z komputera jeśli w 
domu jest więcej osób. Wyrównujemy szanse, 
dlatego do szkoły w Szczawnie-Zdroju trafi 30 
nowych laptopów, tak by pomóc w realizacji 
zdalnego nauczania – mówią urzędnicy ze 
starostwa. 

(opr)

Nie uniknie kary

Kryminalni z „jedynki” 
razem z funkcjonariuszami 
prewencji zatrzymali wczoraj 

24-letniego mieszkańca Wałbrzycha, 
który 13 kwietnia br. włamał się do 
jednego z marketów znajdujących się 
w dzielnicy Piaskowa Góra i zabrał 
artykuły przemysłowe i spożywcze 
na kwotę ponad 1 tysiąca złotych. 
Mężczyzna usłyszał już zarzut kradzieży 
z włamaniem, za co grozi kara do 10 lat 
pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji 
I w Wałbrzychu 13 kwietnia br. otrzymali 
zgłoszenie dotyczące włamania do jedne-
go z marketów w dzielnicy Piaskowa Góra. 
Z przekazanych informacji wynikało, że 
nieznany wówczas sprawca dostał się do 
wnętrza magazynu sklepowego, skąd do-
konał kradzieży rożnych artykułów prze-
mysłowych, kosmetycznych i spożyw-
czych. Straty zostały oszacowane na kwotę 
ponad 1 tys. złotych. Sprawą natychmiast 
zajęli się wałbrzyscy policjanci. Wyko-
nali szereg czynności mających na celu 
wyjaśnienie wszelkich okoliczności tego 
zdarzenia i identyfikację sprawcy. Praca 
funkcjonariuszy z „jedynki” doprowadziła 
do ustalenia i zatrzymania 24-latka podej-
rzanego o to włamanie. Zatrzymany był już 
karany za przestępstwa przeciwko mieniu. 
Za czyn, którego się dopuścił, grozi mu do 
10 lat pozbawiania wolności .

(opr)

Awans posła
Były prezydent Świdnicy, minister 

Wojciech Murdzek zastąpił 
Jarosława Gowina na stanowisku 

szefa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Wojciech Murdzek został powoła-
ny przez prezydenta Andrzeja Dudę na 
stanowisko ministra nauki i szkolnictwa 
wyższego. Nowy szef MNiSW to wielolet-
ni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII 
i IX kadencji, działacz partii Porozumienie. 
Z wykształcenia jest inżynierem elektroni-
kiem. W październiku 2019 r. został wybra-
ny do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wał-
brzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy 
PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył 
sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. dere-
gulacji. Zasiadał również w sejmowych ko-
misjach: gospodarki i rozwoju; finansów pu-
blicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT. 
Jako parlamentarzysta pracował nad ustawą 
z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki prowadzenia 
działalności innowacyjnej zwanej „pierw-
szą ustawą o innowacyjności”, a także nad 
ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia 
prawnego działalności innowacyjnej tzw. 
„drugą ustawą o innowacyjności”.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. 
W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na 
Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocław-
skiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukoń-
czył studia podyplomowe na kierunku Pro-
jektowanie Systemów Mikroprocesorowych, 
a w 2008 r. - studia podyplomowe na kierun-
ku New Public Management w Międzynaro-
dowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu 
we Wrocławiu. W latach 1981-1992 był kon-

struktorem w Zakładach Elektrotechniki 
Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 
a 1998 r. – radnym, wiceprzewodniczącym 
Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-
2002 był starostą powiatu świdnickiego, 
a od 2002 do 2014 r., przez trzy kadencje, 
sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako 
prezydent miasta ściśle współpracował z lo-
kalnymi uczelniami. W latach 2014-2015 był 
radnym Rady Powiatu Świdnickiego. W 2013 
r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Od-
rodzenia Polski. W 2014 r. Samorządowe-
go Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. 
W tym samym roku – Złoty Medal im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła pol-
skiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę 
Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 

2014 otrzymywał Złote godło QI, Perłę QI, 
a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu. Ak-
tywnie angażuje się w działalność społecz-
ną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym 
Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej 
prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. 
św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczą-
cy Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządo-
wa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 
był prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych, które współza-
kładał. Od 5 grudnia 2019 r. pełnił funkcję 
sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. 
Zasiadał w Radzie Sieci Badawczej Łuka-
siewicz. Biegle włada językiem niemieckim. 
Jest żonaty, ma córkę i syna.

(opr)

„Maseczka zamiast mandatu”

Wspierają różne jednostki 

Komenda Miejska Policji 
w Wałbrzychu otrzymała 1000 
sztuk maseczek ochronnych 

ufundowanych przez Wałbrzyską 
Specjalną Strefę Ekonomiczną „Invest-
Park. Będą rozdawane mieszkańcom 
Wałbrzycha oraz powiatu w ramach akcji 
„Maseczka zamiast mandatu”.

Obowiązek noszenia maseczek ochron-
nych w całej Polsce wszedł w życie w miniony 
czwartek. W ramach działań prewencyjnych, 
wałbrzyscy policjanci w dniu dzisiejszym 

rozdawali maseczki ochronne naszym miesz-
kańcom. Podczas rozmów z wałbrzyszanami, 
funkcjonariusze  uświadamiali  jak potrzebne 
jest  noszenie maseczek,  nie tylko dla naszej 
ochrony, ale i ochrony innych przed nami. - 
Rozpoczęta przez nas akcja „Maseczka zamiast 
mandatu” ma na celu przyzwyczaić naszych 
mieszkaniowców do noszenia środków ochro-
ny, aby w ten sposób chronili siebie i swoich 
bliskich. Wałbrzyszanie chętnie korzystali z na-
szego wsparcia i sumiennie przestrzegali nowe 
obostrzenia - mówią  mundurowi. 

(opr)

Ziemia Wałbrzyska kolejny raz 
doposaża strażaków ochotników 
z OSP działających na terenie 

powiatu wałbrzyskiego i miasta 
Wałbrzycha oraz grupę GOPR. 

- W dniu dzisiejszym (17 kwietnia-red) 
przekażemy łącznie następujące środki ochro-
ny osobistej: 100 szt. kombinezonów ochron-
nych, 300 litrów płynu do dezynfekcji i 3000 szt. 
masek ochronnych. Razem pokonamy korona-
wirusa bo wiemy, że bezpieczne służby to spo-
kój mieszkańców - mówi gospodarz powiatu 

Krzysztof Kwiatkowski. Kilka dni wcześniej 
starosta przewodnicząca Rady Powiatu Syl-
westra Wawrzyniak przekazali za środki do 
dezynfekcji i ochrony osobistej przekazane 
dla pracowników ZLO Czarny Bór. W dniu 14 
kwietnia Centrum Obsługi Placówek w No-
wym Siodle (Domy Dziecka w Nowym Siodle 
i Jedlinie Zdrój) oraz Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie doposażone zostało o 750 
szt. masek ochronnych trójwarstwowych, 
500 szt. rękawiczek i 500 litrów płynu do 
dezynfekcji. 

(opr)

CZYTAJ ON-LINE
www.wiadomosciwalbrzyskie.pl
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Kwarantanna dla domowników

Także domownicy mogą 
dostać zasiłek, gdy zostaną 
objęci kwarantanną. 

Kwarantanna dla osób powracających 
z zagranicy obejmuje obecnie 
także współmieszkańców. Wszyscy 
ubezpieczeni, którzy przechodzą taką 
obowiązkową kwarantannę, mają 
prawo do świadczeń chorobowych pod 
warunkiem, że mają ubezpieczenie 
chorobowe.

Obowiązkowa 14-dniowa kwarantan-
na dla osób powracających z zagranicy zo-
stała wprowadzona wraz z tymczasowym 
zamknięciem granic. Za czas kwarantan-
ny można ubiegać się o wynagrodzenie 
chorobowe od pracodawcy albo zasiłek 
chorobowy finansowany z ubezpieczenia 
społecznego. - Początkowo kwarantanna 
obowiązywała tylko tą osobę, która wróciła 
z zagranicy. Teraz muszą w niej zostać tak-
że osoby, które mieszkają wspólnie z osobą, 
która wróciła z zagranicy – mówi Iwo-
na Kowalska-Matis regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Osoba, 
która przekroczy granice musi podać dane 
domowników Państwowej Inspekcji Sani-
tarnej, którzy z automatu zostają także ob-
jęci kwarantanną – wyjaśnia. 

Zmiana wynika z rozporządzenia Rady 
Ministrów z 31 marca 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, 
nakazów i zakazów w związku z wystą-
pieniem stanu epidemii. Na podstawie 
tych przepisów również domownicy oso-
by wracającej z zagranicy po 31 marca 
br., którzy odbywają obowiązkową kwa-
rantannę, mają prawo do wypłaty świad-
czeń chorobowych. Jest to wynagrodze-
nie chorobowe od pracodawcy lub zasiłek 
chorobowy finansowany z funduszu cho-
robowego.  Rzeczniczka wyjaśnia, że pod-
stawą do wypłaty zasiłku w tej sytuacji jest 
oświadczenie o odbywaniu obowiązkowej 
kwarantanny po przekroczeniu granicy 
lub o odbywaniu jej razem z osobą powra-
cającą z zagranicy. Oświadczenie należy 
złożyć w terminie do trzech dni roboczych 
od zakończenia kwarantanny. - Trzeba 

mieć świadomość tego, że prawo do zasił-
ku podczas kwarantanny mają tylko osoby 
objęte ubezpieczeniem chorobowym. Zlece-
niobiorcy i przedsiębiorcy dostaną pienią-
dze, jeśli opłacają składki chorobowe, które 
w ich przypadku są dobrowolne – zastrzega 
rzeczniczka.

Wzór oświadczenia jest dostępny na 
stronie internetowej www.zus.pl. Pracow-
nik składa oświadczenie u pracodawcy, 
osoba zatrudniona na umowę-zlecenia 
u zleceniodawcy. Osoby prowadzące dzia-
łalność gospodarczą powinny dostarczyć 
oświadczenie do ZUS – mogą to zrobić 
przez Internet, na Platformie Usług Elek-
tronicznych ZUS. Na stronie interneto-
wej Zakładu jest instrukcja, jak to zrobić.  
Pracodawcy, którzy wypłacają świad-
czenia, a także ZUS mogą zweryfikować 
dane zawarte w oświadczeniu w sanepi-
dzie. Jeśli państwowy inspektor sanitar-
ny zdecyduje o skróceniu lub zwolnieniu 
danej osoby z kwarantanny, to taka osoba 
powinna o tym poinformować podmiot 
wypłacający jej świadczenie chorobowe 
(pracodawcę, zleceniodawcę albo ZUSZUS 
przypomina, że osoba, która w czasie 
kwarantanny lub izolacji pobiera zasiłek 
chorobowy lub opiekuńczy, nie może wy-
konywać jednocześnie pracy. Wyjątkiem 
są osoby wykonujące zawody medyczne, 
które w czasie kwarantanny lub izolacji 
w warunkach domowych świadczą pracę 
zdalną na rzecz podmiotu wykonującego 
działalność leczniczą lub udzielają świad-
czeń zdrowotnych w ramach telemedy-
cyny albo, które pobierają dodatkowy 
zasiłek opiekuńczy w związku z zamknię-
ciem placówki i świadczą pracę w ramach 
dyżuru medycznego w godzinach innych 
niż czas zwolnienia od pracy w związku 
z opieką nad dzieckiem. Zmiana prze-
pisów, która weszła w życie 1 kwietnia 
2020 roku, zezwala tym osobom na pracę 
zdalną we wskazanym zakresie bez utraty 
prawa do świadczeń chorobowych albo na 
pracę poza normalnymi godzinami pracy 
bez utraty prawa do zasiłku opiekuńczego.

(opr)

Świąteczna pomoc

W Wielką Sobotę, pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Walimiu, przekazali 

potrzebującym  ponad 30 zestawów 
tradycyjnych potraw świątecznych.

Dzięki zaangażowaniu Radnych Po-
wiatu Wałbrzyskiego Pana Łukasza Kaz-
ka i Pani Ewy Dobosz, tegoroczne Święta 
Wielkanocne dla najbardziej potrzebują-

cych mieszkańców Gminy Walim miały 
miły element zaskoczenia. Pracownicy 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Walimiu, 
przekazali potrzebującym  ponad 30 ze-
stawów tradycyjnych potraw świątecz-
nych. Dania zostały ufundowane, przygo-
towane i dostarczone przez Firmę Event 
Catering Renata Wójcicka Jacek Łokaj 
z Wrocławia. 

(opr)

Pomoc rzeczowa
i finansowa

Fabryka Toyoty w Wałbrzychu 
oraz Jelczu-Laskowicach wspiera 
lokalnie działania podejmowane 

na rzecz walki z koronawirusem oraz 
wprowadza dodatkowe środki ochrony 
na terenie zakładów.

W odpowiedzi na wyzwania i problemy 
z jakimi borykają się szpitale i służba zdro-
wia w walce z epidemią koronawirusa fabry-
ka Toyoty zdecydowała o wsparciu w formie 
rzeczowej i finansowej szpitali w Wałbrzychu 
i Oławie. Oprócz dotacji finansowej dla szpi-
tala im. Sokołowskiego Toyota przekazała po 
2000 masek ochronnych oraz po 100 l płynu 
dezynfekującego dla szpitala ginekologicz-
no-położniczego w Wałbrzychu oraz szpitala 
w Oławie. - W obliczu bardzo trudnej sytuacji, 
w której znalazły się nie tylko nasze fabryki ale 
również lokalna społeczność w której funkcjo-
nujemy, pomoc z naszej strony traktujemy jako 
nasz obowiązek – podkreśla prezes Toyota 
Motor Manufacturing Poland Dariusz Miko-
łajczak. Dodatkowo załoga Toyoty wykorzy-
stując dostępne na terenie fabryki drukarki 
3D oraz wycinarki laserowe przyłączyła się 
do akcji przygotowywania przyłbic ochron-
nych dla personelu medycznego wspieranej 
między innymi przez Politechnikę Wrocław-
ską. Przyłbice trafią do lokalnych służb me-
dycznych z Wałbrzycha, Jelcza-Laskowic i 
okolic. - Korzystamy z dostępnego czasu oraz 
posiadanego sprzętu, który nie jest obecnie uży-
wany z uwagi na wstrzymanie produkcji. W ten 
sposób możemy wykorzystać naszą wiedzę i 
umiejętności by pomóc służbom ratunkowym w 
walce z pandemią – podkreśla inżynier Mar-
cin Strągowski. Drukarki 3D na terenie firmy 
wykorzystywane są również do drukowania 
specjalnych nakładek na klamki umożliwia-
jących otwieranie drzwi za pomocą łokci za-
miast dłoni.

W ramach funkcjonującego na terenie 
zakładu programu wolontariatu „PoMOC z 
Toyoty” pracownicy Toyoty wraz z rodzi-
nami włączyli się również w akcję pomocy 
mieszkańcom regionu wałbrzyskiego koor-
dynowaną przez Hotel Maria. Wolontariusze 

zaopatrzeni w maski i rękawiczki przy użyciu 
samochodów firmowych rozwożą codziennie 
zakupy oraz obiady osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym na terenie Wałbrzycha i 
okolic. - Przy wsparciu fabryki opowiedzieliśmy 
na prośbę Pani Doroty Barańskiej z Hotelu Ma-
ria ponieważ wiemy, że obecnej, trudnej sytuacji 
epidemiologicznej jest wiele osób szczególnie 
narażonych na ciężki przebieg choroby. Te osoby 
nie powinny lub wręcz nie mogą opuszczać swo-
ich domów i potrzebują naszej pomocy – pod-
kreśla przewodniczący funkcjonującego w fa-
bryce klubu wolontariusza Sławomir Stasiak.

W związku z pandemią koronawirusa na 
terenie zakładów Toyoty wprowadzono spe-
cjale środki prewencyjne. Polegają one między 
innymi na wstrzymaniu produkcji, wprowa-
dzeniu monitoringu temperatury wszystkich 
osób wchodzących na teren zakładów, zwięk-
szeniu częstotliwości czyszczenia punktów 
wzmożonego kontaktu (klamki, armatura 
sanitarna), zainstalowaniu dodatkowych do-
zowników z płynem dezynfekującym, wpro-
wadzeniu zalecanych odstępów pomiędzy 
pracownikami w stołówkach zakładowych 
oraz zmianie sposobu dystrybucji posiłków 
i sztućców. - Systematycznie monitorujemy 
sytuację, oceniamy ryzyko i wdrażamy kolejne 
środki prewencyjne aby zabezpieczyć możliwie 
jak najlepiej naszą załogę i współpracujące z 
nami firmy – podsumowuje Beniamin Swał-
tek, assistant general manager produkcji i 
koordynator BHP w polskich zakładach To-
yoty.

(opr)

Unikaj błędów we wniosku
Brak podpisu pod oświadczeniem, 

błędny numer rachunku, 
wpisywanie zamiast 

wynagrodzenia stawki godzinowej 
- m.in. takie błędy popełniają 
przedsiębiorcy, którzy wnioskują 
o pomoc w ramach tzw. tarczy 
antykryzysowej. ZUS apeluje, aby 
nie śpieszyć się i przed wysłaniem 
dokumentów dokładnie sprawdzić 
zawarte tam informacje.

Na jakie błędy trafiają eksperci Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych? To najczęściej 
niepodpisywanie oświadczeń. Brak podpisu 
powoduje, że wniosek zamiast do realizacji 
musi zostać uzupełniony. W tym przypadku 

wszczynane jest postępowanie wyjaśniające. 
- Znacznie wydłuża to czas na przykład wypłaty 
postojowego czy wydanie decyzji o zwolnieniu 
z opłacania składek – mówi Iwona Kowal-
ska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS 
na Dolnym Śląsku. – Niezrozumiałe jest dla 
mnie przepisywanie bez zastanowienia treści z 
dokumentów, które są tylko wzorem, instrukcją 
jak wypełnić wniosek. Zupełnie nie wiem jak 
zamiast swoim nazwiskiem można we wnio-
sku podpisywać się nazwiskiem Jan Kowalski 
przepisywanym ze wzoru umieszczonego w 
Internecie – dodaje Kowalska-Matis.

Nie tylko podpis stanowi problem. 
Przedsiębiorcy często dopisują niepotrzeb-
ne informacje we wnioskach w różnych 
miejscach. Jak zauważa rzeczniczka dosyć 

często zdarzają się przypadki, że zamiast 
wynagrodzenia miesięcznego wpisywana 
jest stawka godzinowa lub go jeszcze gorsze 
- błędny numer własnego rachunku banko-
wego. - Dlatego apeluję powoli i starannie wy-
pełniajmy dokumenty. Poprawnie wypełniony 
i podpisany własnym nazwiskiem dokument 
jest podstawą do wypłaty pieniędzy na dobrze 
podany numer konta. Wnioski z błędami wy-
magają postępowania wyjaśniającego. Mu-
simy zadzwonić, napisać mail, skontaktować 
się z wnioskodawcą, a to trwa – przestrzega 
rzeczniczka.

Wiele wniosków wpływało na różne 
e-maile placówek ZUS, co jest błędem. Ta-
kie osoby muszą ponownie złożyć podpisa-
ny wniosek. Wnioski do ZUS można składać 

elektronicznie ale wyłącznie za pomocą PUE 
lub papierowo. Wszelkie informacje na te-
mat tego:, kto może skorzystać z ulg, gdzie 
składać wnioski i jak je wypełnić, moż-
na znaleźć na stronie internetowej Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych. Od 1 kwietnia 
przedsiębiorcy złożyli do ZUS ponad milion 
wniosków o pomoc w ramach tarczy anty-
kryzysowej. Pierwsze świadczenia postojowe 
zostały wypłacone 15 kwietnia. Dotyczyło to 
ponad 86 tys. osób, na których konta trafiło 
łącznie ponad 172 mln złotych. Na Dolnym 
Śląsku pieniądze trafiły do ponad 7 tys. firm, 
którym ZUS wypłacił około 14 mln zł. W naj-
bliższy poniedziałek na kontach przedsię-
biorców pojawią się kolejne postojowe.

(opr)

Cztery etapy powrotu do normalności
- Pokazujemy drogę, pełną nadziei, która 
musi oznaczać utrzymywanie dyscypliny 
społecznej. Ta nadzieja to powrót do 
w miarę normalnego funkcjonowania 
w gospodarce i społeczeństwie – 
zaznaczył premier prezentując proces 
łagodzenia wprowadzonych w związku 
z koronawirusen poszczególnych 
zakazów.

Proces ten będzie podzielony na etapy 
– tak, aby zachować maksimum bezpie-
czeństwa obywateli. Daty wejścia w życie 
kolejnych etapów będą ustalane na bieżąco 
na podstawie dynamiki nowych zachoro-
wań. W pierwszym etapie od 20 kwietnia z 
zostaną otwarte lasy i parki z wyłączeniem 
placów zabaw.  Wprowadzone będą nowe 
zasady w handlu i usługach:  w sklepach do 
100 mkw. - 4 osoby na stanowisko kasowe 
oraz w sklepach powyżej 100 mkw. - 1 osoba 
na powierzchni 15 mkw. Limit osób w miej-
scach kultu religijnego ulegnie zwiększe-
niu do 1 osoby na 15 mkw.  Osoby powyżej 
13 roku życia będą mogły przemieszczać się 
bez dorosłego. - Udało nam się zapanować 
nad bardzo gwałtownymi przyrostami, jakie 
widzieliśmy we Francji, Niemczech, Hisz-
panii i Włoszech” powiedział premier. Rząd 
podejmuje ostrożne działania, których ce-
lem jest powrót do normalności Polaków, a 
także odmrożenie polskiej gospodarki – do-
dał premier. 

Mateusz Morawiecki zapowiedział, że 
na dalszych etapach łagodzenia przepisów 
związanych z epidemią koronawirusa będą 
otwierane kolejno rzemiosło, a następ-
nie handel i usługi. Podkreślił, że decyzja o 
przejściu do kolejnego etapu zostanie pod-
jęta po spełnieniu niezbędnych warunków: 
analizy przyrostu zachorowań, wydajno-
ści służby zdrowia oraz realizacji wytycz-
nych sanitarnych. Minister zdrowia Łukasz 
Szumowski mówił, że etapy zdejmowania 
obostrzeń nie oznaczają, że epidemia się 
kończy. Wskazał, że w dalszym ciągu bardzo 
ważne jest przestrzeganie podstawowych 
zasad - zasłanianie twarzy w miejscach pu-
blicznych, dezynfekcja rąk i powierzchni, 
zachowywanie dystansu, przebywanie na 
kwarantannie i izolacji w zależności od sy-
tuacji. - To są zasady, z którymi musimy się 
nauczyć żyć przez najbliższy rok, być może pół-

tora roku, jeżeli nie dwa lata - powiedział mi-
nister. Dodał, że rząd nie może doprowadzić 
do złego stanu polskiej gospodarki. „Jeżeli 
tak by się stało, ludzie będą umierali na inne 
choroby - onkologiczne, choroby sercowo-
-naczyniowe i choroby rzadkie. - Medycyna 
jest związana z finansami na całym świecie, w 
Polsce również. Dlatego w perspektywie roku, 
czy półtora nie możemy pozwolić sobie na cał-
kowitą izolację w tak długim czasie, musimy 
wprowadzić zasady możliwie bezpiecznego 
funkcjonowania – podsumował szef resortu 
zdrowia.

(źródło: premier)

PIERWSZY ETAP
OD 20 KWIETNIA 2020

Działalność gospodarcza – nowe zasady 
w handlu i usługach

Od poniedziałku 20 kwietnia więcej osób 
jednorazowo zrobi zakupy w sklepie:
• do sklepów o powierzchni mniejszej niż 
100 m2 wejdzie maksymalnie tyle osób, ile 
wynosi liczba wszystkich kas lub punktów 
płatniczych pomnożona przez 4.
• w sklepach o powierzchni większej niż 100 
m2 na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 
m2 powierzchni

Życie społeczne – otwarte lasy, rekreacja, 
starsza młodzież na ulicach bez dorosłych

• Przemieszczanie w celach rekreacyjnych

Umożliwimy również przemieszczanie się 
w celach rekreacyjnych. Co to oznacza? Od 
20 kwietnia będziesz mógł wejść do lasów 
i parków, a także biegać czy jeździć na ro-
werze – jeśli od tego zależy Twoja kondycja 
psychiczna. Pamiętaj jednak, że przebywać 
na zewnątrz możesz tylko pod warunkiem 
zachowania dystansu społecznego i zasła-
niania twarzy!
Uwaga! Place zabaw nadal pozostają za-
mknięte!
• Kult religijny – 1 osoba na 15 m2
Liczba osób, które będą mogły uczestniczyć 
w mszy lub innym obrzędzie religijnym, 
będzie zależała od powierzchni świątyni. W 
kościele na 1 osobę będzie musiało przypa-
dać co najmniej 15 m2 powierzchni.
• Osoby powyżej 13. roku życia na ulicy bez 
opieki dorosłego
Starsza młodzież, która ukończyła 13. rok 
życia będzie mogła przemieszczać się bez 
opieki osoby dorosłej. Będzie musiała jednak 
zachować odpowiedni 2-metrowy dystans 
od innych i zasłaniać usta i nos.

Stopniowe zdejmowanie obostrzeń – ko-
lejne daty wyznaczane po analizie

Ministerstwo Zdrowia będzie przeprowa-
dzało cotygodniową ewaluację zmian, ja-
kie zachodzą w zasadach bezpieczeństwa. 
Przejście do dalszych etapów zdejmowania 
obostrzeń zależeć będzie od:

• przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby 
osób w stanie ciężkim),
• wydajności służby zdrowia (zwłaszcza 
szpitali jednoimiennych),
• realizacji wytycznych sanitarnych przez 
podmioty odpowiedzialne.
Oznacza to, że będziemy mogli zarówno 
przyspieszać wprowadzanie nowych polu-
zowań, jak i spowalniać zmiany!
Jak wyglądają kolejne planowane etapy 
zdejmowania obostrzeń?

DRUGI ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie sklepów budowlanych w weeken-
dy
• Otwarcie hoteli i innych miejsc noclego-
wych z ograniczeniami

Życie społeczne
• Otwarcie niektórych instytucji kultury: bi-
bliotek, muzeów i galerii sztuk

TRZECI ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie zakładów fryzjerskich i kosmety-
czek
• Otwarcie sklepów w galeriach handlowych 
z istotnymi ograniczeniami
• Gastronomia – umożliwienie działalności 
stacjonarnej z ograniczeniami

Życie społeczne
• Wydarzenia sportowe do 50 osób (w otwar-
tej przestrzeni, bez udziału publiczności)
• Organizacja opieki nad dziećmi w żłob-
kach, przedszkolach i w klasach szkolnych 
1-3 – ustalona max. liczba dzieci w sali.

CZWARTY ETAP
Działalność gospodarcza:

• Otwarcie salonów masażu i solariów
• Umożliwienie działalności siłowni i klubów 
fitness

Życie społeczne
• Teatry i kina w nowym reżimie sanitarnym
Kolejne etapy powrotu do normalności będą 
wprowadzane stopniowo, gdy przyrost za-
chorowań  w naszym kraju będzie niski. Nie 
oznacza to jednak, że powinniśmy rezygno-
wać z dyscypliny społecznej i przestrzegania 
obowiązujących ograniczeń. Pamiętajmy, że 
to od nas zależy, jak szybko będą wprowa-
dzane kolejne etapy powrotu do nowej rze-
czywistości!

www.wiadomosciwalbrzyskie.pl
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P R A C A  D A M
• Zatrudnimy dwie kucharki w gastrono-
mii, atrakcyjna wypłata, 12-15 zł na rękę 
za godzinę. Umowa o pracę, pełny etat. 
Praca w Wałbrzychu, ul. Słowackiego 14 
DELUX Kebab, tel. 514-134-143

U S Ł U G I
• ANTENY SATELITARNE – montaż, 
serwis i ustawianie w najlepszej cenie 
i najkrótszym czasie. Tel. 606 937 229

OGOSZENIA DROBNE

sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
przyjmujemy do wtorku poprzedzającego wydanie.

Dotrzyj do tysięcy mieszkańców powiatu wałbrzyskiego!
sekretariat@wiadomosciwalbrzyskie.pl

DZIĘKUJĘ - PRZEPRASZAM - PROSZĘ
List pasterski biskupa Ignacego 

Deca na zakończenie urzędowej 
posługi biskupiej w diecezji 

świdnickiej. 

Wstęp
Czcigodni bracia kapłani, drogie osoby 

życia konsekrowanego, umiłowani die-
cezjanie: bracia i siostry w Chrystusie! 
Wszystko, co dzieje się na tym świecie, ma 
swój początek i koniec. Dotyczy to też mo-
jej posługi biskupiej rozpoczętej w diecezji 
świdnickiej 25 marca 2004 roku, w uro-
czystość Zwiastowania Pańskiego, która 
właśnie dobiega końca. We wtorek, dnia 31 
marca br. o godz. 12.00, Nuncjatura Apo-
stolska w Warszawie podała wiadomość, 
że Ojciec Święty Franciszek, w odpowie-
dzi na mój list z dnia 3 lipca 2019 roku, 
przyjął moją rezygnację z urzędu biskupa 
świdnickiego w związku z osiągnięciem 
siedemdziesiątego piątego roku życia. Jed-
nocześnie mianował biskupem świdnickim 
dotychczasowego biskupa pomocniczego 
diecezji legnickiej Marka Mendyka. Zanim 
krótko przedstawię nowego Pasterza naszej 
diecezji, powrócę z wami do przesłania li-
turgii słowa dzisiejszej Niedzieli Miłosier-
dzia Bożego i z potrzeby serca skieruję do 
wszystkich diecezjan słowo podziękowa-
nia, przeproszenia i prośby.

1. Wielkanocne dary
Zmartwychwstałego Chrystusa

Ewangelia dzisiejsza opowiada o spo-
tkaniu Jezusa zmartwychwstałego ze swo-
imi uczniami w Jerozolimie, w Wieczerni-
ku. Miało to miejsce w niedzielny wieczór, 
już po ukazaniu się Zmartwychwstałego 
niewiastom, Marii Magdalenie, Szymono-
wi Piotrowi i dwom uczniom w drodze do 
Emaus. Zmartwychwstały Jezus przyszedł 
do swoich uczniów nie po to, aby wyrzu-
cać im, że Go zdradzili i zostawili w cza-
sie męki i śmierci, ale żeby potwierdzić, 
że zmartwychwstał, jak wcześniej zapo-
wiadał, że nie zakończył swojej misji na 
krzyżu i w grobie, jak tego chcieli Żydzi. 
Zmartwychwstał i przyszedł do swoich nie 
z pretensjami, ale z darami. Jakie to były 
dary?

Pierwszy dar, to dar pokoju. Jezus dwu-
krotnie na powitanie pozdrowił uczniów 
słowami: „Pokój wam” (J 20,19-21), co 
można rozumieć: nie lękajcie się, nie bójcie 
się, zmartwychwstałem. Jesteśmy i będzie-
my znowu razem.

Drugi dar, to dar miłosierdzia. Po obda-
rowaniu pokojem, Jezus tchnął na uczniów 
i przekazał im dar miłosierdzia. Powie-
dział: „Weźmijcie Ducha Świętego. Którym 
grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” 
(J 20,22-23), co trzeba rozumieć: przeka-
zujcie moje miłosierdzie tym, którzy przyj-
dą do was i powiedzą, że wierzą we Mnie, 
że Mnie kochają, że wiedzą, czym i za kogo 
była moja śmierć. Jednajcie ich z Bogiem, 
zdejmujcie ciężary, jakie ludzie nakładają 
na siebie przez popełnione grzechy. Jakże 
wspaniały to dar! Wszyscy zaznaliśmy tego 
daru już tyle razy w naszym życiu, kiedy 
przyjmowaliśmy Boże przebaczenie.

Trzeci z kolei dar, to dar wiary przekaza-
ny przede wszystkim niewiernemu Toma-
szowi. W czasie pierwszego wielkanocnego 
spotkania z Apostołami nie było Tomasza. 
Gdy Jezus odszedł, uczniowie pochwalili się 
mu, że widzieli Pana. Tomasz odpowiedział 
„Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu 
gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce 
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, 
nie uwierzę” (J 20,25). Po ośmiu dniach Je-
zus przyszedł powtórnie do uczniów. Pod-

szedł do Tomasza i powiedział: „Podnieś 
tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Pod-
nieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź 
niedowiarkiem lecz wierzącym” (J 20,27). 
Jaka była Jego reakcja? Tomasz uwierzył 
i wyznał: „Pan mój i Bóg mój” (J 20,28). 
Wówczas usłyszał od Mistrza: „Uwierzyłeś 
dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, 
którzy nie widzieli, a uwierzyli” (J 20,29).

Drodzy bracia i siostry, do tych darów, 
które w tegoroczne Święta Wielkanoc-
ne otrzymujemy od zmartwychwstałego 
Chrystusa i za które wszyscy dziękuje-
my naszemu Zbawicielowi, dołączam mój 
skromny dar wdzięczności za wspólne bu-
dowanie królestwa Bożego w pierwszych 
szesnastu latach w diecezji świdnickiej. 

2. Słowo wdzięczności, przeproszenia
i prośby

a) Słowo wdzięczności
Drodzy diecezjanie, gdy dobiegła kre-

su moja posługa na urzędzie biskupa die-
cezjalnego, wyrażam wdzięczność przede 
wszystkim Panu Bogu za Jego Opatrzność 
i łaskawość, która nieustannie towarzyszy-
ła mi w posłudze biskupiej. Moją wdzięcz-
ność rozszerzam na ludzi, których Bóg 
postawił na drodze mojego życia. To dobro 
widzialne i niewidzialne, które zaistniało 
w naszej rodzinie diecezjalnej jest naszym 
wspólnym dziełem. W budowaniu struktur 
naszej diecezji ogromnie wspomogli mnie 
kapłani, moi koledzy i wychowankowie 
z lat pobytu w Seminarium Duchownym. 
Dlatego też, drodzy bracia w powołaniu ka-
płańskim, serdecznie wam dziękuję za wa-
szą ofiarną współpracę. Szczególne wyrazy 
wdzięczności kieruję do Ks. Biskupa Ada-
ma, który swoim spokojem i życzliwością 
ogromnie mnie wspomagał w kierowaniu 
diecezją. Dziękuję wikariuszom biskupim, 
kapłanom posługującym w Kurii Bisku-
piej, w Wyższym Seminarium Duchow-
nym, w Sądzie Biskupim, w diecezjalnej 
Caritas. Dziękuję przede wszystkim na-
szym duszpasterzom: księżom dziekanom, 
proboszczom i wikariuszom oraz księżom 
seniorom, do których grona wkrótce do-
łączę. Dziękuję za waszą pomoc duchową 
i materialną. Dziękuję alumnom naszego 
Wyższego Seminarium Duchownego. Sło-
wa wdzięczności adresuję do wszystkich 
osób życia konsekrowanego posługujących 
w naszej diecezji. Dziękuję za modlitwę i za 
przykład życia wedle rad ewangelicznych. 
Bardzo dziękuję wszystkim katechetom 
świeckim, którzy każdego dnia niestru-
dzenie podejmują się głoszenia słowa Bo-
żego głównie w placówkach oświatowych. 
Swoim podziękowaniem ogarniam także 
osoby zrzeszone w rozmaitych ruchach, 
grupach i stowarzyszeniach katolickich za 
świadectwo życia chrześcijańskiego. Dzię-
kuję ponadto naszym parlamentarzystom, 
samorządowcom: prezydentom i burmi-
strzom naszych miast, wójtom, służbom 
mundurowym pracownikom służby zdro-
wia i przedsiębiorcom. Dziękuję, przed-
stawicielom środowiska akademickiego, 
dyrektorom, nauczycielom, pedagogom 
wszystkich placówek oświatowych, wycho-
wawczych i kulturowych. Dziękuję przed-
stawicielom mediów, które rzetelnie reali-
zowały swoją misję informowania o życiu 
naszego Kościoła lokalnego. Serdeczne 
słowa wdzięczności kieruję do rodziców, 
dziadków, młodzieży i do dziatwy. Pielę-
gnujcie nadal więzi rodzinne wierni war-
tościom ewangelicznym. Dziękuję osobom 
chorym, samotnym i cierpiącym. Dziękuję 
wszystkim dotąd niewymienionym, którzy 
w jakikolwiek sposób wspierali moją posłu-
gę.

b) Słowo przeproszenia
Wspominając moją posługę bisku-

pią, mam świadomość, że nie spełniłem 
wszystkich oczekiwań, że nie zawsze re-
agowałem tak, jak się tego spodziewano, 
na trudne problemy jakie docierały do mnie 
w rozmowach osobistych czy w korespon-
dencji. Mam też świadomość, że – jak każ-
dy – jestem niedoskonały i głównie z tego 
powodu ktoś mógł się poczuć zawiedziony 
czy w jakiś sposób dotknięty. Proszę więc 
o wybaczenie moich niedoskonałości.

c) Słowo prośby
Moja droga życiowa nie jest jeszcze 

zakończona. Nie wiem, kiedy Bóg powoła 
mnie do siebie., jednak zapewniam wszyst-
kich, że pragnę nadal trwać w tej wspólno-
cie diecezjalnej, której służyłem 16 lat jako 
biskup diecezjalny i od której tak wiele się 
nauczyłem i której stałem się niewypła-
calnym dłużnikiem. Mam świadomość, że 
forma mojej służby w diecezji zmieni się, 
że w miejsce dotychczasowej aktywno-
ści duszpasterskiej pojawi się więcej czasu 
i możliwości na modlitwę i ofiarowywa-
nie Panu Bogu trudów codziennego życia. 
Obiecuję trwać na modlitwie za wszystkich 
mieszkańców naszej diecezji i pokornie 
proszę o waszą pamięć modlitewną o mnie.

3. Szkic portretu nowego
biskupa świdnickiego.

Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu św. 
Franciszkowi, że przysyła nam biskupa, 
który wśród nas się urodził i wychował, dla-
tego zna realia naszego Kościoła lokalnego. 
Ksiądz Biskup Marek Mendyk urodził się 
18 marca 1961 r. w Głuszycy k. Wałbrzycha. 
Tam uczęszczał do szkoły podstawowej. Po 
jej ukończeniu uczył się w Technikum Che-
micznym w Żarowie. W roku 1981 po zdaniu 
egzaminu dojrzałości, idąc za wezwaniem 
Chrystusa, wstąpił do Metropolitalnego 
Wyższego Seminarium Duchownego we 
Wrocławiu i rozpoczął studia filozoficzno-
-teologiczne na tamtejszym Papieskim Wy-
dziale Teologicznym. W roku 1987 uwień-
czył studia stopniem magistra teologii 
i dnia 23 maja tegoż roku przyjął święcenia 
prezbiteratu w archikatedrze wrocławskiej 
z rąk ówczesnego metropolity wrocławskie-
go ks. Henryka Kardynała Gulbinowicza. Po 
święceniach, przez cztery lata, pełnił posłu-
gę jako wikariusz w parafii pw. św. Jerzego 
w Dzierżoniowie. W latach 1991-1995 odbył 
studia specjalistyczne w Instytucie Teolo-
gii Pastoralnej Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego, które ukończył uzyskaniem 
doktoratu z teologii w zakresie katechetyki. 
W międzyczasie, 25 marca 1992 roku, zo-
stał inkardynowany do ustanowionej przez 
papieża Jana Pawła II Diecezji Legnickiej. 
Po powrocie ze studiów specjalistycznych 
pełnił w tej diecezji odpowiedzialne funk-
cje w Kurii Biskupiej oraz w Wyższym Se-
minarium Duchownym. W roku 2004, jako 
kapelan Jego Świątobliwości, został włą-
czony przez biskupa legnickiego do Kole-
gium Konsultorów, Rady Kapłańskiej oraz 
Kapituły Katedralnej. Dnia 24 grudnia 2008 
r. został mianowany biskupem pomocni-
czym diecezji legnickiej. Święcenia bisku-
pie przyjął 31 stycznia 2009 r. w katedrze 
legnickiej z rąk ówczesnego biskupa le-
gnickiego Stefana Cichego. W ramach Kon-
ferencji Episkopatu Polski jest członkiem 
Rady Stałej, przewodniczącym Komisji Wy-
chowania Katolickiego, członkiem Komisji 
Duszpasterskiej i Rady ds. Duszpasterstwa 
Młodzieży oraz członkiem Rady Fundacji 
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Po przyjęciu 
mojej rezygnacji z urzędu biskupa świd-
nickiego, został mianowany przez Ojca św. 
Franciszka moim następcą.

Kanoniczne objecie diecezji przez no-
wego Biskupa Świdnickiego dokona się 
w uroczystość św. Wojciecha – w dniu 
23 kwietnia br., zaś ingres ze względu na 
obecną sytuację pandemii, odbędzie się 
w późniejszym czasie.

Zakończenie
Umiłowani Diecezjanie! Kończąc ten 

mój ostatni list pasterski, bardzo proszę 
o wielkoduszne i serdeczne przyjęcie no-
wego Pasterza. Proszę także o modlitwę 
w Jego intencji i całej naszej diecezji.

+ Ignacy Dec

Nowe procedury w szpitalach w regionie
Polecenie Wojewody Dolnośląskiego 

wprowadziło obowiązek wydzielenia stref 
na izbach przyjęć i w szpitalnych oddzia-
łach ratunkowych dla osób z podejrzeniem 
zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 
oraz regularne badanie temperatury ciała 
pracowników szpitali. Zmiany mają umoż-
liwić odseparowanie osób chorych na CO-
VID-19.

Wprowadzone polecenie ma na celu 
zminimalizowanie ryzyka zakażenia wiru-

sem SARS-CoV-2. Jego realizacja powinna 
być związana z równoczesnym wykorzy-
staniem namiotów udostępnionych przez 
Państwową Straż Pożarną lub innych do-
stępnych środków technicznych. Wydane 
polecenie zobowiązuje dolnośląskie szpi-
tale samorządowe i państwowe do wpro-
wadzenia regularnych badań temperatury 
ciała u pracowników szpitala, w szczegól-
ności w momencie wejścia na jego teren. 
Dodatkowo,  szpitale prowadzące izby 

przyjęć lub szpitalne oddziały ratunkowe 
zostały zobowiązane do przeorganizowa-
nia  pracy w taki sposób, aby umożliwić 
bezpieczną segregację i separację osób 
z objawami choroby COVID-19 od innych 
osób przebywających na izbach przyjęć lub 
SOR-ach.

Namioty rozstawione zostały w pobli-
żu szpitali we Wrocławiu (WSSE przy uli-
cy Koszarowej - 2 namioty, USK przy ulicy 
Borowskiej – 3 namioty, DCChP - 1 na-

miot), w Wałbrzychu (3 namioty),  Jeleniej 
Górze (3 namioty), Legnicy (2 namioty), 
Bolesławcu (1 namiot), Ząbkowicach Ślą-
skich (1 namiot), Głogowie (2namioty), 
Lubaniu (2 namioty), Miliczu (1 namiot), 
Zgorzelcu (1 namiot) oraz przy Pogotowiu 
Ratunkowym w Jeleniej Górze (1 namiot). 
Kolejne namioty będą sukcesywnie roz-
stawiane adekwatnie do potrzeb placówek 
medycznych.

(opr)

Poznaj Historię Boguszowa-Gorc!

Pięć obiektów, setki historii

Szyb Witold, pełen tajemnic 
Dzikowiec, najwyżej w Polsce 
położony Ratusz wraz z Rynkiem, 

jedyna taka Droga Krzyżowa 
Górniczego Trudu i powstający pomnik 
niezłomnego Rajmunda Niwińskiego – 
to obiekty, które przemawiają w ramach 
systemu „Poznaj Historię”. 

Każde z tych miejsc i postaci ma dzie-
je tragiczne albo sensacyjne. - Warto je 
przypominać mieszkańcom i pokazywać 
turystom, bo to nasze lokalne dziedzictwo 
– mówi Zastępca Burmistrza Miasta Bo-
guszowa-Gorc Sebastian Drapała – Mamy 
nadzieje, że ich udźwiękowienie to także 
sposób by wzbudzić zainteresowanie tymi 
obiektami poza regionem – dodaje. 

Widok jak z wieży Eiffla 
Dla mieszkańców miasta oczywiste jest, 

że miejscowy Ratusz i Rynek położone są 
najwyżej w Polsce, na 592 metrach n.p.m. 
Nie każdy jednak wie, jak to się ma do innych 
miast - nawet do Paryża ze znaną na całym 
świecie wieżą Eiffla. Otóż gdyby sławna wie-
ża i boguszowski Rynek „stały” blisko sie-
bie, to zwiedzający ostatnią platformę wie-
ży musieliby na Boguszów-Gorce patrzeć 
z... dołu! Ale boguszowski Ratusz i Rynek 
mają nie tylko unikatowe położenie. Więcej 
dowiedzą się o nich ci, którzy skorzystają 
z systemu „Poznaj Historię”.

Te góry to prawdziwe skarby
Dzikowiec i Chełmiec to góry z bardzo 

ciekawą historią i wartym uwagi przezna-
czeniem. Pierwsza jest rekreacyjną mek-

ką, miejscem organizacji imprez i eventów 
- zarówno zimą jak i latem. Owiana jest też 
całą masą legend i opowieści, w tym takich, 
które budzą wielkie emocje: o zaginionych 
skarbach III Rzeszy. Słuchowisko o Dzikow-
cu, stworzone w ramach systemu „Poznaj 
Historię”, z pewnością podsyci wyobraźnię. 
Choć – co już warto zastrzec – nie wskaże 
miejsca ukrycia skarbów…

Zielony szlak prowadzący na Chełmiec 
to atrakcja nie tylko turystyczna, ale też 
duchowa. Wzdłuż spokojnego traktu usta-
wiono granitowe tablice wytyczające Dro-
gę Krzyżową Górniczego Trudu. To jedyna 
taka droga w Polsce. Kod QR do słuchowiska 
o niej umieszczony jest przy pierwszej stacji, 
a nagranie może rzucić nowe spojrzenie na 
górnictwo. 

Pamiętajmy i odwiedzajmy
Rajmund Paprzyca Niwiński – to na-

zwisko zna każdy mieszkaniec Boguszo-
wa – Gorce. Trzeba je też promować sze-
rzej. Dlatego właśnie niezwykły sportowiec 
i niezłomny żołnierz AK doczeka się wkrótce 
pomnika. Od razu „mówiącego”! Życiorys 
Niwińskiego śmiało mógłby stać się tema-
tem scenariusza filmowego. Odwiedzający 
stadion, w okolicy którego stanie pomnik, 
dzięki słuchowisku stworzonemu w ramach 
systemu „Poznaj Historię” będą mogli po-
znać jego historię odtwarzając słuchowisko.

Piątym miejscem, o którym powstało 
słuchowisko, jest szyb Witold – pozostałość 
po ostatniej zamkniętej w naszym mieście 
kopalni. Dziś wiele osób spotyka się tu towa-
rzysko i biznesowo. Mamy nadzieję, że wiele 
osób chętnie posłucha jego historii. Warto!

Na Dolnym Śląsku
ruszają punkty testowe na obecność

koronawirusa drive-thru

Pierwszy mobilny punkt pobrań 
rozpoczął pracę w Wołowie. 
Pilotażowy program to odpowiedź 

na dynamicznie zmieniającą się sytuację 
w regionie, a także uzupełnienie dla 
karetek wymazowych. Celem działań 
jest odciążenie izb przyjęć, zmniejszenie 
ryzyka zakażenia pacjentów oraz 
przyspieszenie procesu pobrania 
wymazu.

Dzięki metodzie drive-thru kontakt po-
między badanym a personelem medycznym 
będzie ograniczony do niezbędnego mi-
nimum. Proces przebiegać będzie w kilku 
krokach. Powiatowa Stacja  Sanitarno-E-
pidemiologiczna kwalifikuje osoby, które 
mają zostać poddane badaniu i udziela kom-
pleksowej informacji jak przebiegać będzie 
cały proces, przekazując szczegółową in-
strukcję. Następnie badany przyjeżdża wła-
snym samochodem we wskazane miejsce, w 
wyznaczonym terminie, a obsługa punktu 
drive thru zabezpieczona środkami ochro-
ny osobistej pobiera wymaz przez otwarte 
okno pojazdu. Co ważne, badany przez cały 
czas pozostaje w swoim samochodzie, a po 
kilku minutach może wrócić do miejsca za-
mieszkania i oczekiwać na wynik. Badanie 
jest bezpłatne. Skorzystać z niego będą mo-
gły wyłącznie osoby, które wcześniej zostały 
zarejestrowane i zakwalifikowane do bada-
nia przez PSSE.

- Wdrażamy nowe rozwiązania, by mak-
symalizować efekty naszych działań w walce 
z koronawirusem. Uruchamiamy na Dolnym 
Śląsku  mobilne punkty drive thru, usprawnia-
jąc proces pobrania wymazu i odciążając izby 
przyjęć. W ten sposób zmniejszamy także ryzy-
ko  zakażania - mówi Wojewoda Dolnośląski 
Jarosław Obremski. - Podejmujemy również 
inne działania by jak najszybciej wykonywać 
badania. Już w poniedziałek uruchamiamy 
kolejne zespoły karetek wymazowych w Wał-
brzychu i Kłodzku. Prowadzimy nabory na ra-
towników medycznych, tworzymy izolatoria, a 
przy szpitalach stawiamy polowe izby przyjęć 
- dodaje wojewoda.

Powstanie pierwszego mobilnego punk-
tu pobrań możliwe było dzięki współpracy 
Wojewody Dolnośląskiego Jarosława Obrem-
skiego oraz służb sanitarnych. W najbliż-
szych dniach planowane jest otwarcie kolej-
nych mobilnych punktów  na Dolnym Śląsku. 
W województwie funkcjonuje obecnie 6 kare-
tek wymazowych, a od poniedziałku ich licz-
ba wzrosła do 8. Również w poniedziałek pla-
nowane jest otwarcie kolejnego izolatorium 
we Wrocławiu, które przeznaczone będzie 
przede wszystkim dla osób z podejrzeniem 
zakażeniem SARS - CoV - 2.

(opr)
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