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Szukamy 
PRZEDSTAWICIELI 

HANDLOWYCH
dobre warunki - elastyczne godziny - jasne zasady

Nie czekaj! Aplikuj już dizś!
przedstawiciel@dziesiatka.pl

Kilkaset ochronnych maseczek trafi w najbliższych dniach do seniorów z Dzierżoniowa. 
Codziennie szyją je m.in. pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy. W środę miasto otrzymało 500 jednora-

zowych maseczek, przekazanych przez firmę LS EV. Wszystkie trafią do dzierżoniowskich seniorów. Maseczki ochron-
ne przekazywać będą seniorom strażnicy miejscy podczas codziennych patroli sprawdzających przestrzeganie ograni-
czeń wprowadzonych w ramach walki z epidemią koronawirusa.

(opr)

Darmowe maseczki 
dla seniorów
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Sąsiedzie – możesz
na mnie liczyć

Decyzja podjęta wspólnie
z mieszkańcami 

Wsparcie szpitala
przez samorządy

Potrzebujesz pomocy? Dzwoń!

Nowe terminy 

Chcesz pomagać tym, 
którzy muszą zostać 
w domu? Ściągnij, wy-
drukuj plakat, zostaw 
informację na klatce 
schodowej lub na 
drzwiach wejściowych 
do swojego bloku. To 
kolejna taka inicjaty-
wa – nie tylko dla se-
niorów. - Bądźmy wo-
bec siebie solidarni w 
tych trudnych czasach 
-mówią urzędnicy.

Pomagać można w różny 
sposób. Czasem wystarczy 
telefon, chwila rozmowy, 
pytanie o zdrowie. Czasem 
załatwienie podstawowych 
zakupów. Tu nie chodzi o 
żaden nadzwyczajny wysi-
łek. Liczymy na to, że w po-
moc sąsiedzką zaangażują 
się ci, którzy i tak wycho-
dzą z domów – idą do pra-
cy, robią zakupy dla siebie, 
mogą pomóc innym i w ten 
sposób ograniczą liczbę 
osób, która porusza się po 

mieście. Podob-
nie jak inne tego 
typu inicjatywy, 
pomoc sąsiedz-
ka skupia się na 
wsparciu osób, 
dla których ko-
ronawirus jest 
s z c z e g ó l n y m 
z a g r o ż e n i e m . 
Ludzie starsi i 
przewlekle cho-
rzy nie powinni 
w ogóle wycho-
dzić z domów, 
nie mówiąc już 
o wchodzeniu 
do sklepów i aptek. Ale ta-
kiego wsparcia często wy-
magają też matki samot-
nie wychowujące dzieci 
czy opiekunowie osób z 
niepełnosprawnościami. 
Dlatego ci sąsiedzi, którzy 
zdecydują się wesprzeć ich 
w tym trudnym okresie, 
mogą zostawić ogłosze-
nie na klatce schodowej 
lub drzwiach wejściowych. 
Plakaty z hasłem „Możesz 

na mnie liczyć” i miejscem 
na pisanie numeru tele-
fonu są dostępne na stro-
nie intermetowej urzędu. 
Zostały rozesłane również 
do mediów lokalnych (do 
pobrania m.in. na stronie 
(www.mojeinformacje.pl),  
spółdzielni mieszkaniowej i 
zarządców nieruchomości.

(opr)

MOŻESZ 
NA MNIE
LICZYĆ
Drogi Sąsiedzie*, jeżeli z powodu koronawirusaSARS-CoV-2 nie powinieneś wychodzić z domu, przyjmij moją pomoc. Mogę zrobić zakupy i zadbać o Twoje recepty.

* Seniorze, jeśli zgłosi się do ciebie osoba, której nie znasz - nie powierzaj jej swoich pieniędzy
** Jeśli potrzebujesz wsparcia - możesz dzwonićna numer uruchomiony przez dzierżoniowskiurząd miasta - 502-318-563

 

Mój adres i numer telefonu

- Uważam, że zachowując 
specjalne zasady bezpie-
czeństw, bylibyśmy w stanie 
utrzymać handel żywnością 
na targu. Jednak rozumiem 
obawy dzierżoniowian i 
wsłuchując się w Państwa 
opinie podjąłem decyzję 
o zamknięciu targowiska 
-  poinformował burmistrz 
Dariusz Kucharski.

Jak wyjaśnia, głównym i 
najważniejszym powodem 
otwarcia targowiska była 

chęć pomocy dzierżoniow-
skim przedsiębiorcom, któ-
rzy żyją z handlu na targu. 
- To kilkadziesiąt rodzin, dla 
części z nich targowisko to 
jedyne źródło utrzymania. 
Duże znaczenie miał też 
fakt, że w wielu miastach 
targowiska funkcjonują i 
są miejscem zaopatrywa-
nia się w żywność. Ich dzia-
łalność opiera się na tych 
samych zasadach bezpie-
czeństwa, co działaność 

dużych sieci handlowych, 
oczywiście z zachowa-
niem właściwych środków 
ostrożności. Ważna w tym 
momencie była również 
rekomendacja Ministra 
Rolnictwa o umożliwieniu 
handlu na targowiskach i 
związane z tym szczegó-
łowe zalecenia Głównego 
Inspektoratu Sanitarnego 
– napisał burmistrz Dzierżo-
niowa. 

(opr)

Starostwo Powiatowe 
informuje mieszkańców 
o wprowadzeniu nowych 
terminów wnoszenia opłat 
związanych z użytkowa-
niem wieczystym i prze-
kształceniem.

W związku z ustawą o 
szczególnych rozwiąza-
niach związanych z za-
pobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacjami kry-
zysowymi, zostały wpro-
wadzone nowe terminy 
wnoszenia opłat zwią-
zanych z użytkowaniem 
wieczystym i przekształ-
ceniem. Termin wnosze-
nia opłat rocznych za 2020 
rok z tytułu opłaty rocznej 
za przekształcenie prawa 
użytkowania wieczystego 
gruntów zabudowanych na 

cele mieszkaniowe w pra-
wo własności został prze-
sunięty do dnia 30 czerwca 
2020 r. Termin wnoszenia 
opłat rocznych za 2020 rok 
z tytułu opłat rocznych za 
użytkowanie wieczyste zo-
stał przesunięty do dnia 30 
czerwca 2020 r. (termin ten 
może zostać przedłużony 
rozporządzeniem Rady Mi-
nistrów).

(opr)

Kontrole pieszych i kierowców
Dzierżoniowscy poli-
cjanci Wydziału Ruchu 
Drogowego spraw-
dzają przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa 
mających na celu 
zapobieganie rozprze-
strzenianiu się korona-
wirusa.

Bardziej rygorystyczne 
zasady bezpieczeństwa 
związane z epidemią ko-
ronawirusa skutkują dzia-
łaniami wszystkich poli-
cjantów. Funkcjonariusze 
dzierżoniowskiej drogówki 
kontrolują środki komu-
nikacji publicznej, ale też 
pytają o cel podróży innych 
uczestników ruchu. Lokalni 
policjanci mają wsparcie 10 
żołnierzy z Lubelskiej Bry-
gady Wojsk Obrony Teryto-
rialnej. Pozwala to na stwo-
rzenie większej liczby służb 
patrolowych, a co za tym 
idzie - intensywne kontro-
le parków, placów zabaw, 
ogródki działkowych, czyli 
wszystkich tych obszarów, 
gdzie mogą pojawić się 
osoby, których zgodnie z 
obowiązującymi ograni-
czeniami być nie powinno. 
Niestety pomimo wprowa-
dzonych zakazów, zdarzają 
się mieszkańcy, którzy bez 
ważnego powodu opusz-

czają miejsca zamiesz-
kania. Skoro wielokrotne 
apele i pouczenia nie przy-
niosły efektu, policjanci 
zaczęli stosować środki 
prawne. Do chwili obecnej 
w związku z nowymi prze-
pisami mającymi na celu 
rozprzestrzenianie korono-
wirusa, zastosowano środki 
karne w postaci pouczeń  i 
mandatów wobec 19 osób. 
Wobec 15 osób prowadzo-
ne są postępowania przez 
Zespół ds. Wykroczeń. W 
kilkunastu przypadkach 
powiadomiono służby sa-
nitarne. - Należy przypo-
mnieć również, że w celu 
ułatwienia nadzoru nad 
osobami przebywającymi 
w izolacji domowej została 

przygotowana specjalna 
aplikacja pn. „Kwaran-
tanna domowa”, która 
jest darmowa, bezpiecz-
na i dostępna na systemy 
Android i iOS. To proste 
narzędzie, którego użytko-
wanie jest od pierwszego 
kwietnia obowiązkowe, 
znacznie ułatwia weryfika-
cję realizacji obowiązków 
pozostania w kwarantan-
nie. Każdego dnia do osób, 
które zainstalowały i akty-
wowały tę aplikację przy-
chodzi wiadomość z proś-
bą o przesłanie swojego 
zdjęcia. Za pomocą geo-
lokalizacji oraz programu 
do porównywania twarzy 
sprawdzane jest miejsce 
pobytu i osoba, która po-

winna pozostać w izolacji 
domowej – informują min-
durowi. 

Wzmożone kontrole zwią-
zane z przestrzeganiem 
wprowadzonych zmian 
przynoszą inne „korzyści”. 
W dniu 7 kwietnia wspólny 
patrol policjanta wydziału 
ruchu drogowego i pani 
pełniącej służbę w Woj-
skach Obrony Terytorialnej 
zatrzymał do kontroli ja-
dącego fordem 40-letnie-
go mężczyznę. W wyniku 
sprawdzeń w policyjnych 
bazach danych okazało się, 
że mężczyzna nie posiada 
uprawnień do kierowania. 
Za brak prawa jazdy nało-
żono 500 złotowy mandat. 
To był dopiero początek 
problemów 40-latka. Wo-
bec mężczyzny sąd wydał 
zakaz prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, a nie 
zastosowanie do wyroku 
jest już przestępstwem. Na 
domiar złego zatrzyma-
ny mężczyzna był pijany. 
Badanie alkomatem dało 
wynik 2,14 promila. Kodeks 
karny za jazdę samocho-
dem w stanie nietrzeźwo-
ści przewiduje karę do 2 lat 
więzienia i utratę upraw-
nień do kierowania nawet 
na 15 lat.

(opr)

Przypominamy, że limit miejsc dla pasażerów
obowiązuje także przewoźników prywatnych

Dzierżoniów, Bielawa, Pie-
szyce, gmina Dzierżoniów, 
Łagiewniki, Piława Górna i 
Niemcza podjęły decyzję o 
przekazaniu dodatkowych 
środków na wsparcie szpitala 
powiatowego. 

Kwota 454 tys. zł przezna-
czona zostanie na zakup środ-
ków ochronnych i niezbędne-
go sprzętu potrzebnego dla 
zabezpieczenia bezpieczeń-

stwa personelu medycznego. 
Wysokość przekazywanych 
środków jest proporcjonalna 
do liczby mieszkańców po-
szczególnych gmin: Dzierżo-
niów - 150 tys. zł,    Bielawa - 
135 tys. zł, Pieszyce - 42 tys. zł, 
Gmina Dzierżoniów - 41 tys. zł, 
Łagiewniki - 33 tys. zł,   Piława 
Górna - 29 tys. zł oraz Niem-
cza - 24 tys. zł.

(opr)

Dzierżoniów uruchomił 
specjalny telefon, pod któ-
rym można uzyskać pomoc. 

Numer 502 318 563 prze-
znaczony jest dla osób po-
trzebujących wsparcia, któ-
re same nie mogą np. zrobić 
zakupów czy wykupić leków 
i nie mogą liczyć na pomoc 
sąsiadów. Można z niego 
korzystać również w na-

głych sytuacjach losowych. 
- Prosimy o niedzwonienie 
pod ten numer w celu uzy-
skania podstawowych in-
formacji na temat obecnej 
sytuacji. Natomiast, jeśli 
potrzebujemy wsparcia, nie 
wahajmy się i informujmy 
o takiej potrzebie – mówią 
urzędnicy. 

(opr)
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Konkurs „Kreatywne Sołectwo”
rozstrzygnięty

Sesja online 
Znany już laureatów 
konkursu „Kreatywne 
Sołectwo”. Komisja 
konkursowa oceniała 
m.in. zaangażowanie 
sołectw w obszarze 
odnowy wsi, aktyw-
ność na forum gminy i 
regionu, a także este-
tykę poszczególnych 
miejscowości. Laure-
aci otrzymają nagrody 
finansowe ze środków 
gminy Dzierżoniów. 
Przeznaczą je na cele 
publiczne.

W tym roku najlep-
sze okazały się sołectwa:  
Owiesno - I miejsce i na-
groda w wysokości 10 000 
zł,    Włóki - II miejsce, 6 
000 zł oraz Dobrocin - III 
miejsce i 4 000 zł.  Komi-
sja konkursowa w składzie: 
Jolanta Zarzeka, Mariusz 
Zawiła, Adam Wolniak, 
Anna Hoffmann i Henry-

ka Latacz przyznała też 
wyróżnienia sołectwom: 
Mościsko za zajęcie IV 
miejsca (nagroda w wyso-
kości 2 000 zł), Ostroszo-
wice (V miejsce, 1 500 zł) 
i Myśliszów (VI miejsce, 1 
000 zł). Przyznano również 
dwa pisemne wyróżnie-
nia: dla Grupy Twórczej z 
Ostroszowic za wyjątkową 
aktywność, nieprzecięt-
ne talenty i entuzjazm do 
działań na rzecz wsi i gmi-
ny oraz dla Ludowego Klu-
bu Sportowego Dobrocin 
i mieszkańców Dobrocina 
za całokształt prac zwią-
zanych z budową boiska 
do piłki nożnej i za promo-
wanie gminy Dzierżoniów 
poprzez sport.

Bardzo wysokie wyniki 
osiągnęli również miesz-
kańcy Uciechowa (laure-
aci konkursu w 2018 r.) i 
Piławy Dolnej (I miejsce 
w ubiegłym roku). Jed-

nak zgodnie z regulami-
nem konkursu, sołectwa, 
które zwyciężyły w danej 
edycji, nie biorą udziału w 
konkursie przez kolejne 2 
lata. - Wszystkim miesz-
kańcom dziękujemy za 
dużą aktywność i bezin-
teresowną pracę na rzecz 
naszej małej ojczyzny. 
Laureatom serdecznie 
gratulujemy i życzymy 
jeszcze wielu sił na realiza-
cję kolejnych ambitnych 
działań – mówią urzędni-
cy z Gminy Dzierżoniów. 
Tradycyjnie rozstrzygnię-
cie konkursu i wręczenie 
nagród następowało pod-
czas Święta Odnowy Wsi, 
które w tym roku miało się 
odbyć 7 kwietnia w Książ-
nicy. Niestety ze względu 
na obecną sytuację zwią-
zaną z pandemią korona-
wirusa, wydarzenie musia-
ło zostać odwołane.

(opr)

W ostatnim dniu 
marca odbyła się 
sesja Rady Powiatu 
Dzierżoniowskiego. 
Ze względu na mini-
malizowanie ryzyka 
rozprzestrzeniania 
się COVID-19, obrady 
samorządu odbyły się 
w formie online.

W sali sesyjnej obecni 
byli starosta dzierżoniow-
ski, wicestarosta, prze-
wodniczący Rady Powia-
tu oraz przedstawiciele 
klubów radnych. Pozostali 
radni uczestniczyli w obra-
dach zdalnie, przy pomocy 
tabletów. Głosowania nad 
poszczególnymi uchwała-
mi odbyły się za pośred-
nictwem elektronicznego 
systemu obsługi e-sesja. 
W tym systemie również 
można było oglądać trans-
misję z sesji. Najważniejszą 
decyzją, jaką podjęła Rada 
Powiatu w trakcie wtor-

kowego posiedzenia, było 
przegłosowanie zmian w 
budżecie na 2020 rok. W 
wyniku tej uchwały samo-
rząd zrezygnował z kilku 
zaplanowanych inwestycji 
oraz z zakupu samochodu 
służbowego na potrzeby 
Starostwa. Zaoszczędzone 
w ten sposób 340 tysięcy 
złotych, samorząd prze-
każe Szpitalowi Powiato-
wemu w Dzierżoniowie na 
zakup karetki ratunkowej. 
Podczas sesji podsumo-
wano także działalność 

Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie i Ochro-
ny Zdrowia w Dzierżonio-
wie. Udzielono również 
dotację na prace konser-
watorskie, restauratorskie 
lub roboty budowlane 
przy zabytku w Wilkowie 
Wielkim. Ponadto pod-
jęto uchwałę w sprawie 
ustalenia na rok 2020 pla-
nu dofinansowania form i 
specjalności doskonalenia 
zawodowego nauczycieli.

(opr)

Możesz się już rejestrować
Mieszkańcy Dzierżo-
niowa mogą ubiegać 
się o środki na wymia-
nę nieekologicznych 
kotłów na paliwa 
stałe.  

Projekt, w ramach które-
go udzielane jest dofinan-
sowanie dotyczy budynków 
jednorodzinnych, szczegól-
nie budynków o dobrym 

standardzie termicznym 
(docieplonych i uszczelnio-
nych). Z dofinansowania, 
udzielanego w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewódz-
twa Dolnośląskiego będą 
mogli skorzystać właści-
ciele domków jednoro-
dzinnych, a jego wysokość 
może wynieść do 85% kosz-
tów kwalifikowanych, nie 

więcej jednak niż 35 tys. zł. 
Mieszkańcy chcący sko-

rzystać z takiej możliwości 
mogą się już rejestrować 
internetowo. Służy temu 
specjalna strona, przez 
którą po zalogowaniu się 
użytkownik otrzymuje 
dostęp do informacji na 
temat audytorów przypi-
sanych do poszczególnych 
samorządów. Z audytorem 

należy skontaktować się 
w celu przeprowadzenia 
obowiązkowego audytu w 
nieruchomości. Audyt ten 
będzie załącznikiem do 
wniosku o przyznanie gran-
tu. Rejestracji można doko-
nać na stronie Eko-Ciepło. 
Dostępne są tam również 
aktualne informacje doty-
czące projektu.  W ramach 
grantu możliwa będzie wy-

miana pieców węglowych 
na wygodne w użytkowa-
niu i tanie w eksploatacji 
pompy ciepła, ale także 
instalacje gazowe, kotły 
na biomasę czy instalacje 
ogrzewania elektrycznego 
(pod warunkiem, że będą 
zasilane energią z własne-
go systemu fotowoltaicz-
nego). 

Liderem i operatorem 

projektu jest Oddział Te-
renowy Stowarzyszenia 
Wolna Przedsiębiorczość w 
Świdnicy. To kolejny wspól-
nie realizowany projekt 
grantowy. W ramach po-
przedniego na podobnych 
warunkach finansowych w 
naszym mieście zainstalo-
wano 34 instalacje fotowol-
taiczne.

(opr)

Szersza tarcza antykryzysowa
Rada Ministrów przy-
jęła kolejne rozwią-
zania zapobiegające 
skutkom negatyw-
nego oddziaływania 
koronawirusa na go-
spodarkę. To kontynu-
acja działań zawartych 
w „pierwszej” Tarczy 
antykryzysowej, przy-
jętej przez większość 
sejmową. 

- Wartość pakietu uzu-
pełniającego do tarczy 
antykryzysowej wyniesie 
ponad 11 mld zł – przeko-
nywał podczas konferencji 
minister Łukasz Schreiber. 
Minister rozwoju Jadwiga 
Emilewicz podkreśliła, że 
przy szybkiej pracy senatu, 
zaproponowane działania 
mogą wejść w życie przed 
świętami Wielkiej Nocy. Jak 
wyjaśniła, przyjmując nowe  

rozwiązania, rząd chroni 
miejsca pracy i poprawia 
płynność firm, pozostając 
w dialogu ze stroną spo-
łeczną i przedsiębiorcami. 

Jadwiga Emilewicz oce-
niła także, że dotychczaso-
we rozwiązania zawarte w 
Tarczy antykryzysowej spo-
tkały się z dużym zaintere-

sowaniem ze strony firm.  
- Ponad połowa ankieto-
wanych przedsiębiorców 
planuje skorzystać z rządo-
wego dofinansowania do 
utrzymania pracowników 
– zaznaczyła. - Skorzysta-
ją oni z postojowego czy 
dopłat do wynagrodzeń 
przedsiębiorstw znajdują-
cych się w trudnościach – 
wyjaśniła. Minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej 
Marlena Maląg poinfor-
mowała, że do tej pory w 
ramach Tarczy antykryzyso-
wej złożonych zostało 340 
tys. wniosków, w tym 250 
tys. dotyczących zwolnie-
nia ze składki ZUS, 56 tys. 
wniosków o postojowe oraz 
31 tys. wniosków o pożycz-
ki dla mikroprzedsiębior-
ców. Jak wyjaśniła Maląg, 
ramach pakietu antykry-
zysowego pracodawcy wy-

stąpili o rządowe wsparcie 
dla ponad 100 tys. miejsc 
pracy. - Wsparcie to, razem 
z mikropożyczkami, szacu-
jemy na ponad 700 mln zł 
– zaznaczyła minister.

(źródło i foto:
premier.gov)

Najważniejsze rozwią-
zania:
- Rozszerzenie zwolnień 
z ZUS-u na przedsiębior-
ców, którzy zatrudniają 
od 10 do 49 pracowników. 
Ulga na ZUS wyniesie 50 
proc.
 - Wydłużenie wsparcia 
dla firm w ramach świad-
czenia postojowego (3 
miesiące).
 - W przypadku obo-
wiązkowej kwarantanny, 
rolnicy i pracujący z nimi 
domownicy otrzymają 

zasiłek w wysokości 50 
proc. minimalnego wyna-
grodzenia za pracę.
 - Wprowadzenie nieli-
mitowanego dostępu do 
„publicznych” stron inter-
netowych. Chodzi m.in. 
o domenę gov.pl, usługi 
umożliwiające zdalną dia-
gnostykę medyczną oraz       
e-learning   pozwalający 
na zdalną pracę nauczy-
cieli i uczniów.
- Wyposażenie placó-
wek  ochrony zdrowia w 
szybkie łącza internetowe 
i sprzęt umożliwiający 
prowadzenie zdalnej dia-
gnostyki medycznej.
 - Rozszerzenie świadczeń 
ochrony miejsc pracy na 
organizacje pozarządowe.
 - Zabezpieczenie przed 
egzekucją komorniczą 
środków pochodzących z 
Tarczy antykryzysowej.

#ZOSTAŃWDOMU   CZYTAJ ON-LINE
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Biskup Marek Mendyk
nowym Biskupem Świdnickim

W kaplicy domowej 
Świdnickiej Kurii 
Biskupiej ogłoszono 
decyzję ojca święte-
go Franciszka, który 
mianował nowym 
biskupem świdnickim 
bpa Marka Mendyka, 
dotychczasowego bi-
skupa pomocniczego 
diecezji legnickiej.

W czasie ogłoszenia no-
minacji bp Ignacy Dec 
podziękował kapłanom, 
osobom konsekrowa-
nym i wiernym świeckim 
za minione szesnaście lat 
wspólnej drogi i zachęcił 
zebranych do modlitwy 
w intencji nowego bisku-
pa oraz dobrego ducho-
wego przygotowania się 
do ingresu, którego data 
zostanie ogłoszona w naj-
bliższym czasie. Pierwszą 
modlitwą za nowego bi-
skupa była modlitwa Anioł 
Pański. Po ogłoszeniu na-
zwiska nowego biskupa 
świdnickiego, bp Dec od-
czytał komunikat, który zo-
stanie przekazany wiernym 
diecezji świdnickiej w naj-
bliższą niedzielę podczas 
wszystkich Mszy św. Zgro-

madzeni podziękowali bp. 
Ignacemu Decowi za jego 
pełną miłości posługę na 
rzecz diecezji świdnickiej 
i zapewnili o modlitwie. 
Bp Ignacy Dec, który był 
pierwszym biskupem die-
cezji świdnickiej od 2004 
roku został mianowany 
przez ojca świętego Fran-
ciszka administratorem 
apostolskim diecezji świd-
nickiej do czasu kanonicz-
nego objęcia urzędu przez 
nowego biskupa świdnic-
kiego.

Przypomnijmy, że Jego 
Ekscelencji ks. biskupowi 
dr. Markowi Mendykowi 
Rada Miejska w Głuszycy 
w 2019 r. przyznała tytuł 
honorowy „Zasłużony dla 
Miasta i Gminy Głuszyca”. 
Pochodzący z Głuszycy bi-
skup Marek Mendyk ob-
chodził w ubiegłym roku 
swoją 10 rocznicę święceń 
biskupich.  W uzasadnieniu 
do uchwały Rady Miejskiej 
w Głuszycy z dnia 29 stycz-
nia 2019 r. w sprawie nada-
nia tytułu honorowego „Za-
służony dla Miasta i Gminy 
Głuszyca” dla Jego Eksce-
lencji Księdza Biskupa dr 
Marka Mendyka czytamy:  

Biskup Marek 
w ciągu całego 
swojego życia 

związany był z gminą Głu-
szyca. Tu się urodził, wy-
chował, tu spędził swoje 
dzieciństwo i lata młodo-
ści. Zawsze z wielką dumą 
podkreślał, gdzie się uro-
dził, gdzie są jego korzenie 
i gdzie jest jego miejsce, 
do którego zawsze wra-
ca. Wielokrotnie w swoich 
wypowiedziach nawiązy-
wał do miejsca, gdzie - jak 
mówił - wszystko się zaczę-
ło. Pomimo tego, że swo-
ją posługą związany jest 
z inną diecezją – diecezją 
legnicką, wspierał każde 
dobro podejmowane na 
rzecz gminy Głuszyca. Za-
wsze interesował go los 
najuboższych i potrzebują-
cych naszej gminy. Jeszcze 
jako kapłan diecezji legnic-
kiej, a potem jako jej biskup 
współorganizował pomoc 
charytatywną dla miasta 
i gminy poprzez oddziały 
Caritas diecezji legnickiej i 
świdnickiej. Zbiórki pienięż-
ne oraz pomoc materialna, 
wspierane były przez bi-
skupa Marka, a następnie 
trafiały do najuboższych 

naszej gminy. 
Biskup Marek był tym, 

który zapoczątkował ini-
cjatywę zbierania darów 
dla najbardziej potrzebu-
jących, jaka odbywa się w 
naszych świątyniach po 
dziś dzień w każdy Wielki 
Czwartek. Niewątpliwie sta-
ło się to początkiem wielu 
inicjatyw i charytatywnych 
działań podejmowanych 
nie tylko przez parafie, ale 
również przez naszą gminę. 
To stało się też początkiem 
do powstania parafialnego 
oddziału Caritas jako od-
powiedzi na potrzeby naj-
bardziej potrzebujących w 
gminie Głuszyca.  Jeszcze 
jako Dyrektor Wydziału 
Katechetycznego diecezji 
legnickiej, a następnie – po 
objęciu funkcji Przewodni-
czącego Komisji Wychowa-
nia Katolickiego w Episko-
pacie Polski – jako biskup 
zwracał szczególna uwagę 
na dzieła podejmowane 
na rzecz dzieci i młodzie-
ży, również gminy Głuszy-
ca. Wielokrotnie wspierał 
inicjatywy głuszyckich 
katechetów i nauczycieli, 
których celem było propa-
gowanie życia i jego roz-

woju w oparciu  o wartości 
chrześcijańskie. Rozwój 
każdej z głuszyckich szkół 
było zawsze w centrum 
uwagi biskupa Marka Men-
dyka. Ze szczególną troską 
wspierał przez długie lata 
Zespół Szkół w Głuszycy. 
Był tym, który postrzegał tę 
szkołę jako miejsce rozwo-
ju i wychowania kolejnych 
pokoleń, którzy w przyszło-
ści staną się filarem swoich 
małych ojczyzn. 

Każde działanie podej-
mowane przez księdza 
Biskupa na rzecz naszej 
gminy podyktowane było 
jej dobrem i dobrem jej 
mieszkańców. Zawsze 

podkreślał, że najważniej-
sze jest dobro tych, którzy 
w gminie mieszkają. Tylko 
działanie ukierunkowane 
na drugiego człowieka ma 
sens, bowiem takie dobro 
zawsze będzie powracać. 
Wdzięczni Jego Ekscelen-
cji za nieustanną duchową 
obecność w Gminie Głuszy-
ca oraz za podejmowanie 
działania i inicjatywy na 
rzecz mieszkańców gmi-
ny, Rada Miejska pragnie 
nadać Jego Ekscelencji 
Księdzu Biskupowi dr Mar-
kowi Mendykowi tytuł ho-
norowy „Zasłużony dla Mia-
sta i Gminy Głuszyca”.

(opr)
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OGŁOSZENIA DROBNE
przyjmujemy do środy

poprzedzającej wydanie

sekretaria@dzierzoniowski.pl

LEKARSKIE

• Gabinet urologiczny, 
badania USG, operacje, 
dr n. med. Andrzej Basie-
wicz (specjalista urolog). 
Dzierżoniów,  ul.  Koper-
nika  11.  Przyjmuje  we 
wtorki i w piątki od godz. 
15:00. Rejestracja telefo-
niczna 697 301 884, 74 
645 99 44.

NIERUCHOMOŚCI
• Szukamy dla klienta dzia-
łek rolnych do dzierżawy 

(pola orne / łąki / nieużytki).
Od 2 ha do 200 ha. Powiat 
dzierżoniowski i świdnicki.
2000 zł / ha w zależności od 
klasy ziemi i wielkości grun-
tu. Może być wyższa.
Zadzwoń! Tel. 784 223 004. 
Lumaria Nieruchomości.

USŁUGI
• Cyklinowanie bezpyłowe, 
tel. 669-475-444
• Cyklinowanie, tel. 697-143-
799
• Pranie dywanów, kanap, u 

klienta. tel. 535-679-346

PRACA DAM
• Firma PANAS SCHODY 
zatrudni do nowej siedziby 
w Strzelcach: stolarza i po-
mocnika stolarza. Praca w 
trybie jednozmianowym. 
Oferujemy stałą i dobrze 
płatną pracę. Tel. 693-134-
777 w godz. 8-15

15. rocznica śmierci Jana Pawła II
W czwartek, 2 kwiet-
nia, minęła 15 rocznica 
śmierci Papieża św. 
Jana Pawła II, 

Święty Jan Paweł II
– źródło Archidiecezja 

Krakowska

JAN PAWEŁ II (1920-2005)
Karol Józef Wojtyła, póź-

niejszy Jan Paweł II – pa-
pież, urodził się 18 maja 
1920 roku w Wadowicach 
jako syn Karola i Emilii, 
z domu Kaczorowskiej. 
Jego ojciec był żołnierzem 
– pracował jako urzędnik, 
zaś matka zajmowała się 
domem i dziećmi. Karol 
miał starszego o 14 lat 
brata Edmunda (lekarza) 
oraz siostrę Olgę, która 
zmarła zaraz po urodze-
niu. Został ochrzczony 
19 czerwca 1920 roku w 
pobliskim kościele pw. 
Ofiarowania Najświętszej 
Maryi Panny, z którym był 
związany do końca swoje-
go pobytu w rodzinnym 
mieście. Miesiąc przed I 
Komunią Świętą zmarła 
jego matka. Od tej pory 
zajmował się nim ojciec – 
dbał o dobre wychowanie, 
naukę, patriotyzm i roz-
wój duchowy syna, który 
codziennie uczestniczył 
we Mszy Świętej. W Gim-
nazjum Męskim w Wado-
wicach dołączył do koła 
teatralnego, gdzie pozna-
wał poezję i teatr. Kiedy 
miał 12 lat zmarł jego brat 
w wyniku zarażenia się 
szkarlatyną od swoich pa-
cjentów.

PRZEPROWADZKA DO 
KRAKOWA

Po zdaniu matury w 1938 
roku razem z ojcem prze-
prowadził się do Krakowa, 
gdzie rozpoczął studia 
polonistyczne na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. Na-
ukę przerwał wybuch II 
Wojny Światowej. W cza-

sie okupacji młody Woj-
tyła pracował jako robot-
nik w kamieniołomach 
Zakładów Chemicznych 
Solvay w Krakowie – Bor-
ku Fałęckim, co łączył z 
działalnością w podziem-
nym Teatrze Rapsodycz-
nym. Brał też udział w taj-
nych kompletach. W 1941 
zmarł jego ojciec. Rok po 
tym wydarzeniu podjął 
decyzję o wstąpieniu do 
Wyższego Seminarium 
Duchownego w Krakowie 
założonego przez abp. A. 
S. Sapiehę.

KAPŁAŃSTWO I NAUKA
Święcenie kapłańskie 

otrzymał z rąk Księcia Me-
tropolity 1 listopada 1946 
roku w Kaplicy Domu Ar-
cybiskupów Krakowskich. 
Zaraz po nich wyjechał na 
dalsze studia do Rzymu, 
gdzie w ciągu dwóch lat 
napisał pracę doktorską 
na temat: Zagadnienie 
wiary u św. Jana od Krzy-
ża, którą obronił 19 czerw-
ca 1948 na Wydziale Teo-
logicznym Papieskiego 
Uniwersytetu Angelicum.

Po powrocie do kraju zo-
stał skierowany do pracy 
w wiejskiej parafii Niego-
wić pod Krakowem. Rok 
później w krakowskiej 
parafii pw. św. Floriana 
podczas pracy z młodzie-
żą ujawnił się jego talent 
duszpasterski i organiza-
torski. W 1951 roku nowy 
rządca Archidiecezji Kra-
kowskiej – abp Eugeniusz 
Baziak skierował Wojtyłę 
do dalszej pracy nauko-
wej i napisania habilitacji 
na istniejącym jeszcze 
Wydziale Teologicznym 
UJ. Jesienią 1953 roku 
Rada Wydziału podjęła 
decyzję o zakończeniu 
przewodu habilitacyjne-
go Wojtyły, przyjmując 
do recenzji jego pracę 
Próba opracowania etyki 
chrześcijańskiej według 

systemu Maxa Schelera. 
Finalnie, 12 grudnia te-
goż roku otrzymał tytuł 
doktora habilitowanego. 
Wykładał w Metropoli-
talnym Seminarium Du-
chownym i na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim. W 
październiku 1954 roku 
Wojtyła podjął pracę na 
Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim jako wykła-
dowca historii doktryn 
etycznych. W tym czasie 
poświęcał się młodzie-
ży akademickiej, z którą 
chodził po górach.

TOTUS TUUS
28 września 1958 roku 

został konsekrowany na 
biskupa pomocniczego 
Archidiecezji Krakowskiej 
– funkcję tę pełnił do roku 
1962. Całą swoją posługę i 
siebie zawierzył Matce Bo-
żej, czyniąc słowa „Totus 
Tuus” (Cały Twój) swoim 
zawołaniem biskupim, a 
potem także papieskim. 
Po śmierci Administra-
tora Archidiecezji abp. E. 
Baziaka wybrano go Wi-
kariuszem Kapitulnym 
– tymczasowym rządcą 
Archidiecezji Krakowskiej. 
Jako biskup i Arcybiskup 
był uczestnikiem Soboru 
Watykańskiego II, pod-
czas którego przyczynił się 
do powstania Konstytucji 
Duszpasterskiej o Koście-
le w Świecie Współcze-
snym – Gaudium et spes. 
Jest to jeden z najważ-
niejszych dokumentów 
soborowych mówiących o 
powołaniu człowieka i roli 
Kościoła w obliczu zmian 
dokonujących się w na-
szych czasach.

W 1963 roku Papież Pa-
weł VI mianował biskupa 
Wojtyłę Arcybiskupem 
Metropolitą Krakow-
skim, a cztery lata póź-
niej, w czerwcu 1967 roku 
– kardynałem. W trakcie 
14-letniego pontyfika-

tu kardynał Wojtyła zre-
organizował pracę kurii 
powołując do życia sze-
reg wydziałów, w których 
zatrudnienie znalazło 
wielu ludzi świeckich. W 
ten sposób, podążając za 
wskazaniami II Soboru 
Watykańskiego, podkre-
ślił rolę laikatu w Kościele. 
Szczególnie bliska była 
mu praca nad podniesie-
niem moralności rodziny 
i wychowaniem młode-
go pokolenia. W pracach 
Konferencji Episkopatu 
Polski ściśle współpra-
cował z Prymasem Ste-
fanem Wyszyńskim jako 
jego zastępca na stano-
wisku Przewodniczącego. 
Był także Przewodniczą-
cym Komisji Apostolstwa 
Świeckich oraz Komisji 
do Spraw Nauki Katolic-
kiej. Organizował sympo-
zja naukowe, przez który 
opiekował się światem na-
uki katolickiej i walczył o 
uznanie jego praw. Wydał 
drukiem szereg artykułów  
i pozycji książkowych. Naj-
bardziej znane to Miłość i 
odpowiedzialność, Osoba 
i czyn, U podstaw odnowy 
Vaticanum II. W 1972 roku 
rozpoczął Duszpaster-
ski Synod Archidiecezji 
Krakowskiej, który trwał 
przez 7 lat. Celem Syno-
du było pogłębienie życia 
religijnego młodzieży i ka-
tolików zaangażowanych 
w życie Kościoła. Przygo-
tował także Archidiecezje 
do 900 rocznicy śmierci 
św. Stanisława – patrona 
archidiecezji.

DZIAŁALNOŚĆ POZA 
GRANICAMI POLSKI

Jego działalność znana 
była również poza gra-
nicami Polski. Brał licz-
ny udział w kongresach i 
sympozjach naukowych. 
W Dykasteriach Watykań-
skich był członkiem Kon-
gregacji pro institutione 
catolica, pro Sacramentis 
in Cultu Divino, Pro Cleris. 
Konsultorem Concilium 
de Laicis. Uczestniczył 
w Synodach Biskupów 
w latach 1967 – 1977, a w 
1974 wybrany został na 
członka Rady Sekretariatu 
Synodu. Szczególnym wy-
razem zaufania Ojca Św. 
Pawła VI do kard. Wojtyły 
była prośba o wygłosze-
nie rekolekcji Watykań-
skich w 1976 roku dla Ojca 
Świętego kardynałów i 
pracowników Kurii Rzym-
skiej.

HABEMUS PAPAM
Po śmierci papieża Paw-

ła VI i jego następcy Jana 
Pawła I w wyniku konkla-
we – 16 października 1978 
roku abp Karol Wojtyła 
został wybrany papie-
żem przyjmując imię Jan 
Paweł II. Był pierwszym 

Polakiem, a jednocześnie 
pierwszym od 445 lat bi-
skupem Rzymu, który nie 
pochodził z Włoch. Jego 
wybór na Stolicę Piotro-
wą znacząco wpłynął na 
dzieje Europy Wschodniej 
końca XX wieku. Pierwszą 
zagraniczną pielgrzymkę 
odbył do Ameryki Łaciń-
skiej, co było nowością 
na tle poprzednich pa-
pieskich pontyfikatów. W 
trakcie trwającego 27 lat 
pontyfikatu odwiedził 135 
krajów świata oraz odbył 
142 podróże na terenie 
Włoch. Do ojczyzny pierw-
szy raz jako papież przybył 
2 czerwca 1979 roku, pod-
czas której wypowiedział 
pamiętne słowa: „Niech 
zstąpi Duch Twój! I odno-
wi oblicze ziemi, tej zie-
mi”. Patriotyczna postawa 
i wsparcie Polaków żyją-
cych w komunistycznym 
kraju przyczyniło się jesz-
cze bardziej do wzrostu 
jego autorytetu. Do Pol-
ski pielgrzymował jeszcze 
sześć razy.

Podczas całego pontyfi-
katu Jan Paweł II niestru-
dzenie walczył o godność 
każdego człowieka sprze-
ciwiając się aborcji i euta-
nazji – cywilizacji śmierci. 
Znany był z podejmowa-
nia szeroko rozumianego 
dialogu międzyreligijne-
go i międzykulturowego. 
Potępiał antysemityzm, 
czego wyrazem była jego 
modlitwa przy Ścianie 
Płaczu w Jerozolimie. 
Pamiętając o ludziach 
młodych, zainicjował sys-
tematyczne spotkania 
z młodzieżą – Światowe 
Dni Młodzieży, które po 
raz pierwszy odbyły się 
w Rzymie w 1985 r. Swo-
je nauczanie przekazał 
wiernym w wielu listach, 
adhortacjach, konstytu-
cjach apostolskich oraz 
czternastu encyklikach, 

m. in. Redemptor homi-
nis, Dives in misericordia, 
Laborem exercens, Cen-
tesimus annus, Solicitudo 
rei socialis. Przekraczając 
wiele barier, zawsze był 
otwarty na drugiego czło-
wieka. Wyraził to podczas 
spotkania z własnym za-
machowcem, Alim Agcą, 
który 13 maja 1981 roku 
postrzelił papieża na Pla-
cu św. Piotra w Rzymie.

SANTO SUBITO
Od początku lat 90-tych 

Jan Paweł II zmagał się z 
chorobą Parkinsona, któ-
ra była powodem speku-
lacji dotyczących ustą-
pienia papieża z urzędu. 
Ten pełnił jednak swoją 
posługę do śmierci. W 
ciągu ostatnich dni życia 
nieustannie towarzyszy-
li mu trwający na mo-
dlitwie wierni z całego 
świata. Odszedł 2 kwiet-
nia 2005 roku o godzinie 
21:37, w pierwszą sobotę 
miesiąca i wigilię Nie-
dzieli Bożego Miłosier-
dzia. Niespełna tydzień 
później, 8 maja, odbył się 
pogrzeb papieża, w któ-
rym uczestniczyło około 
300 tysięcy pielgrzymów 
oraz głowy państw i 
przedstawiciele wszyst-
kich wyznań świata.

28 czerwca 2005 roku 
za zgodą następcy Jana 
Pawła II, Benedykta XI, 
rozpoczął się proces be-
atyfikacyjny, którego 
postulatorem był ks. Sła-
womir Oder. 1 maja 2011 
Jan Paweł II został ogło-
szony beatyfikowanym, 
a 27 kwietnia 2014 roku 
podczas Niedzieli Bożego 
Miłosierdzia – świętym. 
Liturgiczne wspomnienie 
św. Jana Pawła II przy-
pada 22 października, na 
pamiątkę uroczystego 
rozpoczęcia jego pontyfi-
katu.

Dzierżoniowskie firmy wspierają walkę z epidemią
Na utworzonym przez 
miasto funduszu jest 
już kwota 12 tys. zł. 
To pieniądze przeka-
zywane przez firmy, 
stowarzyszenia i osoby 
prywatne. Niektóre 
przedsiębiorstwa, jak 
np. Broen i Selena 
oferują inne formy 
wsparcia szpitala i 
mieszkańców.

Miasto utworzyło osobne 
subkonto po prośbie przed-
stawicieli firm, które zadekla-
rowały chęć pomocy. Wszyst-
kie wpłacone pieniądze (nr 
subkonta: 34 9527 0007 0046 

7773 2000 0002) przeznaczo-
ne zostaną na walkę z epide-
mią koronawirusa. Dzierżo-
niowski Broen sfinansował 
zakup 125 testów na koro-
nowairusa, przeznaczonych 
dla pracowników szpitala. 
- Bardzo dziękuję za każdą 
formę wsparcia i za to, że w 
niezwykle trudnym dla lokal-
nych firm i gospodarki okre-
sie potrafimy się wzajem-
nie wspierać. O kolejnych 
wpłatach i formach pomocy 
będziemy Państwa informo-
wać - mówi burmistrz Dzier-
żoniowa Dariusz Kucharski.

Wsparcie w walce z epide-
mią koronawirusa: KamiTech 

- serwis Michał Kamieniecki 
– 3 000 zł,   Cooper Standard  
Spółka z o.o. – 3 000 zł, Mil-
czarek Michał PPU Import-
-Eksport „TABPOL” – 1 000 
zł,    MTP Spółka z o.o. – 1 000 
zł, Stowarzyszenie Nowocze-
sny Dzierżoniów – 4 000 zł, 
Broen - zakup 125 testów na 
koronawirusa dla pracowni-
ków szpitala (5 500 zł), Grupa 
Selena - Libra – firma rozpo-
częła produkcję żelu do de-
zynfekcji rąk. Pierwsza partia 
produktu zostanie przeka-
zana bezpłatnie do dzierżo-
niowskiego i innych dolno-
śląskich szptali.

(opr)

Pierwsze pieniądze rozdysponowane
Blisko 400 wniosków 

w sprawie dopłat do wy-
nagrodzeń dla blisko 26 
tysięcy pracowników zło-
żyli przez tydzień przed-
siębiorcy w Dolnośląskim 
Wojewódzkim Urzędzie 
Pracy. Od 1 kwietnia DWUP 
wdraża elementy rządo-
wej tarczy antykryzysowej, 
związanej z przestojem 
ekonomicznym, czy też 
zmniejszeniem godzin pra-
cy w firmach. 

Co ważne od poniedział-
ku DWUP realizuje już wy-
płaty. Dzięki temu blisko 
30 mln zł przeznaczono na 
dopłaty do wynagrodzeń 
dla ok. 15.000 dolnoślą-
skich pracowników. Wy-
płaty realizowane są i będą 
na bieżąco.  – Chcemy 
ochronić miejsca pracy, 
dlatego robimy wszystko, 
by wnioski od pracodaw-
ców jak najszybciej zostały 
zrealizowane. Pomoc ad-
resowana jest do przed-
siębiorstw, które zatrud-
niają, więc spodziewamy 
się, że te liczby będą rosły 
choć już dziś robią wraże-
nie. Prawie 400 wniosków 
dla 26 tys. pracowników. A 
pomoc opiewa na ponad 
100 mln zł – wylicza Cezary 
Przybylski, marszałek wo-
jewództwa dolnośląskie-

go i dodaje, że działania 
DWUP wpisują się w przy-
gotowywany przez władze 
województwa pakiet osło-
nowy dla firm. 

Tarcza antykryzysowa w 
DWUP, to w ślad za decy-
zją Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej, 
dofinansowanie zatrudnie-
nia z Funduszu Gwaran-
towanych Świadczeń Pra-
cowniczych przewidziane 
dla firm w kłopotach. Trafia 
ono do przedsiębiorcy, któ-
remu w czasie przestoju 
ekonomicznego lub ob-
niżonego wymiaru czasu 
spadły obroty po 1 stycznia. 
W zależności od okresu po-
równania spadek ten musi 
wynosić min. o 15 lub 25 
proc. Ta pomoc jest kon-
kretna, ponieważ trafia do 
firm zatrudniających już od 
1 pracownika. W przypad-
ku przestoju ekonomicz-
nego pracodawcy mogą 
liczyć nawet na ponad 1,5 
tys. zł przez trzy miesiące 
na osobę, a w przypadku 
obniżonego wymiaru pra-
cy nawet na ponad 2,4 tys. 
zł na pracownika. – Pomoc 
jest bezzwrotna, a jedynym 
warunkiem jest utrzyma-
nie zatrudnienia minimum 
przez taki czas na jaki 
otrzymano wsparcie. Więc 

trzymiesięczna pomoc to 
wsparcie dla pracodawcy 
z jednej strony, bezpieczeń-
stwo zatrudnienia dla pra-
cowników przez 6 miesięcy 
z drugiej strony – dodaje 
marszałek Przybylski. 

Według szacunków na 
Dolnym Śląsku działa blisko 
200 tys. firm, które zatrud-
niają pracowników. – To 
pokazuje skalę zjawiska i 
ogromną grupę potencjal-
nie zainteresowanych po-
mocą. Chcemy sprawnie 
udzielać wsparcia, dlatego 
zachęcamy do składania 
wniosków elektronicznie 
za pomocą rządowego 
portalu praca.gov.pl, a 
także namawiamy do za-
poznania się z instrukcją. 
Wszystko po to, by wnioski 
zostały przygotowane do-
brze, a wsparcie udzielone 
możliwie jak najszybciej. 
Wysyłka wniosków pocztą 
tradycyjną, niekompletne 
wnioski lub zawierające 
błędy wydłużają cały pro-
ces. Dlatego na każdym 
kroku zachęcamy do zała-
twiania sprawy zdalnie, ale 
nie szybko, a dokładnie – 
mówi Bartosz Kotecki, peł-
niący obowiązki dyrektora 
Dolnośląskiego Wojewódz-
kiego Urzędu Pracy.

(opr)

Dolnośląski Pakiet
dla Ochrony Zdrowia

Po rozpoznaniu po-
trzeb poszczególnych 
jednostek medycz-
nych samorząd wo-
jewództwa rozdzielił 
środki z Dolnośląskie-
go Pakietu dla Ochro-
ny Zdrowia. Warte 
ponad 40 milionów 
złotych wsparcie po-
zwoli m.in. na zakup 
specjalistycznego 
sprzętu i środków 
ochrony osobistej dla 
lekarzy i ratowników

 - Rolą samorządu jest 
troska o bezpieczeństwo i 
zdrowie mieszkańców. To 
dlatego już w  pierwszych 
dniach kryzysu związa-
nego z epidemią wirusa 
COVID-19 z inicjatywy Za-
rządu Województwa utwo-
rzyliśmy Dolnośląski Pa-
kiet Wsparcia dla Ochrony 
Zdrowia. Dzięki tej inicjaty-
wie dolnośląskie szpitale i 
pogotowia ratunkowe zo-
staną wsparte kwotą po-
nad 40 milionów złotych, 
dzięki którym trafi do nich 
specjalistyczny sprzęt nie-
zbędny do skutecznej walki 
z epidemią  – mówi mar-

szałek Cezary Przybylski.
Lekarze i pracownicy 

ochrony zdrowia stoją na 
pierwszej linii walki z zagro-
żeniem. Dlatego tak ważne 
jest aby byli wyposażeni w 
sprzęt umożliwiający im 
skuteczną i bezpieczną 
pracę. W ciągu ostatnich 
dni trwało rozpoznawanie 
potrzeb poszczególnych 
szpitali i jednostek pogo-
towia ratunkowego dziś 
znamy już efekty rozdziału 
środków z samorządowe-
go pakietu pomocowego. 
Środki na walkę z koro-
nawirusem pochodzą z 
funduszy europejskich w 
ramach Regionalnego Pro-
gramu Operacyjnego dla 
Województwa Dolnoślą-
skiego. - W tych trudnych 
czasach współdziałanie to 
jedyna recepta. Dlatego 
wspieramy wojewódzkie 
szpitale. Personel medycz-
ny musi czuć się bezpiecz-
nie. Jestem przekonany, że 
pomoże nam to wrócić do 
świata, w jakim jeszcze nie-
dawno żyliśmy – mówi wi-
cemarszałek Marcin Krzy-
żanowski.

(opr)

Podział wsparcia:
• Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny im. J. 
Gromkowskiego przy ul. 
Koszarowej we Wrocła-
wiu - 8,5 mln zł
• Dolnośląskie Centrum 
Chorób Płuc przy ul. 
Grabiszyńskiej we Wro-
cławiu – 4,8 mln zł
• Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny przy ul. 
Kamieńskiego we Wro-
cławiu - 2 mln zł
• Zespół Opieki Zdrowot-
nej w Bolesławcu - 5,5 
mln zł
• Specjalistyczny Szpital 
im. dra A. Sokołowskie-
go w Wałbrzychu - 5 
mln zł
• Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny w Legni-
cy - 3,5 mln zł
• Pogotowie Ratunkowe 
w Legnicy - 3 mln zł
• Pogotowie Ratunkowe 
we Wrocławiu - 5 mln zł
• Pogotowie Ratunkowe 
w Wałbrzychu - 2 mln zł
• Pogotowie Ratunkowe 
w Jeleniej Górze - 1,5 
mln zł
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POMÓŻMY SOBIE WZAJEMNIE
WYKUP REKLAMĘ - TERAZ TANIEJ O 50%
I WYKORZYSTAJ JĄ DO TRZECH MIESIĘCY
PO ZAKOŃCZENIU STANU EPIDEMICZNEGO

ZMNIEJSZ WYDATKI W FIRMIE, KIEDY ZNOWU I W PEŁNI
WYSTARTUJESZ ZE SWOIM BIZNESEM

Zadzwoń: 502 487 511
lub napisz: reklama@dzierzoniowski.pl


