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Walka o termin wyborów
Dzierżoniów nie prze-
każe Poczcie Polskiej 
spisu wyborców na 
podstawie przesłanego 
do urzędu maila. Stano-
wisko naszego miasta 
jest podobne, jak wielu 
innych w Polsce. 

Trwa batalia o przepro-
wadzenie wyborów pre-
zydenckich. Obóz rządzą-
cy naciska, by odbyły się 
w maju. Opozycja chce ich 
przełożenia o dwa lata. Ja-
rosław Gowin spotyka się 
z przedstawicielami po-
szczególnych ugrupowań, 
aby znaleźć kompromis. 
Poczta Polska wysyła ano-
nimowe listy podpisane 
„Poczta Polska”, w którym 
„ktoś” żąda wydania da-
nych osobowych mieszkań-
ców poszczególnych miast.  
Nie wiadomo kto chce da-
nych i na jakiej podstawie. 
Nie ma bowiem żadnych 
przepisów. Te dopiero są 
przygotowywane w parla-
mencie. Dlatego włodarze 

poszczególnych miast skła-
dają doniesienia o możliwej 
próbie wyłudzenia danych.  

Tymczasem minister 
aktywów państwowych 
Jacek Sasin poinformo-
wał w środę, że karty do 
głosowania już są druko-
wane przez Państwową 
Wytwórnię Papierów War-
tościowych. Z doniesień 
ogólnopolskich mediów 
wynika, że będą rozno-
szone przez pracowników 
poczty. Jak to ma wyglądać 
w praktyce? Opierając się 
na medialnych doniesie-
niach, bo tylko takie krążą 
w przestrzeni publicznej, 
listonosze przystąpią do 
roznoszenia pakietów wy-
borczych kilka dni przed 
przyjęciem ustawy umożli-
wiającej przeprowadzenie 
wyborów kopertowych. Nie 
będą robić tego pojedyn-
czo. Każdemu ma rzekomo 
towarzyszyć kontroler. Ma 
to w założeniu zapewnić 
„komisyjność” dostarczenia 
przesyłki. Nadal nie wiado-

mo, jak wyglądać będzie to 
poza granicami kraju. 

W ostatnich dniach poja-
wiła się również informa-
cja, że poczta roznosi ulot-
ki, w których przypomina, 
że za brak skrzynki grożą 
wysokie kary finansowe. 
Zgodnie z przepisami od 
50 złotych do 10 tysięcy 
złotych. To pozwala zakła-
dać, że obóz rządzący chce 
przeprowadzić wybory 
jeszcze w maju.  

Miasto Dzierżoniów nie 
zdecydowało się jeszcze na 
przekazanie danych osobo-
wych mieszkańców Poczcie 
Polskiej. - Główne powody 
tej decyzji to brak podsta-
wy prawnej i anonimowa 
forma, w jakiej do dzier-
żoniowskiego samorządu 
przesłano prośbę o udo-
stępnienie danych. W tej 
sytuacji podanie adresów 
zamieszkania i numerów 
PESEL byłoby naruszeniem 
praw mieszkańców. Podzie-
lam opinie samorządow-
ców apelujących do władz 
centralnych o podjęcie na-
tychmiastowych działań 
zmierzających do przesu-
nięcia wyborów prezydenc-
kich i również uważam, że 
w tej sytuacji ich przepro-
wadzenie może narazić 
mieszkańców na zagro-
żenie zdrowia i życia – za-
znacza gospodarz naszego 
miasta Dariusz Kucharski. 

(opr)

Do przetargu na bu-
dowę drugiego etapu 
obwodnicy zgłosiło się 
5 firm. Oferty trzech 
są poniżej kwoty 
przeznaczonej na to 
zadanie. 

Na rozstrzygnięcie trze-
ba jeszcze poczekać kilka 
tygodni, ale wygląda na to, 
że trzeci już przetarg ogło-
szony przez województwo 
będzie rozstrzygnięty. Jeśli 
tak się stanie, to prace ruszą 
jeszcze w tym roku. Drugi 

etap obwodnicy dotyczy 
odcinka od ronda na drodze 
Dzierżoniów-Pieszyce, do 
drogi Dzierżoniów-Bielawa. 
Rozwiązanie kwestii kolizji 
z linią kolejową ma być ujęte 
w trzecim, ostatnim etapie 
budowy drogi, dzięki któ-
rej tranzyt wyprowadzony 
zostanie poza miasto. - Za-
raz po rozstrzygnięciu tego 
przetargu rozpoczynamy 
starania o to, by budowa 
trzeciego, finalnego etapu 
obwodnicy Dzierżoniowa 
rozpoczęła się najszybciej, 
jak to możliwe - zapewnia 
burmistrz Dzierżoniowa Da-
riusz Kucharski.

(opr)

Drugi etap obwodnicy Dzierżoniowa

Priorytet: bezpieczeństwo pacjentów
i personelu

Powolny i bezpieczny powrót handlu 

W związku z nowymi 
przepisami polskie 
szpitale musiały tak 
zorganizować pracę 
swoich Izb Przyjęć, 
aby zapewnić bez-
pieczną segregację 
i separację pacjentów 
z podejrzeniem CO-
VID-19.

W celu spełnienia powyż-
szych wymogów, większość 
szpitali niezakaźnych, zmu-
szona była do skorzystania 
z namiotów dostarczanych 
przez Państwową Straż 
Pożarną. Z uwagi na wpro-
wadzony przez Ministra 
Zdrowia na początku mar-
ca 2020 roku zakaz  świad-
czenia usług w Dziale Fi-
zjoterapii Ambulatoryjnej, 
w Szpitalu Powiatowym 
w Dzierżoniowie wykorzy-
stano budynek Fizjoterapii 
do stworzenia dużo bar-
dziej komfortowych warun-
ków dla pacjentów przyj-
mowanych z podejrzeniem 

COVID – 19. Wydzielono 
więc tutaj strefę dla pacjen-
tów bezobjawowych, zgła-
szających kontakt z osobą 
zarażoną, strefę dla pacjen-
tów skąpoobjawowych oraz 
strefę z ostrymi objawami 
zakażenia, wobec których 
konieczne będzie wdro-
żenie postępowania ratu-
jącego życie. Wszyscy oni 
muszą być na czas poby-
tu w szpitalu izolowani. 
Zgodnie z oczekiwania-
mi Ministerstwa Zdrowia, 
wspomniani pacjenci będą 
musieli przebywać w szpi-

talu w Dzierżoniowie do 
czasu potwierdzenia bądź 
wykluczenia zachorowania 
na COVID-19. Jeśli koniecz-
na będzie czasowa ho-
spitalizacja osób chorych 
na COVID-19, zanim trafią 
one do szpitala zakaźne-
go, warunki lokalowe oraz 
specjalnie opracowana do 
tego celu  procedura opie-
ki lekarsko-pielęgniarskiej, 
są dużo lepsze niż te, które 
powszechnie zastosowano 
w większości szpitali w Pol-
sce.

(opr)

Wciąż ze spory-
mi ograniczeniami 
i z zachowaniem 
wymaganych środków 
bezpieczeństwa od 
23 środy,  23 kwietnia, 
można zrobić zakupy 
na dzierżoniowskim 
targowisku.

Podczas dni targowych 
obowiązywać będzie kilka za-
sad. Pierwszą z nich jest limit 
osób przebywających jedno-
cześnie na targu. Podobnie 
jak w przypadku sklepów 
będą to maksymalnie cztery 
osoby na jedno stanowisko 
handlowe. Na targowisko 
można wejść i wyjść wyłącz-
nie od strony ul. Wrocław-
skiej. Uwaga kierowcy: nie 
będzie czynny parking przy 
targu. Korzystanie z zaku-
pów na targowisku możliwe 
będzie wyłącznie po prze-
prowadzeniu obowiązkowej 

dezynfekcji rąk, przy wejściu 
na plac targowy, a dezynfek-
cję będzie przeprowadzać 
obsługa targowiska. 

Ponadto każdy sprzedaw-
ca ma obowiązek obsługi 
w rękawiczkach i w masecz-
ce oraz posiadać w miejscu 
handlu płyn do dezynfekcji 
rąk, dostępny również dla 
kupujących. Podczas sa-
mych zakupów produktów 
spożywczych mogą dotykać 
wyłącznie osoby sprzedające, 
a kupujących obowiązuje na-

kaz utrzymywania bezpiecz-
nych odstępów (minimum 
1,5 m) i posiadania maseczki 
ochronnej. Po każdym dniu 
targowym cała przestrzeń 
handlowa będzie każdorazo-
wo dezynfekowana. Pamię-
tajcie: w czasie targu będzie 
więcej niż zazwyczaj strażni-
ków miejskich, którzy będą 
pilnować przestrzegania za-
sad bezpieczeństwa, będą 
również dodatkowe patrole 
policji. 

(opr)

Testy dla mieszkańców
Dzierżoniów prze-
prowadzi testy dla 
mieszkańców przeby-
wających w kwaran-
tannie. Dzięki umowie 
ze specjalistycznym 
laboratorium miasto, 
wspólnie z samorzą-
dami ziemi dzierżo-
niowskiej, przeprowa-
dza już testy wśród 
pracowników służb 
medycznych i porząd-
kowych.

- Wykonywanie testów to 
najlepszy sposób zapew-
nienia bezpieczeństwa 
i jak wskazują fachowcy 
także najlepsza profilakty-
ka w walce z koronawiru-
sem. W wielu przypadkach 
skróci to czas przebywania 
mieszkańców na kwaran-
tannie, a pracownikom 
służb pozwoli na szybszy 
powrót do pracy. Dziękuję 
mojemu zastępcy, która 
m.in. wskutek dużej  de-
terminacji doprowadziła 
do stworzenia takiej moż-
liwości. Jesteśmy być może 
pierwszym, a na pewno 
jednym z pierwszych sa-
morządów, który przepro-
wadzi testy w takiej skali 
– mówi Dariusz Kucharski, 
burmistrz Dzierżoniowa. 

Miasto zaproponowało 
swoim sąsiadom współpra-
cę i w ramach podpisanej 
przez dzierżoniowski sa-
morząd umowy podobne 
działania będą realizować 
Pieszyce, Gmina Dzierżo-
niów, Piława Górna, Niem-
cza, Łagiewniki i Bielawa. 
O ich skali samorządy będą 
decydować indywidualnie. 
- Wspólne przeprowadzi-
liśmy już pierwsze testy 
dla pracowników służb 
medycznych i porządko-
wych. O te osoby musimy 
dbać szczególnie. Do tej 
akcji włączył się również 
starosta dzierżoniowski 
Grzegorz Kosowski, dzięki 
czemu powiat  będzie fi-
nansować obsługę prze-
prowadzania testów oraz 
powiatowy sanepid, któ-
rego rolą jest typowanie 
osób i czasu, którym testy 
są przeprowadzane – wy-
jaśnia zastępca burmi-
strza Dzierżoniowa Dorota 
Pieszczuch. W ramach 
nawiązanej przez Dzier-
żoniów współpracy do tej 
pory wykonano ponad trzy-
dzieści testów. Objęto nimi 
pracowników medycznych 
i służb porządkowych.

(opr)

Oświadczenie samorzą-
dów ziemi dzierżoniow-
skiej w sprawie testów 
na koronawirusa
Samorządy ziemi dzierżo-
niowskiej kolejny raz po-
dejmują wspólne działania 
na rzecz bezpieczeństwa. 
Dzięki inicjatywie burmi-
strza Dzierżoniowa miesz-
kańcy wszystkich gmin 
naszego powiatu będą 
mieli dostęp do szybkich 
testów na obecność ko-
ronawirusa. Ma to bardzo 
duży wpływ na bezpie-
czeństwo i na profilaktykę 
działań podejmowanych 
w walce z epidemią. Każdy 
samorząd indywidualnie 
określi liczbę osób podda-
nych testom. Ich wykona-
nie finansowane będzie 
z budżetów poszczegól-
nych gmin. Osoby do 
przeprowadzenia testów 
będzie wskazywał sanepid, 
który będzie również 
decydował o czasie ich 
przeprowadzenia.
Pod dokumentem 
podpisali się: starosta 
dzierżoniowski oraz bu-
mistrzowie: Dzierżoniowa, 
Bielawy, z Pieszyc, Piławy 
Górnej, Niemczy oraz wój-
towie Gminy Dzierżoniów 
i Gminy Łagiewniki.

Wsparcie urzędu marszałkowskiego
Ponad 7 milionów 
złotych dla szpitali po-
wiatowych i Domów 
Pomocy Społecznej. 
Na liście m.in. NZOZ 
Szpital Powiatowy 
w Dzierżoniowie sp. 
z.o.o. oraz DPS Biela-
wa(78 625 zł) oraz DPS 
Pieszyce (28305 zł)

Samorząd wojewódz-
twa uruchamia kolejny 
etap wsparcia finansowe-
go w związku z epidemią 
koronawirusa. Tym razem 

pomoc trafi do 25 powia-
towych szpitali i 64 Do-
mów Pomocy Społeczne 
na Dolnym Śląsku. Szcze-
góły przedstawili podczas 
wideobriefingu marszałek 
Cezary Przybylski i wice-
marszałek Marcin Krzyża-
nowski. - Systematycznie 
poszerzamy zakres pomo-
cy na walkę z epidemią. 
Najważniejsza jest ochro-
na zdrowia i życia miesz-
kańców Dolnego Śląska. 
Tym razem wspieramy jed-
nostki niepodlegające bez-

pośrednio samorządowi 
województwa, czyli szpitale 
powiatowe i Domy Pomo-
cy Społecznej  – informuje 
marszałek Cezary Przybyl-
ski.

Źródłem wsparcia są 
w większości fundusze 
unijne, a pozwoli ono na 
zakup m.in. środków ochro-
ny indywidualnej i sprzę-
tu niezbędnego do walki 
z epidemią. Każdy ze szpi-
tali otrzyma około 140 tysię-
cy złotych, co w sumie daje 
kwotę 3,5 miliona złotych. 

W przypadku Domów Po-
mocy Społecznej przyjęto 
przelicznik 629 złotych na 
każdą osobę będącą pod 
opieką danego DPS-u, czyli 
w sumie 3,9 miliona zło-
tych. W zeszłym miesiącu 
samorząd województwa 
uruchomił Dolnośląski Pa-
kiet Wsparcia dla Ochrony 
Zdrowia, w ramach którego 
ponad 42 mln zł trafiło do 
szpitali „frontowych” oraz 
pogotowi ratunkowych, 
w tym również do szpitala 
zakaźnego w Bolesławcu, 

który otrzymał 5,5 milio-
na złotych. Dodatkowo 
z budżetu województwa 
dofinansowanie wysokości  
1,7 mln złotych otrzymał 
szpital w Jeleniej Górze. - 
W czasie epidemii uwaga 
wszystkich koncentruje 
się głównie na szpitalach 
zakaźnych. To oczywiście 
niezwykle ważne. Jednak 
wsparcie potrzebne jest 
w całym systemie ochrony 
zdrowia. Dlatego zdecydo-
waliśmy o wsparciu mniej-
szych, lokalnych szpitali, 

działających na terenie 
gmin i powiatów. Wspar-
cie dla DPS-ów jest zgodne 
z rekomendacją Minister-
stwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej. Przykłady pły-
nące z Włoch czy Hiszpa-
nii wskazują, że są to nie-
zwykle wrażliwe miejsca, 
narażone na atak korona-
wirusa. Trzeba je chronić, 
a my przyłączamy się do 
działania na ich rzecz – do-
daje wicemarszałek Marcin 
Krzyżanowski.

(opr)

Pogoda sprzyja drogowcom

Aresztowani
także pomagają 

Macie wielkie
sercaZarząd Dróg Powiato-

wych w Dzierżoniowie 
intensywnie realizuje 
od kilku tygodni prace 
modernizacyjne.

Mowa między innymi 
o przebudowie drogi po-
wiatowej w Kamionkach. 
Inwestycja o wartości blisko 
225 tysięcy złotych polega 
na wykonaniu chodnika 
i kładki dla pieszych, budo-
wie kanalizacji deszczowej, 
przebudowie nawierzchni 
zjazdów i budowie wpu-
stów ulicznych. Termin za-
kończenia prac powinien 
nastąpić 1 lipca. Druga 
obecnie realizowana inwe-
stycja polega na budowie 
chodnika wraz z zatoką 
autobusową przy drodze 
powiatowej w Ostroszowi-
cach. Prace obejmują rów-
nież między innymi zakup 
i montaż nowej wiaty przy-
stankowej, przebudowę 
nawierzchni skrzyżowania 
oraz przestawienie istnieją-
cego ogrodzenia. Wartość 
zadania, które powinno zo-
stać ukończone 1 czerwca, 

wynosi około 108 tysięcy zło-
tych. Powiat Dzierżoniowski 
kontynuuje również moder-
nizację drogi we Włókach, 
na odcinku o długości 1,4 
km. W ramach prac wyko-
nano już nową nawierzch-
nię od wjazdu do Włók ze 
strony Dzierżoniowa. Obec-
nie drogowcy koncentrują 
się między innymi na wy-
konywaniu poboczy, zjaz-
dów i profilowaniu rowów. 
Wartość całej inwestycji to 
około 1,4 mln zł, ale powiat 
dzierżoniowski pozyskał 
na ten cel dofinansowanie 

z Funduszu Dróg Samo-
rządowych w wysokości 
80% kosztów. Wkrótce 
natomiast rozpocznie się 
przebudowa drogi powia-
towej w Dobrocinie, od gra-
nicy Dzierżoniowa do ulicy 
Ogrodowej. W ramach re-
montu zostanie wykonana 
nowa nawierzchnia, a także 
pobocza, trawniki oraz re-
nowacja rowów przydroż-
nych. Wartość prac, które 
mają zakończyć się w lipcu, 
wyniesie ponad 278 tysięcy 
złotych.

(opr)

Środki ochrony osobi-
stej oraz zamgławiacz, 
czyli profesjonalne 
urządzenie do odka-
żania kupi i przekaże 
szpitalowi powiatowe-
mu Dzierżoniów. Pie-
niądze na to pochodzą 
z budżetu miasta oraz 
z prywatnych środ-
ków, które przekazały 
firmy, instytucje i 
osoby prywatne na 
utworzony w tym celu 
specjalny fundusz.

Karetkę i zamgławiacz, 
czyli profesjonalne urzą-
dzenie do odkażania pla-
nuje kupić i przekazać 
szpitalowi powiatowemu 
Dzierżoniów. Pieniądze 
na to pochodzą z budżetu 
miasta oraz z prywatnych 
środków, które przekaza-
ły firmy, instytucje i osoby 

prywatne na utworzony 
w tym celu specjalny fun-
dusz. Decyzję, czy zaku-
pić karetkę, podejmą na 
najbliższej sesji radni rady 
miejskiej. Zakup miałby 
być sfinansowany z puli 
150 tysięcy, którymi mia-
sto, podobnie jak sąsiednie 
samorządy wesprze nasz 
szpital. Wybór konsulto-
wano z prezesem szpi-
tala. Na utworzony przez 
miasto specjalny fundusz 
na walkę ze skutkami 
koronawirusa wpłynęło 
łącznie 30 tys. 545 zł. Przy 
dodatkowym wkładzie fi-
nansowym Dzierżoniowa 
umożliwi to kupno profe-
sjonalnego urządzenia do 
odkażania, tzw. zamgła-
wiacza. Sprzęt trafi do szpi-
tala w najbliższych dniach. 
- Dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, fundusz na 

walkę ze skutkami koro-
nawirusa wciąż działa i 
można na niego wpłacać 
pieniądze - mówią władze 
Dzierżoniowa.

(opr)

Wpłaty na rzecz walki z 
koronawirusem: 
Milczarek Michał PPU 
Import-Eksport „TABPOL” 
- 1.000,00 zł, MTP Spółka 
z o.o. - 1.000,00 zł, Cooper 
Standard Polska Sp. z 
o.o. - 3.000,00 zł,  KA-
MITEX-SERWIS Michał 
Kamieniecki -  3.000,00 zł, 
Stowarzyszenie Nowo-
czesny Dzierżoniów - 
4.000,00 zł, SODIBO sp. z 
o.o. - 15.000,00 zł, CON-
CEPT sp. z o.o. - 1.000,00 
zł, osoby fizyczne - 545,00 
zł. Razem 30.545,00 zł.

Nr konta 34 9527 0007 
0046 7773 2000 0002.5

Od wielu tygodni osa-
dzeni w Areszcie Śled-
czym w Dzierżoniowie 
angażują się w pomoc 
w walce z korona-
wirusem. Aresztanci 
wykonują własnoręcz-
nie maseczki ochron-
ne dla potrzebujących 
wsparcia mieszkań-
ców powiatu.

Do tego czasu środki 
ochrony osobistej dzierżo-
niowski Areszt Śledczy prze-
kazał między innymi do Po-

wiatowego Centrum Opieki 
i Wychowania w Pieszycach 
oraz dla Domu Pomocy 
Społecznej w Bielawie. W 
akcji bierze udział coraz wię-
cej osadzonych co spowo-
dowało, że obecnie zabrakło 
maszyn do szycia. Apeluje-
my więc do osób posiada-
jących maszyny do szycia o 
dobrą wolę i wypożyczenie 
ich do Aresztu Śledczego 
w Dzierżoniowie. Z pewno-
ścią sprzęt zostanie w pełni 
wykorzystany do pożytecz-
nego celu, jakim jest szycie 

maseczek ochronnych dla 
lokalnej społeczności. W tej 
sprawie najlepiej dzwonić 
pod numer telefonu Aresz-
tu – 74 832 48 50. Do tej pory 
na apel o wsparcie pozytyw-
nie odpowiedziało miasto 
Dzierżoniów, które wypoży-
czyło dwie maszyny, a także 
jedna osoba prywatna. W 
pomoc włączył się również 
Powiat Dzierżoniowski, któ-
ry będzie dostarczał mate-
riał do szycia maseczek.

(opr)
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Poznali terminy egzaminów
Egzamin ósmoklasisty 
będzie przeprowadzo-
ny od 16 do 18 czerwca 
br. Egzaminy pisemne 
maturalne rozpocz-
ną się 8 czerwca. Nie 
będzie w tym roku eg-
zaminów maturalnych 
ustnych. Egzamin 
potwierdzające kwa-
lifikacje w zawodzie 
potrwa od 22 czerwca 
do 9 lipca.

Tak wygląda harmo-
nogram tegorocznych 
wiosennych egzaminów 
przedstawiony przez mi-
nistra Dariusza Piontkow-
skiego podczas czwartko-
wej konferencji prasowej. 

– Zgodnie z zapowiedzią 
z wyprzedzeniem informu-
jemy o terminach egzami-
nów. Od samego początku 
zależało nam na tym, by 
je przeprowadzić tak, aby 
nikt nie czuł się pokrzyw-
dzony w tej sprawie, a z 
drugiej strony, by przepro-
wadzić je maksymalnie 
bezpiecznie. Wierzę, że 
ten dodatkowy czas, który 
będą mieli uczniowie na 
przygotowanie się do egza-
minów przełoży się na ich 
dobre wyniki. Ten wyjątko-
wy czas, w którym wszyscy 
jesteśmy dowiódł, że zdali-

ście egzamin z dojrzałości i 
wytrwałości. Już dziś życzę 
wszystkim powodzenia na 
egzaminach – powiedział 
Minister Edukacji Narodo-
wej Dariusz Piontkowski.

Egzamin ósmoklasisty w 
szkołach dla dzieci i mło-
dzieży oraz w szkołach dla 
dorosłych, w których nauka 
kończy się w semestrze 
wiosennym potrwa od 16 
do 18 czerwca. Termin do-
datkowy odbędzie się od 7 
do 9 lipca. Wyniki egzami-
nu ósmoklasiści poznają do 
31 lipca. Szkoły otrzymają 
również wtedy zaświadcze-
nia. Z kolei część pisemna 
egzaminu maturalnego 
w terminie głównym dla 
absolwentów wszystkich 
typów szkół rozpocznie się 
w poniedziałek, 8 czerwca 
2020 roku i potrwa do 29 
czerwca. W tym roku nie 
będzie egzaminów ust-
nych. Termin dodatkowy 
egzaminu maturalnego 
jest zaplanowany od 8 do 
14 lipca br. Wyniki egzami-
nu w terminie głównym i 
dodatkowym będą znane 
do 11 sierpnia br. Egzamin 
poprawkowy odbędzie się 
8 września, a jego wyniki 
poznamy do 30 września. 
Egzamin potwierdzający 
kwalifikacje w zawodzie 

(Formuła 2012 i Formuła 
2017) potrwa od 22 czerw-
ca br. do 9 lipca. Natomiast 
egzamin zawodowy (For-
muła 2019) zaplanowany 
jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie eg-
zaminów zewnętrznych 
zaapelowała również Rada 
Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. W piśmie do Mi-
nistra Edukacji Narodowej 
z 20 kwietnia 2020 r. prof. 
Zbigniew Marciniak, prze-
wodniczący Rady napisał: 
„egzaminy zewnętrzne sta-
nowią obiektywną i porów-
nywalną w skali kraju miarę 
poziomu przygotowania 
kandydatów do podjęcia 
dalszej nauki, co stwarza 
równe szanse w staraniu 
się o dostęp do następne-
go etapu edukacji. Dlatego 

w opinii Rady także w roku 
pandemii rekrutacja po-
winna zostać przeprowa-
dzona w oparciu o wyniki 
centralnych egzaminów 
zewnętrznych”.

Minister nauki i szkolnic-
twa wyższego Wojciech 
Murdzek zaznaczył, że w 
związku z nowymi termi-
nami egzaminów matural-
nych modyfikacji ulegnie 
proces rekrutacji do szkół 
wyższych. - Podtrzymana 
jest zasada, że matury są 
wyznacznikiem jakościo-
wym w rekrutacji na studia 
– podkreślił minister. Jak 
dodał, możliwe jest, by rok 
akademicki rozpoczął się w 
normalnym trybie.

(źródło i foto: 
premier.gov.pl)

Egzamin maturalny
• Termin: 8-29 czerwca br.
• W tym roku nie będzie 
ustnego egzaminu matu-
ralnego.
• Dodatkowy egzamin 
maturalny powinien 
odbyć się na początku 
lipca br.
• Przewiduje się że wyniki 
matury będą podane do 
ok. 11 sierpnia br.
• Osoby, które chciałyby 
poprawiać egzamin ma-
turalny, mogłyby to zrobić 
na początku września.

Egzamin ósmoklasisty
• Termin: 16-18 czerwca br.
• Planowane jest, że egza-
min ósmoklasisty będzie 
mógł być sprawdzony 
do końca lipca. Wtedy 
uczniowie będą mogli 
przekazywać świadec-
twa i zaświadczenia z 
wyników egzaminów do 
wybranych przez siebie 
szkół średnich.

Egzamin zawodowy i po-
twierdzający kwalifikacje 
w zawodzie
• Formuła (podstawa pro-
gramowa) 2012 i 2017: 22 
czerwca - 9 lipca br.
• Formuła (podstawa 
programowa) 2019: 17-28 
sierpnia br.

Przedłużenie zamknię-
cia szkół,  przedszkoli i 
żłobków
• Termin: 24 maja br.
• Do tego czasu ucznio-
wie szkół podstawowych, 
ponadgimnazjalnych, 
ponadpodstawowych 
kontynuują naukę w 
formie zdalnej.
• W niedługim termi-
nie podamy informacje 
dotyczące ewentualnej 
możliwości prowadzenia 
pewnych form działalno-
ści opiekuńczej w części 
placówek.

Ograniczenie działalno-
ści na uczelniach
• Termin: 24 maja br.
• Nadal nie zostaje za-
wieszone prowadzenie 
badań naukowych.
• Rząd zachęca  szkoły 
wyższe do uruchomie-
nia działalności badaw-
czej, która powinna się 
odbywać w warunkach 
bezpiecznych, uwzględ-
niających aktualny stan 
zagrożenia dla zdro-
wia pracowników oraz 
zachęca  uczelnie do 
planowania powrotu 
pracowników administra-
cyjnych z pracy zdalnej na 
stacjonarną.
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Kolejna pomoc dla firm
Trwa nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie 
Pracy w Dzierżoniowie na dofinansowania dla 
przedsiębiorców. Warto sprawdzić kto i na jakich 
zasadach może się o nie ubiegać.

Wnioski można składać na dofinansowanie części kosz-
tów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsię-
biorców samozatrudnionych, części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek na ubez-
pieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych 
i średnich przedsiębiorców, części kosztów wynagrodzeń 
pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpie-
czenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub pod-
miotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalno-
ści pożytku publicznego i o wolontariacie. Nabór będzie 
prowadzony do 5 maja. Szczegółowe informacje dotyczące 
sposobu wypełnienia wniosków oraz wymagane załączniki 
znajdują się na stronie internetowej PUP w Dzierżoniowie 
w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców/tarcza an-
tykryzysowa COVID-19. Wnioski można składać  w postaci 
elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl po opatrze-
niu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub pod-
pisem zaufanym (preferowany sposób składania wniosków) 
lub w wersji papierowej poprzez wysłanie na adres urzędu: 

Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie, Rynek 27 lub do 
skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do Urzę-
du, Rynek 27, Dzierżoniów (w godz. 8 – 14). Za datę złożenia 
wniosku uważa się datę wpływu wniosku do Powiatowego 
Urzędu Pracy w Dzierżoniowie. Kompletne wnioski będą 
rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu do urzędu, 
do momentu wyczerpania środków finansowych przezna-
czonych na ten cel.

Planowane są kolejne nabory wniosków o udzielenie ww. 
form wsparcia, które ogłaszane będą w następnych miesią-
cach. Jednocześnie informujemy, iż dofinansowanie przy-
sługiwać będzie od pierwszego dnia miesiąca, w którym 
złożono wniosek (bez względu na datę złożenia wniosku). 
Wnioskodawca nie może otrzymać dofinansowania w czę-
ści, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinanso-
wane z innych środków publicznych (np. w przypadku prac 
interwencyjnych). Natomiast w przypadku, gdy wniosko-
dawca skorzystał ze zwolnienia z opłacania składek odpro-
wadzanych do ZUS, nie może otrzymać dofinansowania 
w części dotyczącej składek na ubezpieczenia społeczne. 
Może natomiast otrzymać dofinansowanie części kosztów 
wynagrodzeń pracowników. Ww. formy dofinansowania 
stanowią pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie po-
ważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sek-

cji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków 
pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście 
trwającej epidemii COVID-19 (Dz. Urz. UE C 91 I/1 z 20.03.2020 
r. ze zm.).

Wraz z wnioskami należy złożyć formularz informacji 
przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompen-
sującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu 
COVID-19 (formularz stanowi załącznik do wniosków). Jeśli 
Wnioskodawca prowadzi działalność w sektorze rybołów-
stwa i akwakultury lub w zakresie produkcji podstawowej 
produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Trak-
tatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, konieczne jest 
przekazanie do PUP bardziej szczegółowych informacji. 
W takich sytuacjach z wnioskiem należy dodatkowo złożyć 
informacje określone w części C formularza dostępnego 
na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Wymienione formy pomocy współfinansowane są ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach reali-
zowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie 
projektów: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 
pracy w powiecie dzierżoniowskim (V)” oraz „Aktywizacja 
osób bezrobotnych w wieku od 30 roku życia, w tym bę-
dących w szczególnej sytuacji na rynku pracy w powiecie 
dzierżoniowskim (VI)”.

Pomoc nawet z Malty
Rafał Kowalik, miesz-
kaniec Dzierżoniowa 
a zarazem zawodowy 
marynarz pokazał, że 
jak się chce, to można 
pomóc bez wzglę-
du na to, w którym 
miejscu świata się 
przebywa.  

W trakcie ostatniego 
rejsu statkiem, który po 
dopłynięciu do portu na 
Malcie miał zostać podda-
ny złomowaniu, jego za-
łoga dostała pozwolenie, 
aby zabrać ze statku na 
pamiątkę dowolną rzecz.  
Pan Rafał sprawdzając 
pokład znalazł pozosta-
wiony towar ze sprzętem 

medycznym, a dokład-
nie ze środkami ochrony 
osobistej. Było tam około 

1400 specjalistycznych 
kombinezonów, maski, 
gogle ochronne i inne tak 

niezbędne dla funkcjo-
nowania służby zdrowia 
rzeczy. Dzięki osobistemu 
zaangażowaniu Rafała 
Kowalika sprzęt o war-
tości ponad 200 tysięcy 
złotych trafił do Szpitala 
Powiatowego w Dzierżo-
niowie. Szpital nie zapłacił 
za niego nawet złotówki, 
a jedynie pokrył w niewiel-
kim stopniu koszt trans-
portu.  W sam proces 
sprowadzenia środków 
ochrony osobistej zaan-
gażowanych było wiele 
osób, w tym Przemysław 
Natkański, Tomasz Krup-
ski, a także kapitan statku 
Seven Pelican. 

(opr)

Wyremontują drogę
oraz most

Ponad 1,8 mln złotych ze 
środków zewnętrznych po-
zyskał powiat dzierżoniow-
ski na inwestycje drogo-
we. Pieniądze, jakie zasilą 
budżet powiatu pochodzą 
z Funduszu Dróg Samo-
rządowych, a listę zatwier-
dzonych do dofinansowa-
nia zadań opublikował 16 
kwietnia Wojewoda Dolno-
śląski.

Dzięki dofinansowaniu 
przebudowana będzie 
droga powiatowa na od-
cinku Niemcza–Podlesie 
oraz zostanie zmoderni-
zowany most nad rzeką 
Piławą w Mościsku. Łącz-
na wartość zadań to około 
2,6 mln złotych. W ramach 
pierwszej inwestycji powiat 
dzierżoniowski wykona 
nową nawierzchnię drogi 
łączącej Niemczę z Pod-
lesiem, na odcinku o dłu-
gości 2,5 km. Obecnie ten 
fragment drogi jest bardzo 
zniszczony, co wpływa na 
komfort i bezpieczeństwo 
kierujących. Planowany 
jest remont drogi od miej-
sca, gdzie kończy się teren 
nieczynnej linii kolejowej 
Łagiewniki – Piława Górna, 
do mostu nad rzeką Ślę-
zą w Podlesiu. Inwestycja 
rozpocznie się po przepro-
wadzeniu procedury prze-
targowej i powinna się za-
kończyć jesienią tego roku. 

Przewidywany koszt inwe-
stycji to 1.432.383 zł, z czego 
70% zostanie sfinansowana 
ze środków zewnętrznych.

Pozyskane środki umoż-
liwią również wykonanie 
modernizacji mocno znisz-
czonego mostu nad rzeką 
Piławą w Mościsku. Według 
planu wyremontowana 
zostanie praktycznie cała 
konstrukcja mostu oraz 
wykonana będzie nowa 
nawierzchnia jezdni. Łącz-
na wartość inwestycji sza-
cowana jest na 1.182.985 
zł, a 70% kosztów zostanie 
pokryta ze środków ze-
wnętrznych. Inwestycja 
jest bardzo wyczekiwana 
przez mieszkańców, po-
nieważ stan techniczny 
mostu oceniany jest jako 
przedawaryjny. Gdyby do-
szło do jego uszkodzenia, 
konieczne byłyby wielo-
kilometrowe objazdy. Dla 
mieszkańców okolicznych 
wsi jest to bowiem jeden 
z najistotniejszych ciągów 
komunikacyjnych, który 
zapewnia dojazd do waż-
nych instytucji publicznych 
w powiecie dzierżoniow-
skim oraz miejsc pracy. In-
westycja rozpocznie się po 
przeprowadzeniu procedu-
ry przetargowej i powinna 
się zakończyć jesienią tego 
roku.

(opr)

„Jajo z klasą, jajo z fantazją”
Tegoroczny konkurs 
pn. „Jajo z klasą, jajo 
z fantazją” w Biela-
wie odbył się w nieco 
innej formule, niż 
zawsze.

Ochotnicy, za pośred-
nictwem poczty e-mail 

przesyłali zestawy zdjęć 
i filmów wielkanocnych 
prac. Taka forma pracy 
z domu pokazała, że nie 
brak młodym ludziom 
kreatywności.  Komisja w 
składzie: Jan Gładysz - Dy-
rektor MOKiS, Aleksandra 
Łakomska - Kierownik 

MOK, Jarosław Florczak 
- pracownik MOKiS, po 
zapoznaniu ze zgłoszony-
mi na konkurs pracami 
nagrodziło  najlepszych 
artystów. Z racji tego, że 
jury konkursu nie mogło 
wręczyć nagród ani dyplo-
mów bezpośrednio, w tym 

roku nagrody finansowe, 
ufundowane przez MO-
KIS, zostały przekazane 
zwycięzcom za pośrednic-
twem przelewów.

(opr)

W poszczególnych kate-
goriach zwyciężyli: 

JAJO Z FANTAZJĄ:
1 miejsce – Adam Sopiarz
2 miejsce – Marcel Kar-
wacki
3 miejsce – Franio Ratyna
Wyróżnienia: Paweł 
Sopiarz, Wanesa Milcin, 
Maja Koguc, Adam Ko-
walik, Filip Bajron, Bruno 
Bajron

JAJO Z KLASĄ:
1 miejsce – Angelika 
Cieśla
2 miejsce – Milena Ko-
czur-Majcher ex aequo 
Roman Zalech
Wyróżnienia: Wioletta 
Lipska, Paweł Sopiarz, 
Julia Majcher, Maja Koguc

Awans posła
Były prezydent Świdnicy, 

minister Wojciech Murdzek 
zastąpił Jarosława Gowina 
na stanowisku szefa Mini-
sterstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego. 

Wojciech Murdzek został 
powołany przez prezydenta 
Andrzeja Dudę na stanowi-
sko ministra nauki i szkol-
nictwa wyższego. Nowy szef 
MNiSW to wieloletni prezy-
dent Świdnicy, poseł na Sejm 
VIII i IX kadencji, działacz 
partii Porozumienie. Z wy-
kształcenia jest inżynierem 
elektronikiem. W paździer-
niku 2019 r. został wybrany 
do Sejmu IX kadencji z listy 
PiS w Wałbrzychu. Od 2015 
do 2019 r., również z listy 

PiS, był posłem VIII kaden-
cji. Przewodniczył sejmowej 
nadzwyczajnej komisji ds. 
deregulacji. Zasiadał również 
w sejmowych komisjach: go-
spodarki i rozwoju; finansów 
publicznych oraz tzw. komisji 
śledczej ds. VAT. Jako parla-
mentarzysta pracował nad 
ustawą z 4 listopada 2016 
roku o zmianie niektórych 
ustaw określających warunki 
prowadzenia działalności in-
nowacyjnej zwanej „pierwszą 
ustawą o innowacyjności”, 
a także nad ustawą z dnia 9 
listopada 2017 r. o zmianie 
niektórych ustaw w celu po-
prawy otoczenia prawnego 
działalności innowacyjnej 
tzw. „drugą ustawą o inno-

wacyjności”.
Urodził się 13 grudnia 1957 

r. w Świdnicy. W 1981 r. uzy-
skał tytuł magistra inżyniera 
na Wydziale Elektroniki Po-
litechniki Wrocławskiej. Na 
tej samej uczelni, w 1988 r., 
ukończył studia podyplomo-
we na kierunku Projektowa-
nie Systemów Mikroproceso-
rowych, a w 2008 r. - studia 
podyplomowe na kierunku 
New Public Management w 
Międzynarodowej Wyższej 
Szkole Logistyki i Transpor-
tu we Wrocławiu. W latach 
1981-1992 był konstruktorem 
w Zakładach Elektrotechniki 
Motoryzacyjnej w Świdnicy. 
Między 1990 a 1998 r. – rad-
nym, wiceprzewodniczącym 

Rady Miejskiej w Świdnicy. 
W latach 1999-2002 był sta-
rostą powiatu świdnickiego, 
a od 2002 do 2014 r., przez 
trzy kadencje, sprawował 
urząd prezydenta Świdnicy. 
Jako prezydent miasta ściśle 
współpracował z lokalnymi 
uczelniami. W latach 2014-
2015 był radnym Rady Po-
wiatu Świdnickiego. W 2013 

r. otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 
W 2014 r. Samorządowego 
Oskara – nagrodę im. Grze-
gorza Palki. W tym samym 
roku – Złoty Medal im. Jana 
Kilińskiego za zasługi dla rze-
miosła polskiego oraz Dolno-
śląskie Gryfy – Nagrodę Go-
spodarczą. Kolejno w latach 
2012, 2013, 2014 otrzymywał 

Złote godło QI, Perłę QI, a w 
2009 r. – Dolnośląski Klucz 
Sukcesu. Aktywnie angażuje 
się w działalność społeczną. 
Od 1984 r. w Fundacji Pomo-
cy Biednym Dzieciom „Ut 
unum sint”, od 1990 r. jako 
jej prezes. Wspiera też m.in. 
Towarzystwo im. św. Brata 
Alberta. Wieloletni prze-
wodniczący Stowarzyszenia 
„Wspólnota Samorządowa 
Ziemi Świdnickiej”. W latach 
2001-2007 był prezesem 
Sudeckiego Stowarzyszenia 
Inicjatyw Gospodarczych, 
które współzakładał. Od 5 
grudnia 2019 r. pełnił funkcję 
sekretarza stanu w Minister-
stwie Rozwoju. Zasiadał w 
Radzie Sieci Badawczej Łu-
kasiewicz. Biegle włada języ-
kiem niemieckim. Jest żona-
ty, ma córkę i syna.

(opr)

Fot.: prem
ier.gov.pl

Bp Marek Mendyk już na swoim stanowisku
Od czwartku, 23 kwiet-
nia, mianowany przez 
papieża Franciszka bp 
Marek Mendyk, pełni 
oficjalnie rolę Ordyna-
riusza Diecezji Świdnic-
kiej. Przekazanie funk-
cji administracyjnej 
przez ustępującego bp 
Ignacego Deca odbyło 
się bez przewidzianych 
w prawie kanonicznym 
uroczystości. Obję-
cie funkcji odbyło się 
w dniu wspominającym 
św. Wojciecha, patrona 
Polski.

Uroczystości kanonicznego 
objęcia diecezji świdnickiej 
przez bp. Marka Mendyka 
rozpoczęły się Mszą Świętą 
o godzinie 10:00 w wąskim 
gronie kapłanów, aby w dniu 
wspomnienia św. Wojciecha, 
biskupa i męczennika powie-
rzyć diecezję świdnicką, Wyż-
sze Seminarium Duchowne 
oraz biskupią posługę. - Ze 
względu na sytuację, jaka 
panuje na świecie i w Polsce, 
nie mamy możliwości, aby 
w sposób taki, jak jest przewi-
dziany dla inauguracji posłu-
gi biskupiej nowego pasterza 
objąć ingres w tej pięknej 
świdnickiej Katedrze. Pod-
jęliśmy tylko te najbardziej 
konieczne działania, które 
są związane z kanonicznym 
przekazaniem urzędu bisku-
pa diecezjalnego – mówił 
bp Marek Mendyk, nowy bi-
skup diecezji świdnickiej. Po 
mszy, o godzinie 12:00 od-
było się kanoniczne, zgodne 
z przepisami kodeksu prawa 
kanonicznego przekazanie 
urzędu. Zostały podpisane 
stosowne dokumenty, za-
równo przez administratora 
diecezji, bp. Ignacego Deca, 
jak i nowego biskupa świd-
nickiego. - Bardzo dziękuję 
za piękne lata organizowa-
nia, ale też i pięknego posłu-
giwania diecezji świdnickiej 
– dziękował ustępującemu 
z funkcji bp. Decowi nowy or-

dynariusz. - Niech mi wolno 
przekazać słowo serdecznej 
jedności i pozdrowienia – za-
kończył swoje przemówienie 
bp Marek Mendyk.

Przypomnijmy: decyzją pa-
pieża Franciszka, ogłoszoną 
31 marca 2020 roku, papież 
przyjął rezygnację bp Ignace-
go Deca oraz mianował jego 
następcą bp Marka Mendy-
ka, biskupa pomocniczego 
diecezji legnickiej. Jego za-
wołaniem są słowa: In Verbo 
Tuo, Domine (Na Twoje Sło-
wo, Panie).

Ze względu na obecną sy-
tuację, ingres odbędzie się 
w najbardziej optymalnym 
czasie. - Wtedy, kiedy po pro-
stu będzie bezpiecznie i bę-
dzie możliwe zgromadzenie 
w największej rzeszy przed-
stawicieli Kościoła w Kate-
drze - mówił podczas kon-

ferencji bp Marek Mendyk. 
Zgodnie z prawem kanonicz-
nym, uroczystość tę można 
odkładać, nie ma wskazane-
go dokładnie terminu. - Jest 
czas na przejęcie kanoniczne 
nowej diecezji, jeżeli chodzi 
o uroczystość, to można ją 
zrobić w dowolnie wybra-
nym czasie.

(nb)

O co pytali dziennikarze 
nowego biskupa?

Mamy bardzo szczegól-
ny czas, w którym biskup 
zaczyna posługę w diecezji. 
Jakie najważniejsze cele – 
na ten czas i na przyszłość?

Myślę, że to na co wszyscy 
czekamy, czyli doświadcze-
nie serdecznej obecności, 
wzajemnej otwartości, po-
mocy. Myślę, że ten szcze-

gólny czas pokazuje i jest też 
sprawdzianem naszej misji, 
ale też relacji społecznych. 
Bardzo się cieszę, że dużo do-
brego ujawnia się w tym cza-
sie, wiele pięknych inicjatyw. 
Myślę, że na tym etapie to, co 
jest najważniejsze, to po pro-
stu być razem i wspierać się 
wzajemnie.

Czy ksiądz zamieszka już 
w Świdnicy, czy to dopiero 
plan na przyszłość?

Tak, już zamieszkałem. 
Wczoraj po raz pierwszy 
osiedliłem się w moim no-
wym domu i za to dziękuję 
domownikom. Za otwartość 
i serdeczne przyjęcie oraz 
przygotowanie dobrych wa-
runków do pracy i do odpo-
czynku.

Czy ksiądz bd Ignacy Dec 
zostaje z nami w Świdnicy?

To pytanie chyba do księ-
dza Ignacego, ale my go tak 
łatwo nie oddamy nigdzie. 
To jego miejsce, tu jest jego 
dom.

Ksiądz biskup podpi-
sywał dokument zdaw-
czo-odbiorczy diecezji. 
W jakim stanie przejmuje 
biskup diecezję?

Jestem pod wrażeniem 
tego, co zdołali zrobić ksiądz 
biskup i jego pracownicy, 
czego udało się dokonać 
w tym krótkim czasie, bo 
rzeczywiście jest to, zaraz po 
bydgoskiej, najmłodsza die-
cezja w Polsce. Po tym, co już 
zdążyłem poznać, przyglą-
dając się organizacji i struk-
turom, ale też warunkom, 
można powiedzieć, że diece-
zja jest nie tylko młoda, ale 
i zorganizowana i cieszę się, 
że będę mógł kontynuować 
linię księdza biskupa Igna-
cego Deca. Mam nadzieję, że 
niczego nie zburzę po dro-
dze.

Jak ksiądz biskup ocenia 
sytuację związaną z ko-

ronawirusem, a sytuacją 
w Kościele? Jakie wyzwa-
nia czekają Kościół po 
zakończeniu epidemii?

Epidemia jest sprawdzia-
nem. Nie tylko dla życia, 
funkcjonowania Kościoła 
jako wspólnoty, ale jest także 
sprawdzianem za relacje. Czy 
są to relacje tylko czysto fi-
zyczne, czy może są one jed-
nak o wiele głębsze. Ten czas 
pokazuje, że jeżeli są więk-
sze, głębsze relacje, to ludzie 
organizują się spontanicznie, 
chcą pomagać. Do tej pory 
pełnili inne funkcje, wyko-
nywali inne zadania, a teraz 
chcą się przeformatować, by 
pomagać i służyć innym. My-
ślę, że jest to też sprawdzian, 
który pokazuje, jak wiele do-
brego się dokonuje. Jak bę-
dzie, trudno powiedzieć. Mo-
dlimy się i mamy nadzieję, że 
Pan Bóg i Matka Najświętsza 
uchronią nas od tragicznych 
skutków tej pandemii, ale też 
modlimy się żeby to co, do-
tyka tak bardzo mocno osób 
zarażonych, udało się z mocą 
i w wierze pokonać.

Arcybiskup Polak w nie-
dawnym wywiadzie w Ra-
diu ZET powiedział, że 
jego zdaniem wybory po-
winny odbyć się w takim 
terminie, który nie zagra-
ża życiu i bezpieczeństwu 
ludzi. Głos Kościoła jest 
bardzo szeroko słyszany. 
Jakie jest księdza zdanie, 
kiedy powinny się odbyć 
wybory?

Moje zdanie jest oczywi-
ście takie, jak księdza Pry-
masa – w najlepszym czasie. 
Takim, aby przede wszyst-
kim uchronić od różnego 
typu zagrożeń.

Czy będą zmiany perso-
nalne w Kurii?

Na to pytanie nie umiem 
odpowiedzieć. Będę roz-
mawiał z wikariuszem Ge-
neralnym, będę rozmawiał 
z księżmi. Zobaczymy. Jak 

zawsze, gdy przychodzi 
nowy gospodarz, chce ukła-
dać się po swojemu, ale na 
pewno będę sięgał po do-
świadczenie księdza bisku-
pa Ignacego.

Jakie nowe elementy 
duszpasterskie będzie 
ksiądz chciał wnieść 
w diecezję?

Ja przede wszystkim chcę 
kontynuować do dzieło, 
które rozpoczęło się 16 lat 
temu. Dla Kościoła program 
jest jeden. To jest to, co nie-
sie Ewangelia, nauczanie 
Kościoła, jego magisterium 
i tradycja.

Jak ksiądz biskup wspo-
mina Głuszycę? Miasto to 
pęka dzisiaj z dumy.

Głuszyca zawsze będzie 
bliska mojemu sercu. Mogę 
parafrazować trochę słowa 
świętego Jana Pawła II, tam 
wszystko się zaczęło. Tam 
szkoła się zaczęła, teatr się 
zaczął. Tam odkryłem swo-
je powołanie i tam zawsze 
chętnie przebywam z coraz 
mocniej bijącym sercem.

A jak ksiądz wspomina 
Dzierżoniów?

W Dzierżoniowie miałem 
dobrą szkołę jako młody 
ksiądz, po święceniach. 
Tam poznawałem fanta-
stycznych ludzi, miałem 
dobrego proboszcza, który 
pozwalał na pracę i też róż-
nego typu nowości. Nawet 
czasem, kiedy nie było nic 
nowego zaskakującego, to 
cieszył się, jakby tego ni-
gdy wcześniej nie było. Był 
dobrym pasterzem i umiał 
nas wprowadzać w relacje 
z wiernymi.

Czy proboszcz przepo-
wiedział, że ksiądz będzie 
biskupem?

O, wiele razy mi mówił „ty 
na pewno będziesz bisku-
pem”. Oczywiście żartowa-
liśmy z tego, ale miał nosa.
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DZIAŁ REKLAMY
502 487 511OGŁOSZENIA POD PARAGRAFEM

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

TO MIEJSCE
NA TWOJĄ REKLAMĘ!
reklama@dzierzoniowski.pl

BURMISTRZ MIASTA
I GMINY NIEMCZA

podaje do publicznej wiadomości infor-
mację, że w na stronie internetowej BIP 

oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy 
Niemcza, ul. Rynek 10 został wywieszony na okres od 
24 kwietnia 2020 r. do 8 maja 2020 r. wykaz nierucho-
mości przeznaczonych do dzierżawy oraz sprzedaży 
stanowiące załącznik do Zarządzenia Nr 45/VIII/2020, 
Nr 46/VIII/2020, Nr 47/VIII/2020  Burmistrza  Miasta  i  
Gminy  Niemcza  z dnia  22 kwietnia 2020 r.

Kolejni poszukiwani
do odbycia kary

Policjanci z Wydzia-
łu Kryminalnego 
dzierżoniowskiej 
komendy poszukują 
Krzysztofa Chaładę, 
Daniela Szczepa-
niaka, Radosława 
Szymaniaka. 

Osoby te ścigane są 
listami gończymi wy-
danymi przez Sąd 
Rejonowy w Dzier-
żoniowie i w jednym przy-
padku przez Prokuraturę 
Rejonową w Dzierżonio-
wie celem odbycia kary 
pozbawienia wolności. 
Funkcjonariusze zwracają 
się z prośbą do wszyst-
kich, którzy znają miejsce 
pobytu poszukiwanych:     
Krzysztof Chałada, lat 41, 
zam. Dzierżoniów, Daniel 
Szczepaniak, lat 28, zam. 
Dzierżoniów  oraz    Szy-
mianiak Radosław lat 50, 
zam. Dzierżoniów o kon-
takt z Wydziałem Krymi-
nalnym pod numerem 
telefonu 47 8754-22-14 lub 
dyżurnym 47 8754-22-22. 
Informacje można także 
przekazywać za pośred-
nictwem poczty elektro-
nicznej.

(opr)

Szymianiak Radosław
lat 50, zam. Dzierżoniów

Krzysztof Chałada
lat 41, zam. Dzierżoniów

Daniel Szczepaniak
lat 28, zam. Dzierżoniów

Nie miał maseczki. 
Ma kłopoty

Policjant wraz ze straż-
nikiem miejskim podjęli 
interwencję wobec dwóch 
mężczyzn, przebywają-
cych w parku bez założo-
nych maseczek ochron-
nych. Jedna z osób była 
poszukiwana przez Sąd 
Rejonowy w Dzierżonio-
wie, celem odbycia kary 
pozbawienia wolności.

Policjant dzierżoniow-
skiego Ogniwa Patrolowo-
-Interwencyjnego pełniąc 
służbę wspólnie z funk-
cjonariuszem Straży Miej-
skiej, podjęli interwencję 

wobec dwóch mężczyzn 
w parku imienia Józefa 
Buczyłki. Powodem prze-
prowadzonych czynności 
był brak założonych ma-
seczek ochronnych na 
usta i nos. W trakcie legi-
tymowania i sprawdzania 
w policyjnych bazach da-
nych okazało się, że jeden 
z mężczyzn powinien od-
bywać karę pozbawienia 
wolności i jest osobą po-
szukiwaną przez Sąd Re-
jonowy w Dzierżoniowie. 
36-letni mężczyzna został 
zatrzymany.

Kumulacja wykroczeń
Miał blisko trzy promi-
le alkoholu w wydy-
chanym powietrzu 
i cofnięte uprawnienia 
do kierowania. Do 
tego pojazd, którym 
się poruszał, nie po-
siadał ważnych badań 
technicznych.

Policjanci Wydziału Ru-
chu Drogowego pełniąc 

służbę w świąteczny lany 
poniedziałek, zatrzyma-
li do kontroli mężczyznę 
podróżującego fordem. 
Kierowca oświadczył, iż 
prawa jazdy nie posia-
da przy sobie, ale pozo-
stawił blankiet w domu. 
Po sprawdzeniu w poli-
cyjnych bazach danych 
okazało się, że decyzją 
Starosty dzierżoniow-

skiego, uprawnienia do 
kierowania pojazdów zo-
stały cofnięte. W trakcie 
prowadzonych czynności 
przez funkcjonariuszy, 
nabrali oni podejrzeń co 
do stanu trzeźwości pro-
wadzącego samochód. 
Badanie alkomatem po-
twierdziło stan upojenia. 
Urządzenie wskazało 2,98 
promila! To nie był koniec 

problemów. Samochód 
nie posiadał ważnych ba-
dań technicznych i został 
zabrany przez pomoc 
drogową. Kodeks karny 
za jazdę samochodem 
w stanie nietrzeźwości 
przewiduje karę do 2 lat 
więzienia i utratę upraw-
nień do kierowania nawet 
na 15 lat.

(opr)

Z siekiera
na samochody

Dyżurny dzierżoniowskiej 
policji otrzymał zgłoszenie, 
iż na osiedlu Błękitnym bie-
ga mężczyzna z siekierami. 
Na miejsce zostały wysłane 
pozostające w dyspozycji 
patrole. Funkcjonariusze 
wraz ze strażnikiem miej-
skim i żołnierzem WOT za-
trzymali osobę. Do czasu 
przyjazdu mundurowych 
zostały zniszczone dwa sa-
mochody.

Przed południem 10 
kwietnia do stanowiska 
kierowania Komendy Po-
wiatowej Policji w Dzierżo-
niowie wpłynęło zgłoszenie 
o irracjonalnie zachowu-
jącym się mężczyźnie na 
osiedlu Błękitnym. Osoba 
biegała z siekierami i mo-

gła stwarzać zagrożenie 
dla przypadkowych prze-
chodniów. Dyżurny natych-
miast zadysponował siły we 
wskazane miejsce. Przybyli 
na miejsce policjanci peł-
niący służbę z strażnikiem 
miejskim i Panią żołnierz 
z 16 Dolnośląskiej Brygady 
Obrony Terytorialnej, po-
twierdzili zgłoszenie i obez-
władnili mężczyznę. Do 
czasu przybycia mundu-
rowych zniszczone zostały 
dwa samochody. Wobec 
56-letniego mieszkańca 
naszego powiatu, prowa-
dzone jest postępowanie w 
sprawie zniszczenia mienia, 
przez Wydział Dochodze-
niowo-Śledczy.

(opr)

Seniorze!
Nie daj się oszukać!

Przestępcy stosują znane 
już metody takie jak „na 
policjanta”, „na wnuczka”, 
ale wymyślają też nowe, 
oferując na przykład środki 
farmaceutyczne chroniące 
przed chorobą. Wyczulaj-
my osoby starsze, że policja 
i prokuratura nigdy nie od-
bierają pieniędzy, a cudow-
ne leki nie istnieją.

Metody działania spraw-
ców polegają na wstęp-
nym kontakcie telefonicz-
nym z wytypowaną ofiarą, 
podczas którego sprawca 
przedstawia się jako czło-
nek rodziny. Prowadzi 
rozmowę tak, aby senior 
uwierzył, że rozmawia z 
krewnym, a także w zmy-
śloną historię o jego kło-
potach finansowych, któ-
re są wynikiem wypadku 
drogowego czy choroby. 
W trakcie rozmowy oszust 
prosi o szybką pożyczkę, 
natychmiastową pomoc. 
Ustala kwotę, czas, miej-
sce przekazania pieniędzy 
i zaznacza, że pieniędzy nie 
będzie mógł odebrać sam 
osobiście. Podstawiona 
osoba stawia się w domu 
czy innym ustalonym 
uprzednio miejscu, a se-
nior przekazuje pieniądze 
obcej osobie. Senior orien-
tuje się, że został ofiarą do-
piero, gdy skontaktuje się 

z członkiem rodziny, pod 
którego uprzednio podszyli 
się przestępcy. W związku z 
występującymi zdarzenia-
mi dzierżoniowska policja 
apeluje: Nie dajmy się oszu-
kać, bądźmy ostrożni.

(opr)

Jak możemy pomóc 
seniorom:
-  Ciągle przypominaj-
my, że w przypadku 
jakiegokolwiek kontaktu 
telefonicznego z prośbą o 
pomoc finansową, należy 
ją sprawdzić dzwoniąc 
na numer telefonu 
najbliższych. Nigdy nie 
oddzwaniajmy na ostatni 
numer telefonu rozmo-
wy przychodzącej. Jeżeli 
zdecydujemy się na 
przekazanie oszczędności 
najbliższym, pieniądze 
należy przekazać bezpo-
średnio krewnemu, bez 
pośredników.
- W przypadku jakichkol-
wiek podejrzeń koniecz-
ne jest natychmiastowe 
powiadomienie Policji 
dzwoniąc na numer 997.
- Rozważmy zmianę 
numeru telefonu. Oszuści 
korzystają ze starych 
książek telefonicznych, 
typując imiona rzadko 
w obecnych czasach 
używane.

Zmiany na Tęczowym
Od wtorku obowiązują 
nowe zmiany na os. Tę-
czowym. Prace budow-
lane potrwają w tym 
miejscu do końca 
czerwca, a o kolejnych 
zmianach w organi-
zacji ruchu urzędnicy 
będą informować 
z wyprzedzeniem.

Czasowa organizacja ru-
chu związana jest z praca-
mi drogowymi na odcinku 
pomiędzy budynkiem nr 5 
i 11. Aby utrudnienia w ru-
chu były jak najmniejsze 
inwestycja zostanie prze-
prowadzona w dwóch 
etapach. Od wtorku 21 
kwietnia nieprzejezdny 

jest odcinek drogi od bu-
dynku nr 5 d do restaura-
cji „Rodos” oraz skrzyżo-
wanie pomiędzy apteką 
„Tęczowa” a barem „Ma-

teo”, od strony pawilonów 
handlowych. Dojazd do 
posesji możliwy jest tyl-
ko w szczególnych przy-
padkach, ale zachowana 

jest możliwość dojścia do 
przychodni zdrowia oraz 
lokalu gastronomicznego.

(opr)
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