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CZARNY BÓR

TOYOTA MOTOR MANUFACTURING POLNAD WRACA DO PRACY STR. 3

POWIAT

KULTURA W SIECI NAJWAŻNIEJSZE BEZPIECZEŃSTWO
Trwają prace nad pozyskiwaniem środków poza-
budżetowych, szycie maseczek dla czytelników, 
prace porządkowe oraz intensywne przygotowy-
wania do  bezpiecznego otwarcia (zapowiadanego 
w drugim etapie znoszenia ograniczeń związa-
nych z koronawirusem). str. 4

Od połowy marca, kiedy zatrzymaliśmy produkcję w naszych zakładach, 
intensywnie pracowaliśmy nad środkami poprawiającymi

bezpieczeństwo naszych pracowników związane z pandemią koronawirusa. 
Dzięki szeroko zakrojonej komunikacji, głównie online,

włączyliśmy w te działania dużą grupę naszych współpracowników. Rezul-
tatem tych wysiłków jest zapewnienie pracownikom

maksymalnie bezpiecznych warunków pracy

Powiat Wałbrzyski zakupił dwa urządzenia wraz 
ze środkami ochrony osobistej do ozonowania 
pomieszczeń. Generatory ozonu Korona A 40 
stosuje się do usuwania wirusów, bakterii, roz-
toczy, brzydkich zapachów, oczyszczania i od-
świeżania powietrza. str. 4

Niewiele zostało z busa, który zderzył się samochodem ciężarowym. Jego kierowca z poważnymi obrażeniami został zabrany do szpitala. 
Do zdarzenia doszło27 kwietnia  około godziny 8.00 na Starym Julianowie. Jak wynika z niepotwierdzonych informacji, kierujący busem kurier wjechał na sąsiedni 
pas, którym poruszał się pojazd ciężarowy. Zderzenie było ogromne. Bus został całkowicie rozbity. Na miejsce wezwano wszystkie służby ratunkowe. Z naszych 
informacji wynika, że poszkodowany kierowca busa w momencie zabierania do szpitala był wciąż przytomny. Najprawomocniej doznał jednak poważnych obrażeń. 
Druga pomiędzy skrzyżowaniem ulic Strzegomskiej i Orkana a rondem przy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej była zablokowana. Policjanci kierowali 
ruch objazdami. Szczegóły wypadku ustalają biegli. 

(opr)

Czołówka busa z ciężarówką
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Od 24 marca 2020 r., z inicjatywy 
Ośrodka Pomocy Społecznej, w Gminie 
Walim rozpoczęła się akcja  szycia ma-
seczek. W planie było wyposażenie w  
maseczki tylko najbardziej potrzebu-
jących, czyli osoby pracujące, starsze 
i niepełnosprawne.  

Pracownicy Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Centrum Kultury i Turystki 
a przede wszystkim  wspaniali miesz-
kańcy gminy, przystąpili do pracy. 
Zaangażowanie w tę akcję było tak 
ogromne, że przeszło najśmielsze 
oczekiwania. - Nasze „Anioły”  uszy-
ły  prawie 4,3 tys. maseczek!  Do tej puli 
trafiło jeszcze 1000 sztuk maseczek jed-
norazowych zakupionych z budżetu gmi-
ny – mówią pomysłodawcy akcji. Część 
maseczek, rozdysponowano bezpo-
średnio w miejscowościach, w których 
były szyte, część można było odebrać 
w Ośrodku Pomocy Społecznej.  W ten 

sposób do mieszkańców naszej gminy 
trafiło już około 4,5 tysiąca maseczek. 
Oczywiście na tym akcji nie zakoń-
czono. Maseczki można nadal odbie-
rać, ponadto wciąż są na bieżąco szyte. 
Sposób dystrybucji również pozostał 
taki sam. Jeżeli ktoś potrzebuje jesz-
cze maseczek, wystarczy, że zadzwoni 
do Ośrodka Pomocy Społecznej 74 84 
57 650 lub skontaktuje się z sołtysem. 
W Dziećmorowicach w dystrybucji po-
maga radny Henryk Wach. - Serdeczne 
podziękowania składamy na ręce wszyst-
kich osób, które otworzyły swoje ogromne 
serca na potrzeby innych. Dzięki Wasze-
mu zaangażowaniu i  poświęceniu,  dziś 
wszyscy mieszkańcy naszej gminy mogą 
czuć się bezpieczniej. Oczywiście dla na-
szego wspólnego bezpieczeństwa, nadal 
pozostajemy w domu – zaznaczają pra-
cownicy Centrum Kultury i Turystyki.

(opr)

N A  P O C Z Ą T E K

Rozdali maseczki
mieszkańcom gminy

Boguszów-Gorce pomaga

Każdego dnia liczba zakażonych 
koronawirusem w Polsce rośnie. 
W polskich szpitalach,  w tym 

również w naszym Wałbrzyskim 
Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego wciąż 
brakuje środków ochrony osobistej dla 
personelu medycznego. 

Problemem jest także ograniczona 
liczba respiratorów dla pacjentów w cięż-
kim stanie i brak personelu. W tym drugim 
przypadku Miasto Boguszów-Gorce nie jest 
w stanie pomóc, ale w pierwszym jak naj-
bardziej. Środki ochrony osobistej, środki 
dezynfekcyjne dostarczone zostały w mi-
nionym tygodniu, osobiście przez Zastępcę 
Burmistrza Miasta Boguszowa-Gorc Seba-
stiana Drapałę m.in. do powyższej placów-
ki. - Cały czas staramy się ułatwić, najbardziej 
potrzebującym, przejście przez ten niełatwy i 

wymagający czas w granicach naszych moż-
liwości- mówi Zastępca Burmistrza. Pomoc 
otrzymało również Polskie Towarzystwo 
Opieki Paliatywnej Oddział w Wałbrzychu 
oraz Dom Pomocy Społecznej Zgromadze-
nia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w 
Wałbrzychu. - Łącznie, pomiędzy powyższy-
mi placówkami rozdysponowaliśmy 190 litrów 
płynu dezynfekującego, 97 szt. przyłbic, 2.000 
szt. certyfikowanych masek jednorazowych 
oraz 600 masek wielokrotnego użytku - infor-
muje Zastępca Burmistrza Sebastian Dra-
pała. Niedostateczna ilość środków ochrony 
osobistej, środków dezynfekcji jest dużym 
problemem, szczególnie w instytucjach, 
które mają w pracy styczność z koronawiru-
sem. Gmina Miasto Boguszów-Gorce wciąż 
pomaga, ale potrzeby są nadal bardzo duże.

(opr)

Gmina Walim pomoże przedsiębiorcom

Na zdalnej Sesji Rady Gminy w dniu 
28 kwietnia 2020 r. radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wprowadzenia 

zwolnienia, za część roku 2020, 
z podatku od nieruchomości związanego 
z prowadzeniem działalności 
gospodarczej przez mikro i małych 
przedsiębiorców.

Pandemia koronawirusa COVID – 19  
nie jest  jedynie zagrożeniem dla zdrowia 
i życia setek tysięcy ludzi, ale silnie ude-
rzyła  w naszą gospodarkę. Aby zapobie-

gać rozprzestrzenianiu się wirusa ogra-
niczono, a nawet wyłączono możliwość 
prowadzenia wielu rodzajów działalności 
gospodarczej m.in. restauracji, barów, 
obiektów noclegowych turystycznych 
i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, 
W Gminie Walim turystyka stanowi jeden 
z najważniejszych kierunków rozwoju 
gminy. Zamknięcie restauracji i obiektów 
z miejscami noclegowymi, bardzo nieko-
rzystnie wpłynęło na sytuację finanso-
wą naszych rodzimych przedsiębiorców. 
Dlatego też,  na zdalnej Sesji Rady Gminy 

w dniu 28 kwietnia 2020 r. radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wprowadzenia zwol-
nienia, za część roku 2020, z podatku od 
nieruchomości związanego z prowadze-
niem działalności gospodarczej przez mi-
kro i małych przedsiębiorców.

Przedsiębiorca, którego  płynność fi-
nansowa uległa pogorszeniu w związku 
z ponoszeniem negatywnych konsekwen-
cji ekonomicznych z powodu COVID-19,  
powinien złożyć stosowny wniosek, 
w którym będzie mógł ubiegać się o zwol-
nienie  z obowiązku płatności rat podatku 

od nieruchomości: gruntów, budynków 
i budowli związanych z prowadzeniem 
działalności gospodarczej, należnych za 
okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 
30 czerwca 2020 r. Zwolnienie to będzie 
przysługiwało tylko przedsiębiorcom, 
którzy  wykonywali  działalność gospo-
darczą przed 1 lutego 2020 roku oraz 
prowadzili ją na terenie Gminy Walim 
i zatrudniali osoby mieszkające w naszej 
gminie. Wnioski będzie można składać do 
31 maja 2020 r. 

(opr)

Kolejne wsparcie od wałbrzyskiej strefy

Ponad 17 tys. maseczek, 
blisko tysiąc litrów płynu do 
dezynfekcji, 22 tys. rękawiczek, 

półtora tysiąca kombinezonów 
oraz 900 przyłbic – to środki, które 
przekazała Wałbrzyska Specjalna 
Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” 
placówkom szczególnie narażonym na 
zakażenie COVID-19. Artykuły ochronne 
zostały zakupione przez WSSE, a także 
przekazane spółce przez fundacje: 
Agencji Rozwoju Przemysłu oraz 
Sensoria. 

- Wszystkie materiały zostały rozwiezio-
ne przez naszą spółkę do blisko 20 placówek 
na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie – mówi 
Piotr Sosiński, prezes wałbrzyskiej strefy. 

– W akcję włączył się m.in. Minister Michał 
Dworczyk, wicewojewoda dolnośląski Jaro-
sław Kresa, czy wicemarszałek dolnośląski 
Grzegorz Macko. Wsparcie trafiło m.in. do 
szpitali, domów pomocy społecznej, zakła-
dów opieki zdrowotnej, ośrodków wycho-
wawczych czy hufca ZHP – wymienia prezes.

Oprócz pomocy rzeczowej stre-
fa wsparła również finansowo placówki 
przeciwdziałające COVID-19. W marcu 100 
tys. złotych trafiło do pogotowia ratunko-
wego w Wałbrzychu i Opolu. W kwietniu 
z kolei strefa przekazała środki finansowe 
podmiotom prowadzonym przez Caritas 
Diecezji Świdnickiej - Centrum Wspar-
cia Osób Pozostających w Kwarantannie 
oraz Jadłodajni przy Sanktuarium Relikwii 
Krzyża Świętego w Wałbrzychu. - Program 

sponsorki wałbrzyskiej strefy został nieja-
ko przekształcony w fundusz wsparcia walki 
z koronawirusem. Kierujemy zatem środki 
finansowe do placówek, których pracownicy 
i wolontariusze są szczególnie narażeni na 
zakażenie. To ich odwaga i zaangażowanie 
zasługują na szczególne uznanie - podkreśla 
Kamil Zieliński, wiceprezes strefy.

WSSE aktywnie działa także w zakre-
sie wsparcia przedsiębiorców. Inwesto-
rzy strefowi korzystają z uruchomionego 
pakietu osłonowego, przesyłają do spół-
ki informacje związane z możliwościami 
produkcji środków ochronnych oraz opi-
nie dotyczące Tarczy Antykryzysowej. No-
wym rozwiązaniem wprowadzonym przez 
WSSE jest portal pracowników, produktów 
i usług „Strefa Współpracy”. - Uruchomi-

liśmy platformę internetową, która ma na 
celu transfer pracowników pomiędzy przed-
siębiorstwami, które wstrzymały działalność, 
a firmami, które ze względu na specyfikę 
branży zwiększają zatrudnienie. Portal do-
datkowo umożliwia znalezienie partnerów 
biznesowych, zarówno na czas kryzysu go-
spodarczego, jak i w dalszej perspektywie 
czasowej – tłumaczy Krzysztof Drynda, 
wiceprezes wałbrzyskiej strefy. 

Dostęp do platformy znajduje się na 
stronie internetowej spółki: www.invest-
-park.com.pl. Na portalu wałbrzyskiej 
strefy znaleźć można również zaproszenia 
na najbliższe webinaria oraz najważniejsze 
informacje dotyczące Tarczy Antykryzyso-
wej i przeciwdziałania COVID-19.

(opr)

Powrót do pracy
Po ponad miesięcznej przerwie 

spowodowanej pandemią 
koronawirusa na początku maja 

fabryka Toyoty w Wałbrzychu i Jelczu-
Laskowicach uruchamia ponownie 
produkcję.

Toyota Motor Manufacturing Poland 
(TMMP) z dniem 4 maja stopniowo wzna-
wia produkcję silników i skrzyń biegów i 
przekładni hybrydowych uzależniając ją od 
zamówień z montowni. - Od połowy mar-
ca, kiedy zatrzymaliśmy produkcję w naszych 
zakładach, intensywnie pracowaliśmy nad 
środkami poprawiającymi bezpieczeństwo 
naszych pracowników związane z pandemią 
koronawirusa. Dzięki szeroko zakrojonej ko-
munikacji, głównie online, włączyliśmy w te 
działania dużą grupę naszych współpracowni-

ków. Rezultatem tych wysiłków jest zapewnie-
nie pracownikom maksymalnie bezpiecznych 
warunków pracy – podkreśla prezes TMMP 
Dariusz Mikołajczak. - Dodatkowo fabryki 
samochodów Toyoty w Europie, które są na-
szymi odbiorcami, sukcesywnie w kwietniu i 
maju rozpoczynają produkcję. Stąd decyzja o 
uruchomieniu kolejnych linii produkcyjnych – 
dodaje prezes TMMP.

W związku z pandemią koronawirusa na 
terenie zakładów Toyoty wprowadzono spe-
cjale środki prewencyjne. Tam gdzie było to 
możliwe zwiększono dystans między pra-
cownikami. Po powrocie do pracy załoga zo-
stanie wyposażona w środki ochrony osobi-
stej takie jak maski czy przyłbice. Utrzymane 
będą też dotychczasowe zasady bezpieczeń-
stwa polegające między innymi na zwięk-
szeniu częstotliwości czyszczenia punktów 

wzmożonego kontaktu (klamki, armatura 
sanitarna). - Chcemy zapewnić maksymalne 
możliwe bezpieczeństwo naszym pracowni-
kom oraz współpracującym firmom. Dlatego 
też wprowadzamy nowe środki ochrony obo-
wiązujące z dniem uruchomienia produkcji a 
istniejące zasady na bieżąco monitorujemy i 
rewidujemy – podkreśla Beniamin Swałtek, 
koordynator BHP w polskich zakładach To-
yoty. Fabryka Toyoty wspiera również lokal-
nie działania podejmowane na rzecz walki z 
koronawirusem. Oprócz dotacji finanso-
wej dla szpitala im. Sokołowskiego w Wał-
brzychu Toyota przekazała po 2000 masek 
ochronnych oraz po 100 l płynu dezynfeku-
jącego dla szpitala ginekologiczno-położni-
czego w Wałbrzychu oraz szpitala w Oławie. 
Dodatkowo załoga Toyoty wykorzystując 
dostępne na terenie fabryki drukarki 3D oraz 

wycinarki laserowe przyłączyła się do akcji 
przygotowywania przyłbic ochronnych dla 
personelu medycznego wspieranej między 
innymi przez Politechnikę Wrocławską. Do 
tej pory pracownicy fabryki wyprodukowa-
li około 4000 przyłbic dla lokalnych służb 
z Wałbrzycha, Jelcza-Laskowic i okolic. W 
ramach funkcjonującego na terenie zakładu 
programu wolontariatu „PoMOC z Toyoty” 
pracownicy Toyoty wraz z rodzinami włą-
czyli się również w akcję pomocy mieszkań-
com regionu wałbrzyskiego koordynowaną 
przez Hotel Maria. Wolontariusze zaopa-
trzeni w maski i rękawiczki przy użyciu sa-
mochodów firmowych rozwożą codziennie 
zakupy oraz obiady osobom starszym oraz 
niepełnosprawnym na terenie Wałbrzycha i 
okolic.

(opr)
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Miliony na grunty

Ponad 7 milionów złotych wsparcia 
na ochronę gruntów rolnych 
przyznali dolnośląskim gminom 

podczas ostatniej sesji radni Sejmiku 
Województwa Dolnośląskiego. 

Większość zadań, na które samorząd wo-
jewództwa przekazuje pieniądze to budowa 
lub modernizacja dróg na terenach wiejskich. 
Jak wyjaśnia wicemarszałek Grzegorz Macko, 
dotacje nie ograniczają się jedynie do infra-
struktury drogowej. – Fundusz, o którym roz-
mawiamy ma za zadanie służyć przede wszystkim 
małym, mniej zamożnym gminom. Inwestycje 
drogowe w takich gminach często ograniczają się 
właśnie do dróg dojazdu rolnego, dlatego zdecy-
dowaliśmy o wsparciu właśnie tych samorządów, 
które tej pomocy w obecnym czasie potrzebują 
najbardziej. Warto pamiętać, że takie nieduże in-
westycje są najczęściej realizowane przez małe, 
rodzime firmy, w związku z czym są one kołem 
zamachowym dla lokalnej gospodarki. Ponadto 
zdecydowaliśmy, że w tym roku wesprzemy także 
dwa inne, niezwykle ważne cele w ramach fun-
duszu - część pieniędzy skierowaliśmy na nieduże 
zbiorniki retencyjne oraz na sadzenie drzew mio-
dodajnych z myślą o pszczołach. W dobie zmian 
klimatycznych i niestety coraz bardziej uciążliwej 
suszy to kierunek inwestycji, w kierunku którego 
będziemy przesuwali dużą część naszej uwa-
gi i pomocy – podkreśla Grzegorz Macko. Jak 

dodaje środki na finansowanie ochrony grun-
tów rolnych zgodnie z przepisami są środkami 
celowanymi i nie mogą być wykorzystane na 
inne zadania. W związku z tym  samorząd wo-
jewództwa planuje dalsze wsparcie w tym za-
kresie w kolejnej transzy jeszcze w 2020 roku.

(opr)

Wśród inwestycji skierowanych do dofinansowania 
w subregionie wałbrzyskim znalazły się:

Czarny Bór: droga dojazdowa Czarny Bór-Borówno-Witków - 190 000 
zł

Dobromierz: droga dojazdowa Roztoka - 58 800 zł
Gmina wiejska Dzierżoniów: droga dojazdowa Ostroszowice - 50 400 zł

Głuszyca: droga dojazdowa Grzmiąca - 27 000 zł
Kamienna Góra: droga dojazdowa Ptaszków - 68 796 zł

Lewin Kłodzki: droga dojazdowa Zielone Ludowe - 91 980 zł
Łagiewniki: droga dojazdowa Radzików - 100 800 zł

Marcinowice: droga dojazdowa Szczepanów - 131 250 zł
Międzylesie: droga dojazdowa Gajnik - 90 468 zł

Gmina wiejska Nowa Ruda: droga dojazdowa Ludwikowice Kłodzkie - 
128 520 zł

Radków: droga dojazdowa Ścinawka Górna - 50 400 zł
Strzegom: droga dojazdowa Stanowice oraz Godzieszówek - 71 400 zł 

oraz 314 500 zł
Szczytna: droga dojazdowa Złotno-Dolina - 126 000 zł

Walim: droga dojazdowa Olszyniec - 69 600 zł
Ząbkowice Śląskie: droga dojazdowa Jaworek - 60 900 zł

Ziębice: droga dojazdowa Czerńczyce - 41 160 zł
Żarów: droga dojazdowa Mrowiny - 128 100 zł

Powiat kamiennogórski: droga dojazdowa Uniemyśl - 126 000 zł

Najważniejsze
bezpieczeństwo

Powiat Wałbrzyski zakupił dwa 
urządzenia wraz ze środkami 
ochrony osobistej do ozonowania 

pomieszczeń.

– Przystępujemy do kolejnego etapu po-
prawy bezpieczeństwa petentów i komfortu 
pracy urzędników – mówi starosta Krzysztof 
Kwiatkowski, który podjął decyzję o zaku-
pie urządzeń do ozonowania pomieszczeń. 
Generatory ozonu Korona A 40 stosuje się 
do usuwania wirusów, bakterii, roztoczy, 
brzydkich zapachów, oczyszczania i od-
świeżania powietrza. Urządzenia rozpoczną 
pracę już 4 maja oczyszczając w pierwszej 
kolejności pomieszczenia Wydziału Ko-
munikacji i Biura Podawczego. Generatory 
umożliwiają wykonanie procesu ozonowa-
nia w około 30 pomieszczeniach na dobę. 
Starostę w działaniach wspierają również 
sami pracownicy. Lidia Podbielska uszyła 
150 szt. masek ochronnych wielorazowego 
użytku. Jeden z najbardziej pożądanych to-
warów w tym momencie trafił do pracowni-
ków Starostwa, PCPR i PINB. Materiał został 
zakupiony z fabryki CAMELA SA w Miero-
szowie.

(opr)

„Maseczka dla mieszkańca”

Nie po raz pierwszy Jedlinianie 
pokazali, że potrafią jednoczyć 
się w trudnych chwilach, do 

których  należy zaliczyć obecny okres 
epidemii.

Odgórne nakazy dotyczące ochrony oso-
bistej – noszenia maseczek w przestrze-
ni publicznej, dla wielu mieszkańców były 
trudne do zrealizowania z uwagi na wystę-
pujące braki tego asortymentu w sprzedaży. 
Wielu z nas martwiło się o swoich  krew-
nych/seniorów, w tym samorząd gminy 
o samotnych seniorów, bowiem w świetle 
przekazywanych medialnie informacji jest 
to grupa wysokiego ryzyka podatna na za-
każenie COVID-19. - Dlatego jako samorząd 
wsparliśmy i włączyliśmy się w oddolną ini-
cjatywę ,,Mieszkańcy mieszkańcom” – mówią 
urzędnicy.  Centrum Kultury udostępniło 
miejsce do szycia maseczek, pracownicy 
miejscowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
odbierali przekazywane materiały do szycia 
i włączyli się w akcję dystrybucji maseczek 
wśród mieszkańców. Także burmistrz mia-
sta wsparł inicjatywę przekazując miesz-
kańcom pewną pulę maseczek. - Z tego 
miejsca serdecznie dziękujemy wszystkim 
darczyńcom, w szczególności firmie Sittapol –
Ryszard Kowalik czy Partner-tex Sc. Kandefer 
M. ,Węgrzynowscy P.B - mówią organizato-

rzy akcji. Brawa należą się wielu osobom. 
Wśród nich: Ewie Wyżyckiej, Renacie Zu-
bie, Agnieszce Rymarz, Agacie Nowackiej, 
Agnieszce Krajewskiej, a także pracowni-
kom Centrum Kultury w Jedlinie-Zdroju: 
Marzenie Mroczkowskiej i Laurze Szelęgo-
wicz, które mimo codziennych służbowych 
zajęć wsparły szyjących. 

(opr)

Kultura w sieci
W dobie pandemii koronawirusa 

Biblioteka+Centrum Kultury 
w Czarnym Borze jak inne 

instytucje pozostaje nadal zamknięta dla 
odwiedzających. Nie oznacza to jednak 
braku zajęć. 

Trwają prace nad pozyskiwaniem środ-
ków pozabudżetowych, szycie maseczek dla 
czytelników, prace porządkowe oraz inten-
sywne przygotowywania do  bezpiecznego 
otwarcia (zapowiadanego w drugim etapie 
znoszenia ograniczeń związanych z korona-
wirusem). Pomimo pandemii czarnoborskie 
Centrum Kultury z powodzeniem prowadzi 
też aktywną działalność kulturalną i czytel-
niczą w sieci. W ramach autorskiego cyklu 
„W piżamie ale z kulturą”, za pośrednic-
twem mediów społecznościowych, pracow-
nicy B+CK zachęcają do pozostania w domu, 
bycia twórczym, a szycie maseczek tak po-
trzebnych w tym trudnym czasie łączą z kre-
atywną zabawą. Na fanpage B+CK codzien-
nie znaleźć można różnorodne propozycje 
jak ciekawie spędzić czas kwarantanny. Nie 
brakuje tu filmów promujących aktywność 

kulturalną i fizyczną (stacjonarną oczywi-
ście), instruktaży jak zrobić „coś z niczego”, 
propozycji działań plastycznych czy wirtual-

nych spotkań z pracownikami np. przy okazji 
czytania fragmentów ciekawych lektur.

(opr)

Realizują
kolejny etap

Egzaminy czas zacząć

Mimo trwającej pandemii w 
gminie Stare Bogaczowice 
realizowane są zaplanowane 

inwestycje.

Obecnie trwa II etap budowy chodnika 
w Starych Bogaczowicach. 300 nowych me-
trów bezpiecznego przejścia powstanie dzię-
ki wsparciu z Powiatu Wałbrzyskiego. - Już 
niebawem przystąpimy do budowy kolejnych 
chodników w miejscowości Stare Bogaczowice. 
Pojawią się one w pobliżu Spółdzielni RSP oraz 
naprzeciwko Apteki – mówią urzędnicy. 

(opr)

Wojewódzkie Ośrodki Ruchu 
Drogowego na Dolnym 
Śląsku przywracają egzaminy 

praktyczne i teoretyczne na prawo 
jazdy. Kandydaci na kierowców 
poszczególnych kategorii będą mogli 
przystępować do testów od 4 maja.

WORD Wrocław, wspólnie z ośrodka-
mi w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze, 
jako jedne z pierwszych w Polsce wystąpiły 
z propozycją wznowienia egzaminowania 
kandydatów na kierowców począwszy od 4 
maja. Zarząd Województwa Dolnośląskie-
go wyraził na to zgodę, ale ze względu na 
obecną sytuację póki co prowadzone będą 
egzaminy teoretyczne dla wszystkich kan-
dydatów oraz praktyczne tylko dla kate-
gorii: A, C, C+E oraz D. Testy na kategorię 
B zostaną wznowione w późniejszym ter-
minie. - Egzaminy z kategorii B stanowią 
zdecydowaną większość wszystkich testów 
na prawo jazdy. Obecnie ich organizacja jest 
praktycznie niemożliwa, biorąc pod uwagę 
obowiązujące obostrzenia, dlatego zostaną 
przywrócone w późniejszym terminie. De-
cyzję w tej sprawie dyrektorzy WORD-ów 
będą podejmowali we własnym zakresie, 
na bieżąco informując Zarząd Wojewódz-
twa Dolnośląskiego o swoich postanowie-
niach - mówi Tymoteusz Myrda, Członek 

Zarządu Województwa Dolnośląskiego. 
- Chcemy stopniowo przywracać pozostałe 
kategorie. To będzie wymagało przeorgani-
zowania dotychczasowej działalności, by za-
pewnić wszystkim należytą ochronę i bezpie-
czeństwo - dodaje.

Do czasu unormowania sytuacji w kra-
ju liczba egzaminów w ciągu dnia będzie 
mniejsza. Ośrodki będą także pracować na 
dwie zmiany. Testy prowadzone będą przy 
zachowaniu bezpiecznych odległości mię-
dzy kursantem a egzaminatorem, liczba 
osób przebywających na danej powierzchni 

będzie ograniczona. Używane będą tak-
że środki zabezpieczające i dezynfekujące 
pojazdy oraz pomieszczenia. - Dyrektorzy 
ośrodków dokładnie sprawdzą, czy ich pla-
cówki są dobrze przygotowane pod względem 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom egza-
minowanym, osobom szkolonym, egzamina-
torom oraz innym pracownikom WORD. Jeśli 
będą w stanie zagwarantować wszystkim 
odpowiednią ochronę, nie widzimy przeszkód 
do wznowienia egzaminów - podsumowuje 
Tymoteusz Myrda.

(opr)

Pomoc dla policji 
i szpitala

Kolejne jednostki z terenu 
aglomeracji otrzymały wsparcie 
od powiatu wałbrzyskiego. 

Jednostka zarządzana przez Krzysztofa 
Kwiatkowskiego potwierdza każdego 
dnia, że na jej wsparcie mogą wszystkie 
placówki, które potrzebują pomocy w 
tym trudnym momencie. 

Powiat Wałbrzyski nie pozostaje obojętny 
na prośby i pojawiające się potrzeby w związ-
ku z pandemią koronawirusa. Celem poprawy 
bezpieczeństwa przekazał kolejne wspar-
cie - środki ochrony osobistej Komendzie 
Miejskiej Policji w Wałbrzychu (1500 masek 
ochronnych, 75 litrów płynu do dezynfekcji 
i 30 szt. kombinezonów) oraz Powiatowemu 
Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze (1000 
szt. masek ochronnych, 50 litrów płynu do 
dezynfekcji i 20 szt. kombinezonów ochron-
nych). - Mieszkańcy powiatu wałbrzyskiego 
bardzo często korzystają z usług medycznych 
świadczonych przez szpital w Kamiennej Górze. 
Powiat wałbrzyski na bieżąco wspiera i zaopa-
truje zarówno jednostki służby zdrowia, służby 
mundurowe i inne jednostki, które potrzebują 
pomocy - wyjaśnia Krzysztof Kwiatkowski, 
starosta powiatu wałbrzyskiego. 

(opr)

Samorząd wspiera kształcenie zawodowe

Niemal 2300 uczniów 
z 53 dolnośląskich placówek 
edukacyjnych skorzysta 

wkrótce ze staży, praktyk zawodowych 
i egzaminów dla uczniów kształcenia 
i szkolenia zawodowego – wszystko 
dzięki projektowi realizowanemu przez 
samorząd województwa dolnośląskiego 
w partnerstwie z 10 samorządami 
w regionie. Projekt wart jest 11,5 miliona 
złotych i jest dofinansowany z funduszy 
europejskich.

- Zależy nam na tym, aby uczniowie kończący 
szkoły byli jak najlepiej przygotowani do podję-
cia pracy w swoich zawodach. Praktyki i staże są 
w tym zakresie ogromną pomocą, ponieważ ry-
nek pracy jest coraz bardziej wymagający – mówi 
marszałek Cezary Przybylski.

Projekt współrealizuje samorząd Dolnego 
Śląska wraz z Powiatem Bolesławieckim, Po-
wiatem Kłodzkim, Powiatem Lubińskim, Po-
wiatem Lwóweckim, Powiatem Oleśnickim, 
Powiatem Świdnickim, Powiatem Wrocław-
skim, Gminą Legnica, Gminą Wałbrzych oraz 
Gminą Wrocław. - Chcemy wesprzeć uczniów 
kształcących się w konkretnym zawodzie w szko-

łach z naszego regionu. Uczniowie będą mieli 
dostęp do staży, praktyk i wreszcie egzaminów 
zawodowych. Chcemy, by strumień dobrze wy-
kształconej młodzieży, specjalistów w danej bran-
ży płynął na dolnośląski rynek pracy. Silna kadra 
jest gwarantem rozwoju. Zależy nam na dyna-
micznym rozwoju gospodarki w naszym woje-
wództwie. Chcemy zacząć od podstaw - komen-

tuje wicemarszałek Marcin Krzyżanowski.
Budżet projektu przekracza 11,5 milio-

na złotych, a dofinansowanie z Europejskiego 
Funduszu Społecznego sięga 9,7 miliona zło-
tych. Wkład własny Województwa Dolnoślą-
skiego oraz Partnerów wynosi 1,7 miliona zło-
tych.

(opr)

Kwiatowe podziękowanie
W dniu, w którym miał się rozpocząć 

w Zamku Książ w Wałbrzychu odwołany 
z powodu pandemii XXXII Festiwal Kwiatów 
i Sztuki, zespół zamkowy w wyjątkowy sposób 
podziękował personelowi medycznemu. Z se-
tek wielokolorowych begonii i pelargonii uło-
żony został na dziedzińcu honorowym napis 
„Dziękujemy”.

- Tym symbolicznym gestem chcieliśmy wy-
razić nasze uznanie dla wyjątkowego poświece-
nia i ciężkiej pracy personelu medycznego, który 
jest codziennie na linii frontu walki w pandemią. 
W normalnych okolicznościach rozpoczynaliby-
śmy dziś największą imprezę florystyczną w Pol-
sce, którą odwiedzają dziesiątki tysięcy gości – 
wyjaśnia motywację, która stała za ułożeniem 

kwiatowego napisu, prezes Zamku Książ 
w Wałbrzychu, Anna Żabska.  

Festiwalu Kwiatów i Sztuki, od wielu lat 
stanowi największe wydarzenie odbywające 
się na Zamku Książ w Wałbrzychu. Impre-
za cieszy się niegasnącym zainteresowaniem 
turystów, o czym najlepiej świadczy fakt, że 
do dawnej siedziby Hochbergów przyjeżdża 
wówczas ponad 250 wystawców i około 100 
000 zwiedzających, a bajeczny Zamek i jego 
dziedziniec toną w girlandach kwiatów. W tym 
roku festiwal miał się odbywać w dniach  od 30 
kwietnia - 3 maja 2020 r., pod hasłem „W kra-
inie baśni i bajek”. W tej chwili nie jest jeszcze 
znana nowa data festiwalu. 

(opr)
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Zamek Książ i Palmiarnia otwarte

Zamek Książ w Wałbrzychu 
i Palmiarnia po ponad miesięcznej 
przerwie spowodowanej narodową 

kwarantanną od poniedziałku 4 maja 
otwierają swoje podwoje dla turystów. 
Zwiedzanie będzie się odbywało 
indywidualnie w pełnym reżimie 
sanitarnym.

Regulamin, przebieg tras zwiedzania, kwe-
stie przepustowości i komunikacji na tere-
nie Zamku Książ w Wałbrzychu i Palmiarni są 
zgodne z wytycznymi Głównego Inspektora Sa-
nitarnego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzic-

twa Narodowego. Do zwiedzania udostępnione 
zostaną wszystkie obiekty wchodzące w skład 
kompleksu zamkowego, czyli Zamek Książ, ta-
rasy, podziemia, Palmiarnia wraz z ogrodem 
i mauzoleum. Już od dziś ruszyła sprzedaż bile-
tów online. Dla gości otwarty zostanie także Ho-
tel „Książ” w którym także wprowadzono nowe 
procedury i regulacje sanitarne. Nowe zasady 
zwiedzania Zamku będą dostępne na stronie 
internetowej oraz profilach Książa w mediach 
społecznościowych. Od ubiegłego tygodnia tu-
ryści mogli zwiedzać już zamkowe tarasy oraz 
ogród Palmiarni bez wchodzenia do obiektów. 
Taki stan rzeczy utrzyma się do niedzieli. Te 

ostatnie dni pozwoliły pracownikom przetesto-
wać prawidłowości wszystkich procedur. W tym 
czasie po raz kolejny zdezynfekowano także 
wszystkie pomieszania zamkowe i hotelowe. 

Wszystkie dostępne dla ruchu turystyczne-
go przestrzenie są regularnie dezynfekowane, 
a turyści otrzymają pełną informację na temat 
wprowadzonych na ternie Zamku i Palmiar-
ni obostrzeń. Zwiedzanie i poruszanie się po 
kompleksie książańskim będzie możliwe tylko 
w maseczkach, a dotyczy to wszystkich osób 
przebywających na jego terenie. Trasy zwie-
dzania zostały zmienione i z powodów bez-
pieczeństwa są jednokierunkowe i bezkolizyj-

ne. – Jestem ogromnie szczęśliwa, że na powrót 
mogę Państwa zaprosić do odwiedzenia Zamku 
Książ w Wałbrzychu i książęcej Palmiarni. Wpro-
wadzone przez nas regulacje sprawią, że poczują 
się Państwo u nas bezpiecznie, a zwiedzanie mimo 
obostrzeń będzie przyjemnością. Nasze kasy będą 
otwarte od poniedziałku, ale już dziś zapraszam 
do zakupu biletów online – mówi prezes Zamku 
Książ w Wałbrzychu, Anna Żabska. 

(opr)

Nowe godziny otwarcia Zamku Książ w Wałbrzychu i Palmiarni: 
Od godziny 11:00 do 16:00 ( kasy do 15:00) , Od 10:00 do 17:00 

piątek, sobota, niedziela (kasy do 16:00).

Laptopy dla uczniów

Ponad 30 laptopów trafiło do 
Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły 
Podstawowej Nr 3 w Głuszycy 

z Programu „Zdalna Szkoła”, którego 
Operatorem jest Centrum Projektów 
Polska Cyfrowa. Gmina Głuszyca 
pozyskała na ten cel dofinansowanie 
w kwocie 60 000 zł.

Komputery zostały przekazane uczniom, 
którzy nie posiadają lub mają ograniczony 
dostęp do sprzętu umożliwiającego im re-
alizację obowiązku szkolnego w formie lek-
cji zdalnych. Działanie jest finansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 
Program w ramach Polski Cyfrowej – „Zdal-
na szkoła” (Oś I : Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu, działanie 1.1: Wyelimi-
nowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu 
o wysokich przepustowościach).

(opr)

Środki
na zakup wozu

Ponad 500 tysięcy złotych otryzmała 
gmina Czarny Bór na zakup średniego po-
jazdu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Grzędach.

Doposażenie gminnej jednostki OSP 
przełoży się nie tylko na poprawę bezpie-
czeństwa mieszkańców Gminy Czarny Bór, 
ale także całego Powiatu Wałbrzyskiego. 
Zaopatrzenie jednostki OSP w Grzędach w 
nowy wóz strażacki ze względu na uwarun-
kowania geograficzne pozwoli również na 
zapewnienie bezpieczeństwa sąsiadującym 
gminom - Boguszów-Gorce i Mieroszów. - 
Słowa podziękowania za wsparcie i zrozumie-
nie potrzeb mieszkańców kieruję do Michała 
Dworczyka - Szefa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministów oraz Grzegorza Macko - Wicemar-
szałka Województwa Dolnośląskiego - pod-
kreśla Adam Górecki, wójt gminy Czarny 
Bór. 

(opr)

Pierwszy dolny dziedziniec
Zamek Grodno w Zagórzu Śląskim 

otworzył dla turystów na czas 
majówki (1–3 maja 2020 r.) dolny 

dziedziniec. Wnętrza zamku  pozostaną 
jeszcze zamknięte, ale już niebawem 
również będziecie mogli je zobaczyć. 

Na dziedziniec można wejść tylko z za-
chowaniem zasad bezpieczeństwa: maksy-
malna ilość osób przebywających na dzie-
dzińcu – 60, wstęp jedynie w maseczkach, 
na terenie zamku obowiązuje zakaz ich 
ściągania, przed wejściem należy zdezyn-
fekować ręce, a na dziedzińcu należy za-
chować bezpieczną odległość od siebie (2 
m). Dziedziniec można zwiedzać od 9:00 do 
17:00. - Do zwiedzania wnętrz  Zamku Grodno  
zapraszamy już od 4 maja 2020r. O szczegó-
łowych zasadach bezpieczeństwa będziemy 
Państwa informować na stronie zamekgrodno.
pl, walim.pl oraz FB Zamek Grodno i Kraina 
Sowiogórskich Tajemnic – mówią pracownicy 
Centrum Kultury i Turystyki w Walimiu. Jak 
dodają  Sztolnie Walimskie nadal pozostaną 
zamknięte.

(opr)

Apel marszałka
Marszałek 

Województwa 
Dolnośląskiego 

Cezary Przybylski 
zaapelował do Premiera RP 
Mateusza Morawieckiego 
o otwarcie ruchu 
granicznego oraz 
zniesienie obowiązku 
kwarantanny dla 
Dolnoślązaków 
pracujących 
w Czechach i Niemczech. 
Umożliwienie 
mieszkańcom Dolnego 
Śląska powrotu do pracy 
zawodowej w Czechach 
i Niemczech jest istotnym 
elementem planu 
ponownego uruchamiania 
gospodarki regionu.

- Dzisiejsza sytuacja spowodowana epi-
demią wirusa SARS-CoV-2 nakłada na samo-
rządy ogromny ciężar związany z konieczno-
ścią ponownego uruchomienia i rozpędzenia 
gospodarki, a także zachowania miejsc pracy 
dla tysięcy Polaków. Samorząd Województwa 
Dolnośląskiego podejmuje wiele inicjatyw na 
rzecz walki z kryzysem, jednak aby pomoc ofe-

rowana mieszkańcom regionu była komplet-
na, oczekujemy wsparcia ze strony Rządu RP 
- mówi marszałek Cezary Przybylski. Woje-
wództwo dolnośląskie graniczy z Republiką 
Czeską oraz Republiką Federalną Niemiec 
i od wielu lat cieszy się partnerskimi kon-
taktami z tymi krajami. Efektem dobrych 
relacji jest to, że kilkanaście tysięcy Dolno-

ślązaków pracuje na co dzień 
w Czechach i Niemczech. 
W ten sposób przyczyniają 
się nie tylko do umacniania 
dobrych relacji między part-
nerskimi regionami, ale tak-
że do polepszania kondycji 
swoich przedsiębiorstw na 
rynku.

Funkcjonujące dziś obo-
strzenia dotyczące przekra-
czania granic i obowiązku 
kwarantanny spowodowały, 
że wielu mieszkańców regio-
nu nie ma dziś możliwości 
codziennej pracy zarobkowej. 
Jednocześnie część zarówno 
czeskich, jak i niemieckich 
zakładów odzyskała moż-
liwość prowadzenia swo-
ich działalności, ale jest to 
niemożliwe z uwagi na brak 

pracowników z Polski. - Przywrócenie moż-
liwości przekraczania granicy w celach zarob-
kowych pozwoli na zachowanie tysięcy miejsc 
pracy i uratuje byt wielu polskich rodzin. Jed-
nocześnie pomoże w procesie odmrażania go-
spodarek zarówno Polski, Czech jak i Niemiec 
- dodaje Cezary Przybylski

(opr)

ZUS ponownie otwarty

Od najbliższego poniedziałku 
klienci mogą znowu załatwiać 
swoje sprawy bezpośrednio w ZUS. 

Obsługa klientów będzie się odbywała 
z zachowaniem wszelkich zasad 
bezpieczeństwa. Do dyspozycji klientów 
nadal pozostają skrzynki przeznaczone 
do wrzucania dokumentów oraz 
możliwość załatwiania swoich spraw 
przez Internet.

Od 4 maja 2020 r. wraca obsługa klientów 
w placówkach ZUS. Odwiedzający placówki 
ZUS klienci muszą mieć założone, osłania-
jące nos i usta maseczki oraz zachowywać 
minimum 1,5 metra odstępu. - Jesteśmy 
jednym z pierwszych urzędów, który wzna-
wia bezpośrednią obsługę klientów. Robimy 
to, dlatego bo wiemy jak bardzo jest to ważne 
dla osób, które potrzebują informacji i pomo-
cy ze strony naszych konsultantów – mówi 
Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik 
prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. – Otwie-
ramy sale obsługi, ale oczekujemy od naszych 
klientów zachowania zasad bezpieczeństwa, 
czyli przychodzenia do nas w maseczkach i za-
chowywania odstępu – dodaje rzeczniczka. 
W placówkach ZUS nadal pozostaną skrzyn-
ki, do których można samodzielnie składać 
dokumenty, wnioski lub pisma. - Zachęcam 
nadal do zakładania indywidualnych kont na 
portalu Platformy Usług Elektronicznych (PUE) 
ZUS i załatwiania swoich spraw w ZUS drogą 
elektroniczną. Konto na portalu PUE można 

założyć bez wychodzenia z domu, czyli przez 
Internet poprzez profil zaufany lub bankowość 
elektroniczną. Można je również założyć ko-
rzystając z pomocy pracownika ZUS, na salach 
obsługi klientów – zapewnia Kowalska-Ma-
tis. Na PUE ZUS można samodzielnie pobrać 
potwierdzenia z danymi zgromadzonymi 
w ZUS oraz przekazać elektronicznie wnio-
ski o wydanie stosownych zaświadczeń. Za 
pomocą PUE można także złożyć wnioski 
o pomoc z tzw. tarczy antykryzysowej.

Ze względu na bezpieczeństwo prosimy, 
aby odwiedzać placówki ZUS tylko wtedy, 
kiedy jest to niezbędne. Klienci powinny po-
siadać środki ochrony osłaniające nos i usta 
(do czasu obowiązywania wytycznych rzą-
dowych). Obsługa w placówkach ZUS będzie 
realizowana przy zachowaniu zasady odpo-
wiedniego odstępu między klientami ocze-
kującymi na obsługę (minimum 1,5 metra 
między osobami). Klienci będą wpuszczani 
pojedynczo, w zależności od dostępności 
stanowiska, na którym możliwe jest zała-
twienie danej sprawy. Przy stanowisku bę-
dzie mogła przebywać tylko jedna osoba. 
Osoby towarzyszące (za wyjątkiem osób 
towarzyszących osobom z niepełnospraw-
nością, tłumaczy języka migowego, pełno-
mocników lub rodzica z dzieckiem) nie będą 
mogły podejść do stanowiska razem z osobą 
obsługiwaną. Sale obsługi będą czynne co-
dziennie od 8.00 do 15.00 a w poniedziałki 
do 18.00.

(opr)

Przygotowania do otwarcia

Czas, w którym walimskie sztolnie 
nie mogą witać turystów, 
wykorzystywany jest na 

przeprowadzenie prac zabezpieczających 
wszystkich trzech wejść do sztolni. 

Zastosowano obudowę kotwową na klej, 
poza tym całość opina specjalna górnicza 
siatka. Prace przy wejściu 2 i 3 są już zakoń-
czone. Ponadto w sztolni nr 2, dla zwiększe-
nia bezpieczeństwa,  będzie zabezpieczony 
fragment zabudową typu kaszt drewniany. 
Prowadzimy również prace remontowe pa-
wilonu handlowego, którego elewacja wy-
maga poprawek i odświeżenia.

Sztolnie Walimskie to jeden z komplek-
sów RIESE, budo-
wany przez Niem-
ców w rejonie Gór 
Sowich, w czasie II 
wojny światowej.  
Budowa nie została 
ukończona, a jej po-
zostałością jest sze-
reg podziemnych 
kompleksów i nad-
ziemnych budowli 
do dziś owianych 
mgłą tajemnicy, co 
do ich przeznacze-
nia. Jednym z nich 
są właśnie Sztolnie 
Walimskie. Na po-
wierzchni nie zacho-

wało się wiele, wszystko wskazuje zresztą na 
to, że – podobnie jak w innych miejscach – 
nadrzędnym celem było utrzymanie prowa-
dzonych prac w jak największej tajemnicy. 
Tym, co najbardziej wyróżnia Sztolnie Wa-
limskie, jest geometryczny rozkład koryta-
rzy, przypominający swoim wyglądem literę 
E. Trzy odrębne korytarze wydrążone w ska-
le, z których dwa  są połączone potężnych 
rozmiarów halą, robią imponujące wraże-
nie na każdym, kto ujrzy je na własne oczy. 
W podziemiach można podziwiać przede 
wszystkim wartownię, gdzie zgromadzono 
przedmioty pamiątkowe, związane z okre-
sem powstawania Sztolni Walimskich.

(opr)

Kolejny etap
Od poniedziałku, 4 maja, drugi etap 

znoszenia ograniczeń związanych 
z koronawirusem.

Tuż po majówce otwarte zostaną centra 
handlowe oraz hotele i inne miejsca noc-
legowe (z ograniczeniami). Uruchomiona 
zostanie rehabilitacja, a pracujący rodzi-
ce będą mogli posłać dzieci do żłobków i 
przedszkoli (opieka w małych grupach od 
6 maja). Otworzą się także niektóre insty-
tucje kultury: biblioteki, muzea oraz galerie 
sztuki. 

- Konsekwentnie otwieramy gospodarkę, 
ale nie luzujemy reguł sanitarnych – zazna-
czył na konferencji premier Mateusz Mo-
rawiecki. Jak wyjaśnił, z domu powinniśmy 
wychodzić jedynie do pracy, po zakupy oraz 
w sprawach ważnych dla zdrowia. - Proszę o 
dyscyplinę społeczną. To od niej zależy tempo 
dalszego uwalniania gospodarki – podkreślił. 
Mateusz Morawiecki poinformował jedno-
cześnie, że dzięki antykryzysowym działa-
niom rządu uratowanych zostało ponad 2 

mln miejsc pracy. - Uruchomiliśmy Tarczę 
Finansową, której środki pochodzą z budżetu 
państwa. Chcemy uchronić możliwie wszystkie 
przedsiębiorstwa przed bankructwem – dodał.  
Jak wyjaśnił premier, znoszenie dalszych 
ograniczeń związanych z koronawirusem 
zależeć będzie od wskaźnika przyrostu za-
chorowań, utrzymywania przez Polaków 
dystansu społecznego oraz wydajności 
służby zdrowia. Co do zasady, kolejne etapy 
będą ogłaszane w cyklu 2-tygodniowym.

Przypomnijmy: 20 kwietnia rząd uru-
chomił pierwszy etap rezygnacji z niektó-
rych obostrzeń i zakazów związanych z ko-
ronawirusem. Można m.in. przemieszczać 
się w celach rekreacyjnych, dostępne są lasy 
i parki, zwiększona została dopuszczalna 
liczba klientów w sklepach oraz wiernych 
w miejscach kultu religijnego. Od 4 maja 
otwarte zostaną ponadto niektóre obiek-
ty sportowe i ruszy ekstraklasa. Minister 
zdrowia Łukasz Szumowski poinformował 
o działaniach mających na celu zwiększe-
nie liczby testów na obecność koronawiru-

sa. Jak zaznaczył, rząd chce także testować 
personel w domach pomocy społecznej i za-
kładach opiekuńczo-leczniczych. - Chcemy 
zaproponować model funkcjonowania, który 
by polegał na tygodniu pracy i tygodniu odpo-
czynku w domu. Przeznaczyliśmy na to ok. 50 
mln zł miesięcznie – wyjaśnił Łukasz Szu-
mowski. Minister zaapelował jednocześnie 
o przywrócenie planowych zabiegów i ba-
dań w placówkach ochrony zdrowia.

(źródło i foto: premier)

Otwarcie centrów handlowych – od 4 maja
- W galeriach handlowych obowiązywać będzie ścisły reżim 

sanitarny.
- Jedna osoba przypadać będzie na 15m2 powierzchni sklepowej (z 

wyłączeniem korytarzy).
- W centrach handlowych nadal zamknięta będzie przestrzeń rekre-

acyjna oraz strefy, w których spożywa się posiłki na miejscu.
Otwarcie hoteli i obiektów z miejscami noclegowymi – od 4 maja
- Ograniczona pozostanie działalność restauracji hotelowych oraz 

przestrzeni rekreacyjnej (siłownie, sale pobytu, baseny).
Uruchomienie rehabilitacji – od 4 maja

- Przywrócone zostaną świadczenia opieki zdrowotnej dotyczące 
rehabilitacji leczniczej. Rozwiązanie to nie będzie dotyczyć salonów 

masażu.
Otwarcie bibliotek, muzeów i galerii sztuki – od 4 maja

- Decyzja o otwarciu danej placówki należeć będzie do organu 
prowadzącego po konsultacji z sanepidem.

Umożliwienie działalności żłobków i przedszkoli w reżimie sanitar-
nym – od 6 maja

- Opieka zostanie zorganizowana dla dzieci pracujących rodziców.
- Decyzję o otwarciu danej placówki podejmie organ prowadzący po 
uwzględnieniu m.in. wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.

Trzeci, kolejny etap znoszenia ograniczeń
-Możliwe będzie stacjonarne działanie restauracji i kawiarni (z 

ograniczeniami).
- Otwarte zostaną zakłady fryzjerskie i kosmetyczne.

- Zorganizowana zostanie opieka nad dziećmi w klasach szkolnych 
1-3 (ustalona zostanie maksymalna liczba dzieci w sali.)

Czwarty etap znoszenia ograniczeń
- Otwarte zostaną teatry i kina (z ograniczeniami sanitarnymi).

- Możliwe będą zgromadzenia do 50 osób.
- Otwarte zostaną salony masażu i solaria.

- Możliwa będzie działalność siłowni i klubów fitness.



8 9WIADOMOŚCIWAŁBRZYSKIE.PL    9/2020 OGŁOSZENIA / REGIONNA SYGNALE

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

Tymczasowy areszt dla sprawcy rozboju
Policjanci z Boguszowa-Gorc zatrzy-

mali 38-latka. Mężczyzna najpierw pobił 
62-letniego mieszkańca tej miejscowości, 
a następnie ukradł mu torbę z zakupa-
mi. Decyzją sądu multirecydywista został 
tymczasowo aresztowany na najbliższe 2 
miesiące.

Do zdarzenia doszło 20 kwietnia 
w godzinach przedpołudniowych. Sprawca 

spotkał na ulicy Krakowskiej w Boguszo-
wie-Gorcach znanego sobie 62-letnie-
go mężczyznę, zaatakował go uderzając 
dwukrotnie pięścią w twarz, a kiedy do-
prowadził pokrzywdzonego do stanu bez-
bronności, ukradł mu torbę z zakupa-
mi spożywczymi, czym spowodował 
straty w kwocie kilkudziesięciu złotych, 
a następnie uciekł. Policjanci po otrzyma-

niu zgłoszenia o rozboju rozpoczęli czyn-
ności operacyjne mające na celu ustalenie 
miejsca pobytu sprawcy. Działania prze-
prowadzone przez funkcjonariuszy z Bo-
guszowa-Gorc pozwoliły na zatrzymanie 
ukrywającego się przestępcy w ciągu kilku 
dni po zdarzeniu  w jednym z mieszkań 
przy ul. Wałbrzyskiej. Podejrzany ukrywał 
się u siostry.

Mężczyzna usłyszał już zarzut rozboju. 
Jako że czynu tego dopuścił się w warunkach 
powrotu do przestępstwa, grozi mu teraz 
kara do 15 lat pozbawienia wolności. Sąd Re-
jonowy w Wałbrzychu w stosunku do podej-
rzanego zastosował środek zapobiegawczy 
w postaci tymczasowego aresztowania na 
okres 2 najbliższych miesięcy.

(opr)

Wpadli na gorącym uczynku 

Funkcjonariusze z „jedynki” 
otrzymali zgłoszenie o tym, 
że na jednej z posesji przy ul. 

Prostopadłej w Wałbrzychu kręci się 
trzech mężczyzn, którzy wykradają 
m.in. stalowe elementy konstrukcji 
budynku w postaci ram okiennych, 
a także żeliwne elementy maszyn. 

Podjęte przez policjantów działania dopro-
wadziły do zatrzymania sprawców kradzieży 
na gorącym uczynku przestępstwa. Wałbrzy-
szanie w wieku od 33 do 38 lat odpowiedzą teraz 
przed sądem. Dzień wcześniej przed godziną 
23 w ręce funkcjonariuszy ogniwa patrolowo-
-interwencyjnego wałbrzyskiej komendy na ul. 
1 maja w Wałbrzychu z narkotykami w postaci 
metamfetaminy wpadł 33-latek. W toku wyko-
nanych dalszych czynności prowadzący spra-
wę policjanci drugiego komisariatu udowodnili 
mieszkańcowi naszego miasta kradzież z jed-
nej z piwnic budynku przy ul. Legnickiej felg 
aluminiowy o wartości 2 tysięcy złotych. Po-
dejrzany przyznał się do postawionych zarzu-
tów i złożył wyjaśnienia. W środę wieczorem 

przeprowadzone przez policjantów pierwsze-
go komisariatu działania operacyjne doprowa-
dziły natomiast do zatrzymania 20-latka, któ-
ry 12 kwietnia podczas zakrapianej alkoholem 
imprezy w jednym z budynków na Piaskowej 
Górze okradł właściciela mieszkania. Funk-
cjonariusze odzyskali mienie o wartości ponad 
1500 złotych w postaci butów, kurtki, zegarka 
oraz perfum. Wszyscy podejrzani usłyszeli za-
rzuty i staną teraz przed sądem. Za popełnione 
przestępstwa grozi im kara pozbawienia wol-
ności do lat 5.

(opr)

Kontrola z „nispsodzianką”

Policjanci z Komisariatu Policji 
II w Wałbrzychu zatrzymali 
24-letniego mieszkańca naszego 

miasta, który posiadał przy sobie środki 
psychotropowe w postaci amfetaminy 
w ilości blisko 20 gramów. Mężczyzna 
po nocy spędzonej w policyjnym areszcie 
usłyszał zarzut posiadania narkotyków. 
Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia 
wolności.

Funkcjonariusze z „dwójki”, patrolu-
jąc w godzinach nocnych ul. Słowackiego 
w Wałbrzychu,  zauważyli siedzącego  na 
parapecie  witryny sklepu młodego męż-
czyznę. W trakcie legitymowania 24-latek 
zachowywał się bardzo nerwowo, co do-
datkowo wzbudziło podejrzenia munduro-
wych. Podczas kontroli osobistej, w kieszeni 
bluzy policjanci ujawnili woreczek z białym 
proszkiem. Policyjny tester potwierdził, iż 
jest to substancja psychotropowa w postaci 

amfetaminy, z której można było wykonać 
blisko 200 porcji handlowych tego narko-
tyku.  24-latek usłyszał już zarzut i stanie 
teraz przed sądem. Wobec 24-lata Proku-
ratura Rejonowa w Wałbrzychu zastosowa-
ła dozór policyjny. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami mężczyzna może trafić za 
kraty więzienia na 3 lata.

(opr)

Potencjalni mordercy
Miła ponad 3 promile. Mimo to wsiadł za 

kółko. 
Funkcjonariusze z Wałbrzycha zatrzymali 

na terenie naszego miasta trzech mężczyzn – 
dwóch z nich kierowało samochodami w sta-
nie nietrzeźwości, a jeden znajdował się pod 
wpływem narkotyków. Przypominamy po raz 
kolejny, że każdy kto zdecyduje się wsiąść „za 
kółko” po spożyciu alkoholu, bądź innych sub-
stancji zabronionych prawem, musi się liczyć 
z karą pozbawienia wolności do lat 2, doży-
wotnim zakazem kierowania pojazdami oraz 
wysoką grzywną.

25 kwietnia po godzinie 20:00 policjanci 
ruchu drogowego zatrzymali do kontroli dro-
gowej na ul. Głównej w Wałbrzychu 34-let-
niego kierującego samochodem osobowym. 
Badanie na zawartość alkoholu wykazało 
u mieszkańca powiatu wałbrzyskiego ponad 

3 promile tej substancji w organizmie. Męż-
czyzna miał także decyzją Starosty Powiatu 
Wałbrzyskiego cofnięte uprawnienia do kie-
rowania pojazdami. Godzinę później funk-
cjonariusze prewencji wałbrzyskiej komendy 
zatrzymali natomiast na ul. Broniewskiego 
w Wałbrzychu 28-letniego mężczyznę, który 
także kierował pojazdem w stanie nietrzeźwo-
ści. Wałbrzyszanin miał w swoim organizmie 
2,60 promila alkoholu. Dzień później przed 
godziną 13:00 w ręce dzielnicowych piątego 
komisariatu na ul. Wysockiego w Wałbrzychu 
wpadł 32-letni mieszkaniec naszego miasta. 
Badanie testerem potwierdziło, że kierujący 
samochodem osobowym jechał pod wpływem 
narkotyków w postaci amfetaminy. Mężczyzna 
nie posiadał także uprawnień do kierowania 
pojazdami.

(opr)

Okradł dwukrotnie dziadka

Wałbrzyscy policjanci zatrzymali 
30-latka, który najpierw 
ukradł swojemu 74-letniemu 

dziadkowi pieniądze, a kilka dni później 
elektronarzędzia. W sumie wartość 
utraconego mienia wyniosła prawie 2 
tysiące złotych. Podejrzany usłyszał 
już zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat 
pozbawiania wolności

Dyżurny Komisariatu Policji II w Wałbrzy-
chu został powiadomiony przez 74-letnie-
go mieszkańca Wałbrzycha, że jego 30-letni 
wnuczek zabrał z mieszkania należące do po-
krzywdzonego elektronarzędzia. Do zdarzenia 
doszło w dzielnicy Nowe Miasto w Wałbrzychu.  
Na miejsce natychmiast udali się  dzielnicowi z 
„dwójki” wspólnie z wałbrzyskimi kryminal-

nymi. 30-letni mężczyzna zdążył oddalić się z 
miejsca interwencji przed przyjazdem funk-
cjonariuszy, jednak podjęte czynności pozwoli 
na ustalenie miejsca pobytu sprawcy i jego za-
trzymanie. Jeszce w tym samym dniu mężczy-
zna trafił do policyjnego aresztu.

W trakcie prowadzonych czynności funk-
cjonariusze ustali, iż 30-latek najpierw za-
brał swojemu dziadkowi pieniądze, a po paru 
dniach wyniósł z mieszkania elektronarzę-
dzia. Straty jaki poniósł starszy mężczyzna w 
wyniku działania wnuczka wyniosły prawie 2 
tysiące złotych. Trwają czynności zmierzające 
do odzyskania skradzionego mienia. 30-latek 
usłyszał już zarzuty kradzieży i odpowie teraz  
przed sądem. Mężczyźnie grozi kara do 5 lat 
pozbawienia wolności.

(opr)

Popielniczka
z papierowej wytłaczanki na jajka

Podejrzany o zaprószenie ognia 
w budynku mieszkalnym 
w Boguszowie-Gorcach 29-latek 

został zatrzymany bezpośrednio po 
zgłoszeniu w rejonie miejsca zdarzenia 
przez policjantów z tej miejscowości. 
Mężczyzna decyzją sądu trafił już na 
najbliższe trzy miesiące do aresztu.

Boguszowscy funkcjonariusze informa-
cję o pojawieniu się ognia w jednym z czte-
ropiętrowych budynków mieszkalnych przy 
ul. Browarnej w Boguszowie-Gorcach. 
W wyniku przeprowadzonych na miejscu 
zdarzenia działań strażakom i policjantom 
udało się zapobiec rozprzestrzenianiu się 
płomieni. Mundurowi ustalili też, że w zda-
rzeniu nikt nie ucierpiał i nie było potrzeby 
ewakuacji znajdujących się w budynku osób. 
Policjanci natomiast po uzyskaniu rysopisu 

szybko wytypowali, że odpowiedzialnym za 
wzniecenie pożaru jest nietrzeźwy 29-latek, 
który chwilę wcześniej przebywał na stry-
chu. Sprawca – co wykazały dalsze czynno-
ści - palił na nim papierosa, a popielniczkę 
wykonał z papierowej wytłaczanki na jajka.

Podejrzany mężczyzna został zatrzy-
many bezpośrednio po zgłoszeniu w rejonie 
miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze ustali-
li, że miał 1,33 promila alkoholu w organi-
zmie. Teraz 29-latek stanie przed sądem. 
Za narażenia mieszkańców budynku na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty ży-
cia lub zdrowia grozi mu kara pozbawienia 
wolności do lat 3. Decyzją Sądu Rejonowego 
w Wałbrzychu sprawca został tymczasowo 
aresztowany na okres 3 miesięcy. Policjanci 
osadzili zatrzymanego w Areszcie Śledczym 
w Dzierżoniowie.

(opr)

Przyciąga cały świat – historia Kościoła Pokoju
Zabytek z listy światowego dziedzictwa UNESCO, Pomnik Historii, 

największa drewniana barokowa świątynia w Europie, jeden z sied-
miu nowych cudów Polski według „National Geographic”… Początki 
Kościoła Pokoju nie zapowiadały takiego pasma sukcesów. Wręcz 

przeciwnie – katoliccy Habsburgowie narzucili warunki, które 
wykluczały społeczność luteran, a ich skromny kościół miał nie 

przetrwać próby czasu. Mogli go wznieść wyłącznie poza murami 
miasta, bez wież i dzwonnicy, tylko z nietrwałych materiałów: 

z drewna, piasku, słomy i gliny. Nie mógł przypominać kościoła, 
a budowa nie mogła przekroczyć roku.

Tak zdecydował cesarz Ferdynand III Habsburg zobowiązany przez 
protestancką Szwecję do zezwolenia ewangelikom w księstwach 
dziedzicznych w Jaworze, Głogowie i Świdnicy na zbudowanie po 
jednym Kościele Pokoju. Ich nazwa pochodzi od pokoju westfal-

skiego kończącego wojnę trzydziestoletnią (1618-1648). Przed jej 
rozpoczęciem świdniczanie mogli swobodnie wyznawać idee Lutra, 

w mieście odprawiano nabożeństwa ewangelickie. Po wybuchu 
wojny odebrano im prawo do własnej wiary i kościołów. Pokój 

westfalski złagodził nieco te obostrzenia i dał ewangelikom szansę 
na posiadanie własnej świątyni.

Świdniczanie wykazali się wówczas niezwykłą zaradnością, 
najbiedniejsi przynosili choćby deskę. W budowę zaangażowali się 
przedstawiciele wszystkich stanów, od szlachty, przez mieszczań-

stwo, po chłopów. Świdniczanin Christian Czepko wyruszył w podróż 
po europejskich dworach protestanckich, żeby prosić o pieniądze na 

budowę. Udało się i 24 czerwca 1657 roku, po zaledwie dziesięciu 
miesiącach budowy, odprawiono pierwsze nabożeństwo w Kościele 

Pokoju w Świdnicy.
Został wzniesiony na planie krzyża, w technice szachulcowej, 
opartej na drewnianym szkielecie wypełnionym masą z gliny 

i słomy. Do głównej części dobudowano Halę Chrztów i zakrystię 
od wschodu, Halę Zmarłych od zachodu, Halę Ślubów od południa 

i Halę Polną od północy. Na powierzchni 1090 mkw. mieści się 
7,5 tys. osób, a przepych barokowego wnętrza mocno kontrastuje 

z prostotą bryły. Dominuje w nim XVIII-wieczny bogaty ołtarz 
z drewna; płaskorzeźba ponad mensą przedstawia Ostatnią 

Wieczerzę. Powyżej umieszczono rzeźbione postacie Mojżesza, 
arcykapłana Aarona, Jezusa, Jana Chrzciciela i apostołów Piotra 
i Pawła. Pomiędzy nimi, w centralnym miejscu znajduje się scena 
z chrztem Chrystusa w Jordanie. Nad sześcioma drewnianymi ko-
lumnami korynckimi biegnie fryz z napisem z Ewangelii Mateusza: 
“Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohigefallen habe” (To 
jest syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. Ołtarz wieńczy 

księga z siedmioma pieczęciami i barankiem z chorągwią. Drugą 
dominantą jest ambona, również z XVIII wieku. Jej kosz podtrzymują 

Wiara z krzyżem, Nadzieja z kotwicą i Miłość z dzieckiem, a na 
zwieńczeniu anioł z trąbą obwieszcza Sąd Ostateczny. Schody 

na ambonę zdobią reliefy z zesłaniem Ducha Świętego, Golgotą 
i Rajem. Na mównicy umieszczono klepsydrę podzieloną na cztery 

półgodzinki, która odmierzała długość trwania kazania.
Organy ze wspaniałym barokowym prospektem podtrzymywanym 

przez dwóch atlasów i ozdobione ruchomymi figurkami muzyku-
jących aniołków zostały gruntownie odnowione w 2016 roku. Te 
największe w regionie organy o 62. głosach, zbudowane z blisko 

czterech tysięcy piszczałek, powstały w 1909 roku w znanej świd-
nickiej firmie Schlag&Söhne. Zastąpiły wcześniejsze instrumenty, 

z których najstarszy pochodził z XVII-wiecznej pracowni Christopha 
Klosego, organmistrza z Brzegu. Po tym pierwszym instrumencie 

pozostało tylko kilka piszczałek i wizerunek na stropie; warto spró-
bować odnaleźć go pośród wielu innych malowideł. Na prospekcie 
znajduje się portret Marcina Lutra, za którym podczas konserwacji 
znaleziono batutę. Napis na ramie obrazu „Ein feste Burg ist unser 
Gott” (Warowną twierdzą jest nasz Bóg) to tytuł hymnu Kościoła 

ewangelicko-augsburskiego.
Na najwyższej emporze nad ołtarzem znajdują się drugie, małe 

organy z XVII wieku. Empory biegną na kilku poziomach, pokryte 
78. tekstami z Biblii i 47. scenami alegorycznymi, bogato zdobione 
epitafiami, tarczami cechowymi piekarzy, piwowarów, rzeźników, 

sukienników oraz portretami mieszczan i herbami szlachty.
Najbardziej uprzywilejowane rodziny miały własne loże, wśród któ-
rych urodą wyróżnia się loża Hochbergów, dowód wdzięczności dla 

rodziny hrabiego Johanna Heinricha von Hochberg, który ufundował 
dęby na budowę kościoła. Malowidła na stropach przedstawiają 
Świętą Trójcę, Sąd Ostateczny, Niebiańskie Jeruzalem, upadek 
Babilonu. W Hali Chrztów warto zwrócić uwagę na drewnianą, 

polichromowaną chrzcielnicę z 1661 roku, która jest najstarszym 
zachowanym elementem wyposażenia kościoła, na portrety du-

chownych, którzy w ciągu trzech stuleci odprawiali tu nabożeństwa 
oraz ich bogate stroje liturgiczne.

Kościół, do którego prowadzi 27 wejść stoi w centralnym miejscu 
otoczonego kilometrowym murem placu Pokoju, gdzie wśród 
starodrzewu sąsiadują ze sobą XVII i XVIII-wieczne zabytki.

Po drugiej wojnie światowej parafia ewangelicka w Świdnicy 
zmniejszyła się z kilkunastu tysięcy do setki wiernych. Kościół 

wciąż jest ich domem, ale jednocześnie coraz bardziej cenionym 
obiektem, jednym z zaledwie trzech dolnośląskich zabytków na 

liście UNESCO.
Powstał w wyniku konfliktów religijnych w XVII-wiecznej Europie, 

a stał się symbolem pojednania: w 1989 roku premier Tadeusz 
Mazowiecki i kanclerz Niemiec Helmut Kohl w drodze do Krzyżowej 

modlili się tu o pokój. W 2014 kanclerz Niemiec Angela Merkel 
i premier Polski Ewa Kopacz wzięły udział w ekumenicznej 

modlitwie o pokój. Gościła tutaj, w 2011 roku, także szwedzka para 
królewska Karol XVI Gustaw i królowa Sylwia, a we wrześniu 2016 
przedstawiciele kościołów chrześcijańskich, judaizmu, islamu oraz 
buddyzmu wraz z Dalajlamą XIV wspólnie podpisali Apel o Pokój.

To fenomen, że mimo nietrwałych materiałów budynek stoi 360 lat 
zadziwiając wytrzymałością konstrukcji. Jego renowację wsparli 

m.in. Niemieckie Centrum Rzemiosła i Ochrony Zabytków w Fuldzie, 
Federalne Ministerstwo Badań i Technologii w Bonn, Federalna 

Fundacja Ochrony Środowiska w Osnabrück, Fundacja Współpracy 
Polsko-Niemieckiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowe-

go, EEA Grants i Norway Grants.

Walczymy o świdnicki „skarb”
Kościół Pokoju nie otrzymał 

dotacji obiecanej przez miasto 
– to oznacza, że pod znakiem 

zapytania stanęła konserwacja 
północnej części świątyni. Jest ona 
prowadzona w ramach projektu POiŚ 
wartego 20 mln złotych.

Parafia wniosła 3 mln jako wkład własny, 
z czego połowę obiecała w 2018 r. prezydent 
Świdnicy. Część tej kwoty została już wypła-
cona, w tym roku parafia miała dostać kolej-
ne 500 tys. zł. Miasto jednak nie uwzględni-
ło wniosku parafii. – Jesteśmy zaskoczeni tą 
zmianą. Wkład własny jest niezbędny, projekt 
kończy się w tym roku i trudno nam będzie 
szybko znaleźć inne rozwiązanie. Naszą dra-
matyczną sytuację potęguje fakt, że z powodu 

epidemii ruch turystyczny zamarł i nie mamy 
wpływów z cegiełek, które były dla nas istot-
nym źródłem dochodów – mówi Bożena Pytel 
z parafii ewangelicko-augsburskiej. Na apel 
w internecie zareagowali m.in. przewodni-
cy. – Od lat przywożę tu wycieczki i wszyscy są 
zauroczeni tą „złotą ciszą”, wnętrze wydaje się 
oblane złotem, hipnotyzujące. To nie jest miej-
sce, które po prostu się podoba: ono wchłania 
swoją urodą. Nie możemy dopuścić do tego, 
żeby taki obiekt podzielił los wielu dolnoślą-
skich pałaców czy kościołów, które zostały za-
przepaszczone. Wiem, że teraz wszystkim jest 
trudno, ale Kościół Pokoju to jest światowe 
dziedzictwo, a to zobowiązuje. Rozsyłamy wici 
na forach turystycznych, przewodnickich; ape-
lujemy o pomoc, gdzie się da – mówi Kata-
rzyna Czaykowska, przewodniczka z Gdań-

ska. Arkadiusz Zygmunt z Gdyni, który jest 
przewodnikiem i prawnikiem, uruchomił 
wpłaty na portalu zrzutka.pl. – To nie jest 
zwykła zrzutka na kościół: to wsparcie obiek-
tu, który jest absolutnie wyjątkowy. „Wow!”, 
słyszę od Anglosasów, których tu oprowadzam. 
Zwykle są oszołomieni, przedłużają zwiedza-
nie, dopytują o szczegóły. Kościół ma niezwy-
kle zaangażowanych gospodarzy, których nie 
możemy teraz zostawić z tym problemem – 
mówi prawnik. Zaoferował także vouchery w 
swojej kancelarii prawnej KANCLEX-Prawo i 
Mediacje. Kosztują min. 200 zł i uprawniają 
do godzinnej porady prawnej (spotkanie, te-
lefon, online – forma do wyboru).

(źródło i foto: Kościół Pokoju)

Aby uzyskać voucher, należy:
– dokonać wpłaty darowizny na konto 

bankowe Parafii Ewangelicko-Augsbur-
skiej p.w. Świętej Trójcy w Świdnicy – 88 
1020 5138 0000 9602 0066 8673 – w kwo-
cie nie niższej niż 200,00 zł – tytuł przelewu 
“KANCLEX – konserwacja Kościoła Pokoju”

– skontaktować się z Kościołem Pokoju 
w Świdnicy, pod adresem kosciol@kosciol-
pokoju.pl

– skontaktować się z KANCLEX – kon-
takt@kanclex.pl, załączając voucher, aby 
ustalić termin i formę porady.

Konserwację Kościoła Pokoju można też 
wesprzeć dokonując wpłat poprzez portal 
zrzutka.pl lub wprost ze strony Kościoła Po-
koju za pomocą dotpay.pl

Fot. (B.Pytel)

Fot. (B.Pytel)
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