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Piszę do Ciebie ten list, być może w sposób trochę 
niekonwencjonalny, ale czasy są takie, że niejednokrotnie przewróciło 
nasze życie do góry nogami.

Wszystko to przez pandemię. 
Dlatego dzisiaj zwracam się do Ciebie osobiście: zmieńmy to, 

uwolnijmy się od tych okropności, które przyniósł wirus – COVID 19.
Według obecnego stanu wiedzy nie ma innego sposobu  

na pokonanie pandemii jak szczepienia. 
Należą one do najbezpieczniejszych środków medycznych  

jakie medycyna wymyśliła. 
Ja już to zrobiłem. Dlatego też proszę Cię – Zaszczep się. 
Tak dla Twojego osobistego dobra. 

Statystyki pokazują, że 2% zarażonych umiera. Ten wirus spowodował (i jeszcze może spowodować) 
kompletny paraliż służby zdrowia ograniczając dostępność do lekarzy.

Każdy ma inny system odpornościowy i tak naprawdę dopiero po zarażeniu możemy się przekonać 
jakie skutki wywołał on w naszym organizmie.  Znam wiele osób w różnym wieku, którzy bardzo ciężko 
przechodzili tę chorobę. Osobiście zrozumiałem to, że mogę zrobić tak mało, a tak to dużo może znaczyć.

Od Ciebie także zależy to jak dotknie nas wszystkich kolejna fala pandemii, jak będą funkcjonowały 
nasze szkoły, przedszkola, obiekty sportowe, kina, restauracje. Wiesz dobrze o tym całym spustoszeniu, 
bo od 1,5 roku codziennie o tym mówią wszystkie media. Możemy wrócić do normalności, ale i Ty musisz 
to zrobić. Bardzo Cię o to proszę.

Leszek Orpel

31 grudnia 2018 r.
4632 osób, w tym 2446 kobiet. 

31 grudnia 2019 r.
4617 osób, w tym 2450 kobiet. 

31 grudnia 2020 r.
4506 osób, w tym 2418 kobiet. 

30 czerwca 2021 r.
4459 osób, w tym 2373 kobiet.

Liczba osób 
w kwarantannie 
i w izolacji na terenie
Jedliny-Zdroju
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Liczba mieszkańców Jedliny-Zdroju
 urodzenia
 zgony

Katarzyna Biziewska-Stanik
Zaszczepiłam się, 
bo chcę normalności, dla siebie 
i moich bliskich. Chcę, aby mój syn 
wychowywał się w świecie, 
gdzie kontakt z drugim 
człowiekiem nie budzi strachu.

Roksana i Jacek Żmuda
Wraz z żoną zaszczepiliśmy się 
dla bezpieczeństwa i zdrowia 
własnego oraz innych ludzi. 
Oboje wiemy jak covid potrafi 
zainfekować organizm człowieka 
i jakie są powikłania po przebytej 
chorobie. Nie chcemy jeszcze 
raz tego przechodzić, dlatego 
zaszczepiliśmy się i mamy zaufanie 
do całego sztabu profesorów 
medycyny, którzy opracowali 
szczepionkę przeciw covid.

Majka Drapich
Jestem ozdrowieńcem i osobą 
zaszczepioną, bo chcę cieszyć 
się zdrowiem, życiem i po prostu 
byciem!

Marek Resiak
Szczepię się, 
bo życie jest 
cennym darem.

Monika Świderska
Szczepie się, bo kocham życie, 
bo chcę wrócić do normalności 
i nie chcę nosić maseczki.

Henryk Zieliński
Szczepię się, 
by być zdrowym dla siebie 
i dla innych.

Beata Zaborowska
Szczepię się, bo im więcej osób 
zaszczepionych, tym szybciej 
uzyskamy odporność na 
koronawirusa.

Maciej Runo
Szczepię się, 
bo chcę 
normalnie żyć.

Wiesław Zalas, 
dyrektor Centrum Kultury
Szczepię się, 
bo chronię siebie 
i bliskich przed niebezpieczeństwem.

Szczepimy się bo:
1.	Najważniejsze	 -	 chcemy	 dbać	 o	 zdrowie	 naszych	
mieszkańców,	 tak	 byśmy	wszyscy	mogli	 korzystać	 z	
lokalnych	dóbr,	atrakcji,	 restauracji,	hoteli,	usług	ko-
smetycznych,	fryzjerów,	by	nasze	dzieci	mogły	uczyć	
się	w	szkole,	by	rodzice	mogli	powrócić	na	rynek	pra-
cy,	by	można	było		powrócić	do	stacjonarnego	lecze-
nia	czy	być	obsłużonym	w	urzędzie.

2.	Dbamy	o	siebie	i	swoich	najbliższych	bo	zdrowie	jest	
bezcenne...

3.	Możemy	dodatkowo	wziąć	udział	w	konkursie	organi-
zowanym	przez	Rząd	dla	gmin	i	pozyskać	środki	finan-
sowe,	których	wykorzystanie	będzie	zależało	od	Was.

Nasza gmina może wziąć udział w:
1)	Konkursie	pn.	 „Gmina	na	medal”	–	gdzie	pierwszych	
500	gmin,	w	których	poziom	zaszczepienia	wyniesie	
min.	67%		otrzyma	po	100	tys.	zł

2)	Konkursie	 pn.	 „Najbardziej	 odporna	 Gmina”	 –	 każ-
da	gmina	do	30.000	mieszkańców	otrzyma	1	mln	zł.	
wśród	gmin	z	najwyższym	odsetkiem	zaszczepienia	w	
każdym	z		dawnych	49	województw

3)	Konkursie	pn.	„Najbardziej	odporna	gmina	w	Polsce”	
–	dla	gminy	z	najwyższym		odsetkiem	zaszczepionych	
–	2	mln.	zł

Warunkiem jest osiągniecie min. 50% zaszczepionych.
Chcemy wziąć udział w konkursie, a nagrodę 

przeznaczyć na sfinansowanie Waszych oczekiwań.

Zachęcamy
szczepcie	się	dla	siebie,	dla	najbliższych,	dla	innych,	

a	wszyscy	na	tym	zyskamy

Wciąż	mamy	szansę	na	wygranie!!!

Na	dzień		8	lipca	2021r.	liczba	zaszczepionych	w	naszym	
mieście	wyniosła	1868	osób	tj.	39%	mieszkańców,	gdzie	
ich	 	 liczba	wg	GUS	na	31.12.2020	 r.	wynosi	4	789	co	
daje	nam	321	miejsce	w	rankingu	ogólnopolskim

W naszym mieście 
Punkt Szczepień znajduje się 

przy Placu Zdrojowym 4,
– tel. 572 729 899 

w godz. od 7.30 do 15.00.

Można także skorzystać z innych punktów, 
w tym drive-thru w Wałbrzychu.

Wybierz	dogodną	dla	Ciebie	formę	
i	dołącz	do	zaszczepionych!
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Katarzyna Lepis
Szczepię się, bo jestem 
odpowiedzialna za innych 
i chciałabym pożyć dla mojego 
wnuka.

Barbara i Tomasz Jakaccy
Szczepimy się, bo mamy jeszcze 
wiele do zrobienia, 
bo kochamy życie, rodzinę i 
podróże, bo zależy nam 
na normalności.

Dagmara Dynak, 
koordynator w CUS Jedlina-Zdrój
Szczepię się, bo chcę chronić 
swoich bliskich.

Jerzy Zając
Zaszczepię się, bo chcę zapewnić 
bezpieczeństwo bliskim i żyć bez 
ograniczeń.

Monika Cierzniak, 
Asystent Rodziny
Szczepię się, bo czuję się 
odpowiedzialna za osoby 
z którymi pracuję.

Joanna Fornalska, kierownik 
Ośrodka Pomocy Społecznej
Szczepię się, bo chcę żyć, kochać 
i cieszyć się szczęściem swoim 
i moich bliskich.

Julia Jakacka
Hej. Jestem JULIA, mam 21 lat 
i jestem studentką Politechniki 
Krakowskiej wydziału Inżynierii 
i Technnologii Chemicznej. 
Szczepię się, by wrócić 
na stacjonarne zajęcia 
laboratoryjne, by odkrywać 
świat przez podróże, kontakty 
z rówieśnikami z całego świata, 
by mieć możliwość studiowania 
w ramach wymiany międzynarodowej 
z programu Erasmus.

Beata Prokopów
Szczepię się, 
bo nie chcę by COVID zabrał 
mi kolejną ukochaną bliską osobę

Jan Sobieski
Zdobądź szczyt 
odporności, 
zaszczep się!

Romuald Wysocki
Szczepię się bo, kiedy zachorowałem 
na Covid-19 najbardziej bałem się, 
że mogłem zarazić swoich bliskich  
i współpracowników. Nie chcę 
jeszcze raz tego doświadczać.

Halina Stanek
Szczepię się, 
bo chcę być zdrowa 
i cieszyć się życiem.

Lilianna Janiczek 
i Paulina Dużyńska
Szczepimy się, bo chcemy, 
aby nasza rodzina 
była bezpieczna i zdrowa.

Halina Machowska
Szczepię się, bo uważam, 
że jest to mój osobisty obowiązek 
związany ze zdrowiem 
i odpowiedzialnością.

Robert Kubiak 
Szczepię się, 
bo chcę wrócić 
do normalności.

Katarzyna Flis
Szczepię się, 
bo kocham 
Cię życie.

Grażyna Marcinów
Szczepię się, bo nie chcę zarażać 
innych ludzi i być odpowiedzialna 
za ich śmierć! Szczepionka jest 
milion razy bezpieczniejsza 
niż choroba!

Ariel Zagórny
Szczepię się, bo szczepionki 
są bezpłatne, 
dobrowolne i skuteczne.

Iwona Kupiec-Darmetko
Szczepię się, bo jestem 
odpowiedzialna i nie lubię 
ograniczeń.

Jarosław Brzozowski
Szczepię się, 
bo chcę jechać 
na wakacje.

OBALAMY MITY
Szczepienia	 są	 nadzieją	 na	 lepsze	 jutro	 i	 powrót	
do	normalności.	To	także	zwieńczenie	ciężkiej	pra-
cy	naukowców	z	całego	świata.	Mimo	tego	wokół	
szczepionki	przeciw	COVID-19	powstały	mity,	któ-
re	obalamy	już	teraz!*

Fake news #1 – szczepionki są niesprawdzone 
i niebezpieczne, bo powstały zbyt szybko
Szczepionki	są	bezpieczne.	Wejście	na	rynek	każdej	
z	nich	wymaga	spełnienia	wielu	wysokich	standar-
dów,	wypracowanych	przez	kraje	Unii	Europejskiej.	
Dopiero	po	wnikliwej	analizie	jakości	i	udowodnie-
niu	 pełnego	 bezpieczeństwa	 Europejska	 Agencja	
Leków,	udziela	zgodę	na	możliwość	zakupu	i	korzy-
stania	ze	szczepionki.	W	przypadku	tej	na	korona-
wirusa	krótszy	czas	wiązał	się	z	wieloma	sprzyjają-
cymi	 czynnikami.	 Przede	wszystkim	 z	 usunięciem	
barier	 administracyjnych	 i	 rekordowym	 środkom	
pieniężnym	przeznaczonym	na	wynalezienie	szcze-
pionki.	Ponadto	kluczowa	była	mobilizacja	naukow-
ców	z	całego	świata	nad	wynalezieniem	tej	szcze-
pionki.	Dodatkowo	już	istniały	prace	badawcze	nad	
szczepionką	 przeciw	 innego	 typu	 koronawirusowi	
(MERS-CoV),	 który	 jest	 podobny	 do	 SARS-CoV-2.	
Częstym	 wyzwaniem	 w	 procesie	 weryfikowania	
bezpieczeństwa	 jest	 zebranie	 odpowiedniej	 liczby	
ochotników,	co	w	tym	przypadku	nie	było	proble-
mem.	Ten	preparat	leczniczy	pomoże	zwalczyć	CO-
VID-19	i	wrócić	do	normalności.

Fake news #2 – nie ma dowodu 
epidemiologicznego, że szczepionki zadziałały 
Szczepionki	ratowały	życie	milionom	osób.	Masowe	
szczepienia	 znacząco	 ograniczyły	 śmiertelność	 na	
gruźlicę,	wyeliminowały	 groźną	 dziecięcą	 chorobę	
polio.	Tak	samo	było	z	odrą,	której	epidemia	zosta-
ła	 szybko	 zatrzymana	 po	wynalezieniu	 szczepion-
ki.	Według	Światowej	Organizacji	Zdrowia	 (WHO)	 
z	powodu	spadku	szczepień	przeciwko	 tej	 zaraźli-
wej	 chorobie	 odnotowano	wzrost	 zachorowań	 na	
odrę.	Szczepionki	to	kamień	milowy	w	naszej	walce	
z	COVID-19.

Fake news #5 –  szczepionka może wpływać 
na ludzki genom 
Szczepionka	 wpływa	 pozytywnie	 na	 naszą	 od-
porność.	 Po	 zaszczepieniu	 układ	 immunologiczny	
uczy	się	rozpoznawać	wirusa.	Wytwarza	skierowa-
ne	przeciwko	niemu	przeciwciała,	 co	 jest	 natural-
ną	obroną	organizmu.	Szybko	rozpoznaje,	 reaguje,	
chroni	przed	zarażeniem	się	i	chorobą.	Nie	istnieje	
nawet	biologiczna	możliwość	modyfikowania	ludz-
kiego	genomu.

Fake news #8 – wszyscy milczą o skutkach 
ubocznych po szczepionkach 
Szczepionki	 zostały	 opracowane	 według	 najwyż-
szych	 standardów,	 które	 opracowane	 zostały	
przez	kraje	Unii	Europejskiej.	Szczegółowe	wymo-
gi	wprowadzenia	 na	 rynek	 szczepionki	weryfikuje	
Europejska	Agencja	Leków.	Pewne	bezpieczeństwo	
szczepionki	 to	 warunek	 dopuszczenia	 do	 użytku.	
W	Polsce	na	8	223	370	szczepień	było	6	132	od-
czynów	 poszczepiennych	 (stan	 na	 15.04.2021	 r.),	
a	 znaczna	większość	 z	 nich	 jest	łagodna	 (ból	 ręki,	
zaczerwienieni	skóry	w	miejscu	ukłucia).	To	bardzo	
mało	biorąc	pod	uwagę	skalę	szczepień.	Poza	tym	
istnieje	 obowiązek	 zgłoszenia	NOP	 przez	 lekarza,	
co	 wynika	 z	 art.	 21	 ustawy	 o	 zapobieganiu	 oraz	
zwalczaniu	zakażeń	oraz	chorób	zakaźnych	u	ludzi,	
a	za	jego	niedopełnienie	grozi	z	art.	52	grzywna	za	
niedopełnienie	 obowiązku	 zgłoszenia	 niepożąda-
nego	odczynu	poszczepiennego.

Fake news #11 - szczepionki są nieskuteczne, 
bo ludzie chorują dalej, nawet po szczepieniu. 
Warto	zaznaczyć,	że	szczepionki	przeciw	COVID-19	
nie	są	panaceum,	hamującym	inne	schorzenia	i	gwa-
rantującym	wieczne	życie.	Nie	ma	 też	preparatów	
gwarantujących	100%	ochronę	przed	zakażeniem.	
Przypadki	zachorowań	na	COVID-19	i	ciężkich	po-
wikłań	mogą	się	zdarzyć.	Nawet	po	szczepieniu.

*informacje opracowane przez Ministerstwo Zdrowia


