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Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe 
„COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze poszukuje 
Kandydatów do pracy na stanowiska:
• ROBOTNIK DROGOWY
• MONTER ZEW. SIECI WODNO-KANALIZACYJNEJ
• OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI
• OPERATOR UKŁADARKI
• OPERATOR WALCA
Wymiar czasu pracy: Pełny etat
Typ umowy: Umowa o pracę
Baza firmy: Sady Dolne (gmina Bolków)
Wymagania:
• Ogólna wiedza związana z robotami drogowymi i bitumicznymi
 (mile widziane doświadczenie),
• Regulacja studni, układanie krawężników, korytek ściekowych,
• Prawo jazdy kat. B,
• Uprawnienia operatora maszyn budowlanych lub drogowych
 (w zależności od wykonywanego stanowiska pracy),
• Wykształcenie minimum zawodowe,
• Umiejętność pracy w zespole.
Oferujemy:
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
• Zatrudnimy osoby posiadające uprawnienia, bez doświadczenia
• Pracę w stabilnej, rozwijającej się firmie
Kandydatów zainteresowanych prosimy o aplikację mailową na adres: magdalena.
matuszewska@com-d.pl lub pod numerem telefonu: 721-700-307
Uprzejmie informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo kontaktu jedynie z wybranymi 
osobami.
Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo 
Usługowo-Produkcyjne i Handlowe „COM-D” Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworze ul. 
Poniatowskiego 25, e-mail: kontakt(małpa)com-d.pl tel: 76/870-30-26. Pełna treść 
klauzuli informacyjnej www.com-d.pl/rekrutacja_online.pdf

W piątek, 6 lipca 2021 r. 
Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego podjął decyzję o 
odwołaniu Marioli Dudziak ze 
stanowiska dyrektora Specja-
listycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu.

- Podstawą tej decyzji jest 
niewywiązywanie się przez Pa-
nią Mariolę Dudziak z obowiąz-
ków dyrektora szpitala, niewy-
konanie poleceń służbowych 
wydanych ze strony Urzędu 
Marszałkowskiego nadzorują-
cego Szpital Wojewódzki oraz 
wprowadzenie w błąd dyrekcji 
Departamentu Zdrowia Urzę-
du Marszałkowskiego Woje-
wództwa Dolnośląskiego. 

W wyniku braku podjęcia 
niezbędnych działań przez Pa-
nią Dyrektor Mariolę Dudziak 
Specjalistyczny Szpital im. Dra 
Alfreda Sokołowskiego utracił 
możliwość udziału w progra-
mie pilotażu Centrum Zdrowia 
Psychicznego. Przystąpienie 
szpitala wojewódzkiego do 
programu pilotażu miało sta-
nowić istotny element rozwo-
ju ochrony zdrowia psychicz-
nego w województwie oraz 
zapewnienia dolnośląskim 
pacjentom wielostronnego i 
skoordynowanego wsparcia 
lecznictwa psychiatrycznego 
i opieki społecznej. Obecnie 
nie tylko w Polsce, ale również 
w całej Europie dąży się do 
usprawnienia systemu opieki 
psychiatrycznej, aby stała się 
dostępna blisko domu i jak 
najbardziej dostosowana do 
potrzeb pacjenta. Jednym z 
rozwiązań przyjętych w Polsce 
było stworzenie Pilotażu Cen-
trów Zdrowia Psychicznego, 
który stanowi realizację Naro-
dowego Programu Ochrony 
Zdrowia Psychicznego. Pole-
ga on na zwiększeniu opieki 
środowiskowej ograniczając 
konieczność hospitalizowania 
pacjentów. Centra Zdrowia 
Psychicznego udzielają kom-
pleksowej i skoordynowanej 
pomocy osobom chorym 
psychicznie w warunkach sta-
cjonarnych, dziennych, ambu-

latoryjnych oraz leczenia śro-
dowiskowego (domowego).

Pomimo licznych upomnień 
ze strony Urzędu Marszałkow-
skiego Województwa Dolno-
śląskiego, Pani Dyrektor nie 
złożyła deklaracji uczestnictwa 
Szpitala Specjalistycznego w 
Wałbrzychu w Pilotażu Cen-
trum Zdrowia Psychicznego do 
Biura ds. Pilotażu.

Ponadto w trakcie spotka-
nia w dniu 16 lipca 2021 roku 
Pani Dyrektor wprowadziła w 
błąd dyrekcję Departamentu 
Zdrowia UMWD, informując o 
rzekomym zrealizowaniu po-
lecenia służbowego polega-
jącego na złożeniu wcześniej 
wspomnianej deklaracji. O 
braku realizacji tego polecenia 
Departament Zdrowia UMWD 
został poinformowany w pi-
śmie z dnia 26 lipca br., czyli w 
momencie, gdy termin składa-
nia deklaracji już minął.

Brak podjętych przez Panią 
Dyrektor działań skutkuje ogra-
niczeniem działalności Szpitala 
Wojewódzkiego w ramach do-
stępu pacjentów do udzielania 
świadczeń zdrowotnych w za-
kresie psychiatrii.

Niewywiązanie się z pole-
ceń służbowych, brak podję-
cia wskazanych działań oraz 
wprowadzenie w błąd dyrekcji 
Departamentu Zdrowia dopro-
wadziły do całkowitej utraty 
zaufania Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego względem 
Pani Marioli Dudziak. Mając 
na uwadze poważny charakter 
niedopełnienia obowiązków 
przez Panią Mariolę Dudziak 
Zarząd Województwa Dol-
nośląskiego podjął decyzję o 
odwołaniu jej ze stanowiska 
dyrektora Specjalistycznego 
Szpitala im. Dra Alfreda Soko-
łowskiego w Wałbrzychu. 

Do czasu rozstrzygnięcia 
postępowania konkursowego 
stanowisko dyrektora Specja-
listycznego Szpitala im. dra 
Alfreda Sokołowskiego w Wał-
brzychu obejmie Pani Adriana 
Tomusiak, która do tej pory 
pełniła funkcję dyrektora w 
Zakładzie Lecznictwa Odwyko-

Wojna o wałbrzyski szpital
- Odwołanie Marioli Dudziak z funkcji dyrektora Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego 

to absolutny skandal. Wspólnie z pracownikami szpitala oraz samorządowcami zaprotestowaliśmy 
przeciw decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego – mówi dr Roman 

Szełemej, prezydent Wałbrzycha i lekarz pracujący w tym szpitalu.

wego dla Osób Uzależnionych 
od Alkoholu w Czarnym Borze. 
Natomiast w Zakładzie Lecz-
nictwa Odwykowego dla Osób 
Uzależnionych od Alkoholu w 
Czarnym Borze obowiązki dy-
rektora będzie pełnił dotych-
czasowy zastępca dyrektora 
Pan Marek Zawada – czytamy 
w oświadczeniu wydanym 
przez Zarząd Województwa 
Dolnośląskiego.

W poniedziałek, 9 sierpnia 
2021 r. przed wałbrzyskim szpi-
talem zabrali się pracownicy, 
pacjenci oraz przedstawiciele 
samorządów, nie tylko z Wał-
brzycha. U boku prezydenta 
Romana Szełemeja stanęli 
m.in. prezydent Świdnicy Beata 
Moskal-Słaniewska i prezydent 
Wrocławia Jacek Sutryk, dając 
wsparcie odwołanej dyrektor 
Marioli Dudziak i apelując do 
władz województwa o zmianę 
tej decyzji. Trwa także zbiórka 
podpisów wśród pracowników 
szpitala pod protestem w spra-
wie tej decyzji:

- W związku z odwołaniem 
Pani Marioli Dudziak ze stano-
wiska dyrektora Specjalistycz-
nego Szpitala im. dra Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzychu, 
my niżej podpisani pracowni-
cy szpitala wyrażamy stanow-
czy protest przeciwko tej nie-
zrozumiałej decyzji i żądamy 
przywrócenia Pani Dyrektor na 
poprzednio zajmowane stano-
wisko.

Pani Dyrektor Mariola Du-
dziak kierując nieprzerwanie od 
szesnastu lat naszym szpitalem 
w sposób bezprecedensowy 
przyczyniła się do jego rozwo-
ju i wysokiego uznania wśród 
pacjentów, mieszkańców ca-
łego subregionu wałbrzyskie-
go. Pomimo wielu trudności 
w sposób rozważny kierowała 
szpitalem unikając sporów i 
respektując prawa pacjentów 
oraz personelu. W ostatnich 
kilkunastu miesiącach walki z 
pandemią umiejętnie współ-
pracowała z wszystkimi insty-
tucjami skutecznie ogranicza-
jąc skutki pandemii. Szpital 

nasz współtworzył pierwsze 
masowe punkty szczepień za-
pewniając pomoc stu tysiącom 
pacjentów z całej Polski. Pro-
gram szczepień nadal prowa-
dzony jest intensywnie.

Od kilku lat warunki funk-
cjonowania naszego szpitala 
były coraz trudniejsze, a decy-
zje Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego 
nie były dla szpitala Sokołow-
skiego korzystne. Pani Dyrektor 
Mariola Dudziak konsekwent-
nie prezentowała stanowisko 
stawiające dobro pacjentów 
z regionu wałbrzyskiego na 
pierwszym miejscu. Nie akcep-
towała propozycji zmian, które 
mają doprowadzić do likwida-
cji w Wałbrzychu neonatologii, 
pediatrii oraz onkologii.

Szpital im. dra Alfreda So-
kołowskiego w Wałbrzychu 
nie mógł ostatnio liczyć na 
żadną pomoc �nansową, co 
tłumaczono przeznaczeniem 
wszystkich środków na po-
trzeby nowego Szpitala On-
kologicznego we Wrocławiu. 
Taka postawa Pani Dyrektor 
spowodowała decyzję Mar-
szałka, a decyzja ta nie ma nic 
wspólnego z podanym uzasad-
nieniem dotyczącym udziału w 
kontrowersyjnym i nieudanym 
eksperymencie tzw. „Centrum 
Zdrowia Psychicznego”.

Odwołanie dyrektora szpita-
la pełniącego kluczową funkcję 
w walce z pandemią tuż przed 
spodziewaną czwartą falą uwa-
żamy za decyzję skrajnie nie-
bezpieczną, stanowiącą realne 

zagrożenie dla zdrowia i życia 
mieszkańców całego subregio-
nu wałbrzyskiego.

Żądamy przywrócenia Pani 
Dyrektor Marioli Dudziak na 
wcześniej zajmowane stanowi-
sko. Jest to niezbędny warunek 
normalnej pracy szpitala - na-
pisali pracownicy wałbrzyskiej 
lecznicy.

Oświadczenie wydała także 
Mariola Dudziak, która stwier-
dziła, że w momencie wręczenia 
odwołania nie zostały jej przed-

stawione przyczyny tej decyzji, 
a somo odwołanie nie zawierało 
uzasadnienia. Odwołana dyrek-
tor stwierdziła także, że oświad-
czenie zarządu województwa 
zawiera nieprawdziwe informa-
cje oraz narusza dobre imię jej 
oraz szpitala i szczegółowo od-
niosła się do stawianych zarzu-
tów. Podziękowała także współ-
pracownikom i podkreśliła ich 
wielkie zaangażowanie w walkę 
z pandemią.

(RED)
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Kierownictwo budowy ob-
wodnicy Wałbrzycha infor-
muje, że od środy (11.08.2021 
r.) planowana jest zmiana 
w organizacji ruchu, umoż-
liwiająca ułożenie warstwy 
ścieralnej na skrzyżowaniu 
ulic Łączyńskiego, Szcza-
wieńskiej i Długiej oraz na 
odcinkach wlotowych tych 
ulic. Zmiany będą wprow-
adzane etapowo.

Etap 1 – czas trwania 2 dni
W etapie 1 planuje się zam-

knięcie zachodniego wlotu ul. 
Łączyńskiego. Ruch w kierunku 
Szczawna-Zdroju będzie się 
odbywał przez ul. Szczawieńską 
i obwodnicę Szczawna-Zdroju. 
Niemożliwy będzie przejazd 
w kierunku Wałbrzycha od st-
rony Szczawna-Zdroju ulica-
mi Chopina i Gałczyńskiego. 
W ramach etapu 1 zamknięta 
zostanie również lewa jezdnia 
ul. Długiej, a ruch dwukierun-
kowy zostanie skierowany na 
jezdnię prawą. Niemożliwy 
będzie wjazd na ul. Długą z ul. 
Makuszyńskiego.

Etap 2 – czas trwania 1 dzień
W etapie 2 planuje się 

zamknięcie jezdni ronda z 
utrzymaniem relacji pra-
woskrętnych oraz zamknięcie 
lewej jezdni zachodniego wlo-
tu ul. Łączyńskiego oraz prawej 
jezdni ul. Szczawieńskiej. W 
związku z tym przejazd z dz-
ielnicy Podzamcze w kierunku 
ul. Długiej będzie możliwy 
objazdem przez ul. Szczaw-
ieńską, następnie przez teren 
Tesco, dalej przez odcinek 
jednokierunkowy lewej jezdni 
ul. Łączyńskiego i łącznik pod 
estakadą ES/Z/5, a następnie, 
po nawrocie, prawą jezdnią ul. 
Łączyńskiego w kierunku ron-

da. Możliwe będzie również za-
wracanie na skrzyżowaniu ulic 
Długiej i Makuszyńskiego.

Etap 3 – czas trwania 2 dni
Etap 3 zakłada zamknię-

cie prawej jezdni ul. Szcza-
wieńskiej. Objazd będzie 
odbywał się przez teren Te-
sco, dalej przez odcinek jed-
nokierunkowy lewej jezdni 
ul. Łączyńskiego i łącznik pod 
estakadą ES/Z/5, a następnie, 
po nawrocie, prawą jezdnią ul. 
Łączyńskiego w kierunku ron-
da. W dalszym ciągu nie będzie 
możliwy przejazd w kierunku 
Wałbrzycha od strony Szcza-
wna-Zdroju ulicami Chopina i 
Gałczyńskiego.

W etapie 3 zamknięte zos-
taną również prawa jezdnia 
ul. Długiej oraz lewa jezd-
nia wschodniego wlotu ul. 
Łączyńskiego. W związku 
z powyższym oraz w celu 
zapewnienia płynności ruchu 
przewiduje się wprowadzenie 
ruchu dwukierunkowego na 
lewej jezdni ul. Długiej oraz 
prawej jezdni wschodniego 
wlotu ul. Łączyńskiego.

Etap 4 – czas trwania 1 dzień
W etapie 4 planuje się 

zamknięcie lewej jezdni ul. 
Szczawieńskiej, prawej jezdni 
ul. Długiej oraz prawej jezd-
ni wschodniego wlotu ul. 
Łączyńskiego. W związku z 
tym przewiduje się wprow-
adzenie ruchu dwukierun-
kowego na jezdni prawej ul. 
Szczawieńskiej, lewej jezdni 
ul. Długiej oraz lewej jezd-
ni wschodniego wlotu ul. 
Łączyńskiego. W dalszym 
ciągu utrzymane zostaną 
zapory na ul. Gałczyńskiego i 
Chopina.

(RED)

- Trwają wakacje. Dla wie-
lu jest to czas wyczekiwany, 
pełen radości i wytchnienia. 
Dla krwiodawstwa jest to 
czas najtrudniejszy. Zapo-
trzebowanie na krew wzra-
sta, a liczba dawców krwi 
maleje. Dlatego zachęcamy 
wszystkich do oddawania 
krwi właśnie w wakacje – 
apelują pracownicy Regio-
nalnego Centrum Krwiodaw-
stwa i Krwiolecznictwa w 
Wałbrzychu.

Pomimo ogromnego po-
stępu medycyny, jak dotąd nie 
udało się wytworzyć substan-
cji, która zastąpiłaby ludzką 
krew. Jedynym jej źródłem są 
ludzie, którzy dzielą się nią bez-
interesownie.

- Oddając krew ratujesz ży-
cie i sprawiasz, że dzięki twojej 
decyzji ktoś będzie mógł ob-
chodzić kolejne urodziny, prze-
żyć kolejne wakacje, cieszyć się 
życiem. Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecznic-
twa w Wałbrzychu zaopatruje 
w krew i jej składniki 20 pod-
miotów leczniczych. Odpo-
wiednia, stała rezerwa krwi to 
bezpieczeństwo nas wszyst-
kich, gdyż nigdy nie wiadomo 
w jakim momencie będziemy 
zmuszeni sami z niej skorzy-
stać. Dlatego zapraszamy do 

oddawania krwi w Wałbrzychu 
oraz podczas emisji wyjazdo-
wych. Harmonogram dyżurów 
ekip wyjazdowych dostępny 
jest na naszej stronie www.
rckik.walbrzych.pl – podkreśla-
ją pracownicy wałbrzyskiego 
centrum krwiodawstwa.

Kto może zostać 
honorowym dawcą 
krwi?

Osoba zdrowa, w wieku od 
18 do 60 lat (w przypadku daw-
cy wielokrotnego, za zgodą le-
karza, do 65 roku życia), ważą-
ca powyżej 50 kg. Stan zdrowia 
dawcy powinien odpowiadać 
niezbędnym wymaganiom 
zdrowotnym, aby pobranie 
krwi nie wywołało ewentual-
nych ujemnych skutków dla 
jego stanu zdrowia lub stanu 
zdrowia przyszłego biorcy. Nie 
trzeba znać swojej grupy krwi, 
aby zostać honorowym dawcą 
krwi.

Jak przygotować się 
do oddania krwi?

W ciągu doby poprzedzają-
cej oddanie krwi należy wypić 
ok. 2 litrów płynów (woda mi-
neralna, soki). W dniu oddania 
krwi należy być wypoczętym, 
po lekkostrawnym posiłku (np. 
pieczywo, chuda wędlina, ser 

Oddaj krew i uratuj komuś życie
biały, dżem), ograniczyć pa-
lenie papierosów. Nie wolno 
zgłaszać się do oddania krwi 
po spożyciu alkoholu lub bę-
dąc chorym!

Do oddania krwi należy 
zgłosić się z dokumentem toż-
samości ze zdjęciem i nume-
rem PESEL.

Jak wygląda procedura 
oddawania krwi?

Rejestracja dawcy odbywa 
się na podstawie dokumentu 
potwierdzającego tożsamość. 
Kolejnym krokiem jest wypeł-
nienie kwestionariusza, a py-
tania dotyczą m.in. przebytych 
chorób, przyjmowanych leków, 
pobytów za granicą, zabiegów 
kosmetycznych. Następnie w 
laboratorium pobierana jest 
próbka krwi do badania, po 
czym odbywa się badanie le-
karskie: badanie ciśnienia krwi, 
wery�kacja kwestionariusza, 
skrócone badanie �zykalne. 
Sam proces pobierania krwi 
trwa ok 5 – 12 minut i odby-
wa się przy użyciu wyłącznie 
sprzętu jednorazowego użyt-
ku, zatem oddawanie krwi jest 
całkowicie bezpieczne.

Później następuje odbiór 
ekwiwalentu kalorycznego 
oraz - na prośbę dawcy - wysta-
wienie zaświadczenia uspra-

wiedliwiającego nieobecność 
w pracy. W czasie pandemii 
dawcy przysługują dwa dni 
wolnego: w dniu oddania i 
w dniu następnym do godz. 
24:00.

Uwaga! Po oddaniu krwi 
należy unikać prac �zycznych, 
pić dużo płynów i często od-
poczywać. Nie jest wskazane 
prowadzenie pojazdów me-
chanicznych. Osoby palące 
powinny wstrzymać się od 
palenia bezpośrednio przed i 
po oddaniu krwi. W przypadku 
zauważenia jakichkolwiek ob-
jawów chorobowych po odda-
niu krwi należy obowiązkowo 
i bezzwłocznie zawiadomić le-
karza, który zakwali�kował do 
oddania krwi.

Jak ozdrowieniec może 
umówić się na oddanie 
osocza?

- Prosimy, aby ozdrowieniec 
najpierw do nas zadzwonił pod 
nr tel. 74 664 63 46. W pierwszej 
kolejności zostanie przeprowa-
dzony wstępny wywiad oraz 
wytłumaczony zostanie proces 
oddawania osocza. Na oddanie 
osocza umawiamy na konkret-
ny dzień i godzinę w siedzibie 
Regionalnego Centrum Krwio-
lecznictwa i Krwiodawstwa w 
Wałbrzychu. Jeżeli masz pyta-

nia na temat oddawania krwi 
to odwiedź naszą stronę inter-
netową www.rckik.walbrzych.
pl lub stronę na Facebooku ht-
tps://www.facebook.com/rcki-
kwalbrzych, albo zadzwoń pod 

numery: 74 664 63 16, 74 664 
63 19 – wyjaśniają pracownicy 
Regionalnego Centrum Krwio-
lecznictwa i Krwiodawstwa w 
Wałbrzychu.

(RED)

Znów zmiany 
na drogach
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Sobięcin zamiast strefy ekonomicznej
Firma Enitra Sp. z o.o. jest spółką prawa handlowe-
go, założoną w 1996 r. w Wałbrzychu, która w 1997r. 
przeniosła swoją siedzibę do nowo wybudowanego 
wówczas obiektu, o ciekawej i nowoczesnej architek-
turze.
- Przez kilka lat wstrzymywałem się z decyzją o uru-
chomieniu własnej fi rmy, ponieważ czekałem na 
utworzenie w Wałbrzychu specjalnej strefy ekono-
micznej. Chciałem swój zakład produkcyjny ulokować 
w parku przemysłowym przy ul. Uczniowskiej, ale 
ówczesny rząd zwlekał z decyzją o utworzeniu strefy, 
więc w maju 1996 roku rozpocząłem budowę pierw-
szego segmentu u zbiegu ulic 1 Maja i Skarżyskiej 
w dzielnicy Sobięcin. Rok wcześniej w tym miejscu 
została zbudowana nowoczesna stacja paliw i pomy-
ślałem, że to będzie dobre sąsiedztwo. Tym czasem 
rok później powstała strefa, ale wówczas stwierdzi-
łem, że skoro powiedziałem już „A” w tym miejscu, to 
będę konsekwentny i właśnie tu powiem „B”, „C’ itd. 
– wspomina początki Enitry Tadeusz Ratajczyk, który 
do Wałbrzycha przyjechał na staż do Laboratorium 
Badawczego Koksochemii i... pozostał w tym mieście.

Jakość produkcji i zarządzania
 – Przez całe swoje zawodowe życie zajmowałem się 
chemią polimerów oraz kinematyką. W PRL-u praco-
wałem w Wałbrzychu w nieistniejącej już fi rmie, w 
której wdrażałem to, czym teraz zajmuje się Enitra. 
Praca w tej fi rmie umożliwiła mi w latach 70-tych XX 
wieku wyjazdy za granicę, między innymi do Niemiec 
i Szwajcarii, podczas których uczyłem się technologii 
związanej z pasami napędowymi, taśmami transpor-
tującymi oraz z innymi elementami napędu i trans-
portu. Potem zdobywałem doświadczenie pracując 
dla zagranicznych koncernów, aż w końcu nadszedł 
czas, w którym zdecydowałem się pójść własną dro-
gą i rozpocząłem budowę swojej fi rmy. Ale budowa 
fi rmy nie sprowadza się do budynków, ale przede 
wszystkim do budowy zespołu oraz opracowania pro-
cedur, na których opiera się działalność przedsiębior-
stwa. Dlatego już w 1997 roku podpisałem umowę z 
Polskim Centrum Badania i Certyfi kacji w Warszawie i 
jako dwunasta fi rma w Polsce Enitra była certyfi kowa-
na pod kątem wdrażania systemów zarządzania jako-
ścią ISO. Najpierw wdrożyliśmy ISO 9001, potem ISO 
14001, a następnie System Zarządzania Bezpieczeń-
stwem i Higieną Pracy PN-N 18001, potwierdzony 
certyfi katem nr JBS/13/8/2018, wydanym przez jed-
nostkę certyfi kującą PCBC oraz System Zarządzania 
Higieną tzw. Higiena + oparty na kryteriach systemu 
HACCP. Został także wdrożony kodeks etyki i postę-
powania w biznesie, który jest zbiorem zasad utwo-
rzonym po to, by wyznaczyć podstawowe standardy 
etyczne i prawne, którymi kierujemy się na co dzień 
w naszej pracy. Punktem odniesienia jest dla nas ISO 

26000, który zawiera wytyczne dotyczące postępo-
wania społecznie odpowiedzialnego.

Klienci wskazują drogę
Enitra od początku swojego istnienia stale się rozwi-
ja. W ciągu 25 lat działalności czterokrotnie zwięk-
szyła powierzchnię produkcyjną, magazynową i biu-
rową. Ponad czterokrotnie wzrosła także liczba osób 
zatrudnionych w fi rmie, które cenią sobie rodzinną 
atmosferę i warunki pracy, które zdecydowanie od-
biegają od standardów korporacyjnych. Baza klien-
tów Enitry przekroczyła już liczbę 5000, spółka co 
rok rozszerza portfolio swoich produktów i dziś jest 
największą w Polsce fi rmą w swojej branży.
- Nasz zespół, który składa się z około 80 dobrze 
wykwalifi kowanych osób, wśród których większość 
posiada długoletnie doświadczenie w dziedzinie ele-
mentów napędu i transportu, dba o to, by nasi Klienci 
byli zawsze zadowoleni ze współpracy z nami. Na po-
czątku naszej działalności ukute zostało motto fi rmy: 
„Enitra jest zarządzana przez potrzeby i oczekiwania 
naszego Klienta – To nasi Klienci wskazują nam dro-
gę”. Nasi przedstawiciele techniczno-handlowi, opie-
kujący się swoim regionem, wspólnie z Klientami roz-
wiązują nurtujące ich problemy techniczne, związane 
z elementami napędu i transportu. Nasze Centrum 
Obsługi Klienta dba o to, by Klient otrzymał wyrób 
„just in time” oraz zgodny z jego oczekiwaniami. Nasz 
Serwis 24h szybko i profesjonalnie wykona usługę 
związaną z montażem lub naprawą taśmy u Klienta. 
Z kolei nasi dostawcy, z których większość należy do 
wiodących w swojej branży, gwarantują nam wysoką 
jakość swoich produktów oraz niezawodność dostaw 
– podkreśla prezes spółki Enitra.

Biznes społecznie odpowiedzialny
Firma posiada Certyfi kat Rzetelności oraz jest laure-
atem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Enitra 
znana jest także z działalności charytatywnej oraz z 
działalności na rzecz środowiska naturalnego.
- W miejscu, w którym wcześniej było wysypisko 
śmieci, powstała fi rma w pełni ekologiczna. Na na-
szych dachach działa elektrownia słoneczna, wytwa-
rzająca prąd z paneli fotowoltaicznych, którego zu-
żywamy mniej niż produkujemy. Poza tym jest u nas 
właściwa gospodarka wodna, działają pompy ciepła i 
ekologiczna kotłownia gazowa, a budynek jest ener-
gooszczędny i otoczony zielenią w postaci trawników, 
drzew, krzewów oraz kwiatów. Chcemy w każdym 
aspekcie naszej działalności pozytywnie oddziaływać 
na otaczające nas środowisko – podkreśla Tadeusz 
Ratajczyk.
3 września 2021 r. w siedzibie fi rmy odbędzie się 
skromna impreza, która będzie podsumowaniem ju-
bileuszu 25-lecia powstania Enitra sp. z o.o.

Robert Radczak

Jubileusz 25-lecia 
Enitra Sp. z o.o.
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Enitra – jedna z najbardziej znanych wałbrzyskich fi rm, która zajmuje się 
produkcją elementów napędu i transportu, świętuje 25-lecie działalności. 

– Nigdy nie żałowałem, że założyłem fi rmę w Wałbrzychu 
– mówi Tadeusz Ratajczyk, Prezes Zarządu Enitra Sp. z o.o.
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Willa Alfa • ul. Słoneczna 12a • 57-350 Kudowa Zdrój • tel.: 510 150 966
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Willa Alfa zaprasza URLOP 2021
2.09 – 9.09
26.09 – 3.10
27.09 – 4.10
Cena ze śniadaniem i obiadokolacją 

- 799 zł/os. 
lub z wycieczką 
do Skalnego Miasta lub Pragi 

- 899 zł/os.

R E K L AMA

Swego czasu – zresztą nie 
tak dawno temu - obiecałem 
sobie, a zarazem Czytelnikom 
Tygodnika DB 2010, że spra-
wami politycznymi nie będę 
się już zajmował, albowiem to 
co piszę, nie ma żadnego prze-
łożenia na istniejącą rzeczywi-
stość, a więc nie warto nadal 
po próżnicy „strzępić sobie 
języka”. I nie słabość mojego 
charakteru, ale brutalna rzeczy-
wistość skłania mnie do odstą-
pienia od podjętej – może zbyt 
pochopnie – decyzji. Postano-
wiłem wrócić do roli politycz-
nego komentatora (a takim się 
niekiedy czułem) po tym, jak 
we wtorek (10.08. br.) obejrza-
łem w TVN 24 bezpośrednią 
relację z posiedzenia sejmowej 
Komisji Regulaminowej, Spraw 
Poselskich i Immunitetowych 
Sejmu RP, która - w mojej oce-
nie - była niczym innym jak 
zwykłą hucpą, drwiącą sobie z 
wszelkich zasad i praw uchwa-
lonych przez Sejm RP, w tym 
także regulaminów rzeczonej 
komisji.

Poszło o to, że komisja ta 
miała zająć się wnioskiem o 
uchylenie immunitetu preze-
sowi Najwyższej Izby Kontro-
li Marianowi Banasiowi, ale 
okazało się, że wniosek został 
złożony niezgodnie z ustawą o 
NIK, która stanowi, że może on 
być złożony jedynie przez Pro-

Hulaj dusza piekła nie ma
Janusz
Bartkiewicz

kuratora Generalnego. Oczy-
wiście prokurator ten (przypo-
mnę, że chodzi o Zbigniewa 
Ziobro) ma prawo, stosownym 
zarządzeniem wydanym na pi-
śmie, upoważnić swojego za-
stępcę, aby taki wniosek złożył 
w jego imieniu, ale to pisemne 
zarządzenie musi być dołączo-
ne do wniosku. I okazało się, że 
wniosek został złożony przez 
zastępcę Zbigniewa Ziobry, 
który jednak wymaganego 
pisemnego upoważnienia nie 
dołączył. I taki bubel przeszedł 
przez Biuro Analiz Sejmowych, 
na podstawie czego Marszałek 
Sejmu Elżbieta Witek, skie-
rowała ten wniosek zastęp-
cy Prokuratora Generalnego 
pod obrady sejmowej komisji. 
Marszałek Witek się nie dziwię, 
ponieważ być może znalazła 
jakąś przedwojenną książkę, w 
której stało jak byk, że w III RP 
pisowskie organy państwa nie 
muszą prawa przestrzegać, 
ponieważ o tym, co prawem 
jest, a co nie, orzeka prezes 
Jarosław. Ale zdawałoby się, 
że Biuro Analiz Sejmowych, do 
którego zadań należy przede 
wszystkim wsparcie swym 
doradztwem naukowym (sic!) 
procesu legislacyjnego, przed-
wojennych książek o funkcjo-
nowaniu Sejmu III RP czytać 
nie musi, bo podstawą wszel-
kich jego analiz musi być wy-
łącznie obowiązujące tu i teraz 
prawo. Tymczasem wywołany 
do tablicy przedstawiciel tego 
Biura bezczelnie oświadczył, 
że na temat legalności złożo-
nego wniosku nie będzie się 
wypowiadał, ponieważ decy-

zję o skierowaniu go do komi-
sji podjęła właśnie marszałek 
Witek. W ten sposób ów pan 
publicznie pokazał, jak bardzo 
posłów opozycji i wszystkich 
obywateli III RP lekceważy, 
uznając ich za totalnych głup-
ców, nie wiedzących o tym, 
iż marszałek Witek kierując 
wniosek do komisji, uczyniła 
to na podstawie… prawnej 
analizy rzeczonego biura. 
Czyżby zatem jakieś same 
głuptaki tam siedzieli i pensje 
z naszych podatków brali, czy 
też potulni, pozbawieni wszel-
kich zasad hunwejbini prezesa 
Jarosława?

Stawiam na to drugie bez 
obawy, że mógłbym prze-
grać. Mając takie „fachowe” 
wsparcie, przewodniczący 
tejże komisji – o zgrozo ad-
wokat, a więc ktoś kto prawo 
winien mieć w małym palcu 
– robił wszystko, aby utrud-
nić posłom opozycji składanie 
wniosków formalnych o prze-
łożenie posiedzenia komisji na 
inny termin, aby ten prawny 
bubel w postaci wniosku na-
prawić. Przecież – jak słusznie 
argumentowali – sporządze-
nie poprawnego wniosku Zbi-
gniewowi Ziobro nie powinno 
sprawić większego problemu, 
ale pisowska większość w ko-
misji wnioski formalne opozy-
cji odrzucała. Najprzytomniej 
zachował się prezes Banaś, któ-
ry stwierdził, że z uwagi na to, 
iż wniosek został złożony przez 
osobę nieuprawnioną, nie bę-
dzie brał udziału w czymś, co 
z mocy prawa nie powinno 
się w ogóle odbywać i posie-

dzenie komisji opuścił. Wraz z 
nim uczyniłem to samo, czyli 
wyłączyłem telewizor, uznając, 
że szkoda moich nerwów, aby 
dalej ten żałosny cyrk oglądać. 
Wieczorem dowiedziałem się 
„z telewizora”, że bój w komisji 
trwał dosyć długo, czego re-
zultatem była jednak zmiana 
postawy posłów prezesa Ja-
rosława i wniosek o uchylenie 
immunitetu prezesa NIK nie 
został poddany pod głosowa-
nie, ale komisja postanowiła 
zwrócić się o akta sprawy i kon-
tynuować debatę na kolejnym 
posiedzeniu. Czyli postanowi-
ła obradować nad czymś, co z 
urzędu winno być zwrócone 
marszałek Witek i do czasu 
uzupełnienia wniosku, nie za-
wracać sobie nim głowy.

Mimo wszystko, jakimś cu-
dem zwyciężył, wprawdzie 
tylko połowiczny, zdrowy 
rozsądek i uniknęliśmy kolej-
nej kompromitacji, co mimo 
wszystkich targających mną 
wątpliwości, muszę przyjąć za 
pewien powiew optymizmu. 
Bo to, co się obecnie wyprawia, 
wywołuje ból głowy i nerwowe 
zaciskanie pięści. Chciałem na-
pisać, że powoduje, iż się nóż 
w kieszeni otwiera, ale zdałem 
sobie sprawę z potencjalnego 
niebezpieczeństwa, jakie okre-
śleniem tym niechybnie mógł-
bym na siebie sprowadzić, bo 
jakiś usłużny siepacz prezesa 
Jarosława, zechciałby uznać 
to za pochwałę lub nawoły-
wanie do terroryzmu. Groźba 
taka mogłaby nade mną zawi-
snąć, ponieważ rządząca nami 
polityczna sitwa, robi sobie z 

prawa cyrkową arenę pełną 
klaunów, przez co też w znacz-
nej części obywateli utwierdza 
przekonanie, że prawo można 
mieć tam, gdzie zgodnie z po-
wiedzeniem słońce nie zacho-
dzi. Bo jeżeli rządzący Polską 
prezes Jarosław nakazuje lub 
zezwala swoim politycznym 
komilitonom na łamanie pol-
skiej konstytucji i obowiązują-
cych przepisów regulujących 
podstawowe zasady demo-
kratycznego państwa prawa, 
zezwala na łamanie zawartych 
umów międzynarodowych, 
czy choćby lekceważenie przez 
swoich posłów przepisów 
ruchu drogowego, zakazują-
cych przejścia przez jezdnię 
przy zapalonych czerwonych 
światłach, to niby dlaczego 
jego gorący zwolennicy mają 
uchwalane prawa szanować?

Efektem tego mamy to, co 
mamy, a więc �zyczne ataki na 
osoby chcące się zaszczepić 
przeciw wirusowi COVID-19, 
ataki i podpalenia punktów 
prowadzących takie szczepie-
nie, czy też - jak ostatnio w 
Lubinie – bezpośredni atak na 
komisariat policji i policjantów 
przy użyciu „koktajli Mołoto-
wa”, czyli zapalonych butelek 
wypełnionych benzyną. Za-
pewne ci młodzi ludzie, ata-
kujący polskich policjantów, 
wyobrażali sobie, że atakują ja-
kiegoś okupanta, tak samo jak 
chłopcy i dziewczęta walczący 
w powstaniu warszawskim, co 
budzić musi już tylko przera-
żenie. Nie wiem, czy lubińscy 
policjanci, przekraczając gra-
nice interwencji, spowodowali 

śmierć człowieka, ale tak samo 
nie wiedzą tego ci, którzy zaata-
kowali z bronią w rękę lubiński 
komisariat. Od tego są jednak 
mimo wszystko sądy. Piszę o 
„broni w rękach”, bo „koktajl 
Mołotowa”, mimo swego pry-
mitywizmu technicznego, to 
bardzo groźna broń, o czym się 
wielokrotnie dowiadywali żoł-
nierze Hitlera w walczącej War-
szawie. Takie coraz bardziej 
groźne zachowania, rodzący 
się terroryzm nie tylko wśród 
młodych, są efektem totalnej 
ruiny państwa prawa, zaordy-
nowanej nam przez prezesa 
Jarosława. Hasło „hulaj dusza, 
piekła nie ma” jest coraz bar-
dziej powszechne, ponieważ 
przykład idzie z góry, bo ryba 
zaczęła już gnić od głowy. Staje 
się coraz bardziej niebezpiecz-
nie, ponieważ państwo zaczę-
ło coraz szybciej dryfować w 
kierunku politycznej, prawnej, 
ekonomiczno-społecznej i mo-
ralnej mielizny, więc do kata-
strofy coraz bliżej. Ale patrząc 
na powtarzające się wyniki 
sondaży wyborczych, cisną mi 
się na usta słowa „sam tego 
chciałeś Grzegorzu Dyndało”. 
Hulaj dusza, piekła nie ma … 
Oby do czasu.

http://janusz-bartkiewicz.eu

***

Redakcja nie odpowiada za 
przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Zaprzeczenie ojcostwa jest 
działaniem prawnym, podej-
mowanym w celu zerwania 
więzi rodzicielskiej pomiędzy 
ojcem a dzieckiem. Najczę-
ściej to ojciec dziecka wystę-
puje z powództwem o zaprze-
czenie ojcostwa, które w jego 
ocenie jest wątpliwe lub wręcz 
nieprawdopodobne. Takie 
wątpliwości wychodzą na jaw, 
gdy na przykład okazuje się, 
że mężczyzna jest bezpłodny. 
Zdarza się również, że dziecko 
choruje na rzadką chorobę ge-
netyczną, a żadne z rodziców 
nie mogło mu jej przekazać.

Z powództwem o zaprze-
czenie ojcostwa może wystąpić 
oprócz ojca dziecka, także mat-
ka dziecka, samo dziecko oraz 
prokurator. Prokurator wystę-
puje w takich sprawach, jeżeli 
wymaga tego dobro dziecka 
lub ochrona interesu społecz-
nego. Jeżeli ojciec dziecka 
został ubezwłasnowolniony z 
uwagi na chorobę psychiczną 
lub innego rodzaju zaburzenia 
psychiczne, na które zapadł w 
trakcie biegu terminu zezwala-
jącego na wytoczenie powódz-
twa o zaprzeczenie ojcostwa, 
to powództwo wytacza jego 
przedstawiciel ustawowy.

Termin do wystąpienia z 
pozwem o zaprzeczenie oj-

costwa jest ściśle określony w 
przepisach. Dla ojca będącego 
mężem matki termin, w któ-
rym może wytoczyć powódz-
two, wynosi rok. Liczy się go 
od dnia, w którym dowiedział 
się, iż dziecko od niego nie po-
chodzi. Powództwo może zło-
żyć nie później jednak niż do 
dnia osiągnięcia przez dziecko 
pełnoletności. Dla przedsta-
wiciela ustawowego ubezwła-
snowolnionego – termin wy-
nosi rok od dnia ustanowienia 
przedstawiciela ustawowego. 
Jeżeli przedstawiciel ustawo-
wy dowiedział się, że dziecko 
nie pochodzi od męża matki 
po upływie roku, to termin ten 
wynosi rok od dowiedzenia 
się o tej okoliczności. Termin 
dla matki dziecka o zaprzecze-
nie ojcostwa swojego męża 
wynosi rok od dnia, w którym 
dowiedziała się, iż dziecko nie 
pochodzi od męża, nie później 
jednak niż do dnia osiągnięcia 
przez dziecko pełnoletności. 
Dla dziecka – po osiągnięciu 
pełnoletności termin na wyto-
czenie powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa wynosi rok od 
dnia, w którym dowiedziało się, 
iż nie pochodzi od męża matki. 
Jeżeli dziecko dowiedziało się 
wcześniej o tej okoliczności – 
roczny termin będzie liczony 

od dnia, w którym osiągnęło 
pełnoletność.

Prokurator, co do zasady, nie 
jest związany żadnym termi-
nem dla wytoczenia powódz-
twa o zaprzeczenie ojcostwa. 
Jeżeli dziecko zmarło przed 
osiągnięciem pełnoletności to 
prokurator może wytoczyć po-
wództwo o zaprzeczenie ojco-
stwa do dnia, w którym dziecko 
osiągnęłoby pełnoletność. Wy-
toczenie powództwa o zaprze-
czenie ojcostwa przez prokura-
tora jest niedopuszczalne, jeżeli 
dziecko zmarło po osiągnięciu 
pełnoletności. Niedopuszczal-
ne jest również wytoczenie po-
wództwa o zaprzeczenie ojco-
stwa, jeżeli dziecko urodziło się 
w wyniku procedury medycznej 
wspomaganej prokreacji, na 
którą mąż matki wyraził zgodę.

W sytuacji, gdy mąż matki, 
matka ani dziecko nie wnieśli 
powództwa we wskazanych 
terminach, to ich uprawnienie 
do wytoczenia powództwa 
wygasa. Wówczas jedyną moż-
liwością pozostaje zwrócenie 
się do prokuratora, aby to on 
wytoczył powództwo o zaprze-
czenie ojcostwa.

Jak w każdym procesie, tak i 
w przypadku powództwa o za-
przeczenia ojcostwa, ktoś musi 
znaleźć się po stronie pozwa-

Prawo w pigułce: zaprzeczenie ojcostwa

nej. W sprawie o zaprzeczenie 
ojcostwa mąż matki, jako po-
zwanych wskazuje dziecko i 
matkę. Jeżeli zaś matka nie żyje 
to pozwanym jest tylko dziec-
ko. Matka dziecka, jako po-
zwanych wskazuje męża oraz 
dziecko. Jeżeli mąż nie żyje to 
pozwanym jest tylko dziecko. 
Dziecko z kolei, jako pozwa-
nych wskazuje męża matki i 
matkę. Jeżeli matka nie żyje to 
pozwanym jest mąż matki. Gdy 
mąż matki nie żyje, powództwo 
powinno wytoczyć się przeciw-
ko kuratorowi ustanowionemu 
przez sąd opiekuńczy.

Marcin Czwakiel
Kancelaria Adwokatów 

Czwakiel i Wspólnicy

Towarzystwo Lotnicze w 
Świebodzicach oraz Miasto 
Świebodzice zapraszają w 
dniach: 14-15 sierpnia (so-
bota, niedziela) do odwie-
dzenia gminnego lotniska, 
na którym w godz. 10:00-
16:00 będzie stacjonowała 
Orlen Grupa Akrobacyjna 
Żelazny. A w piątek MDK 
zaprasza dzieci na spektakl 
do ogrodu

W piątek (13 sierpnia) o 
godzinie 17.00 zapraszamy 
dzieci wraz z opiekunami do 
ogrodu Miejskiego Domu 
Kultury w Świebodzicach. 
Spektakl pt. „Być dorosłą bar-
dzo chciała i na miotle odle-
ciała” opowiada przygody 
małej dziewczynki, która nie 
chce więcej słuchać rodziców 
i postanawia wybrać się w 
samotną podróż do miasta, 
aby zdobyć brakujący skład-
nik, potrzebny do wykonania 
magicznego eliksiru. Spektakl 
w zabawny sposób wskazuje 
najmłodszym odpowiednie 
wzorce zachowań, uczy jak 
należy uważać na nieznajo-
mych, jak bezpiecznie poru-
szać się po drogach i ostrzega 

o niebezpieczeństwach jakie 
mogą spotkać dzieci w czasie 
wolnym.

W weekend w Świebodzi-
cach zaprezentuje się Orlen 
Grupa Akrobacyjna Żelazny. 
Jest to największa, a zara-
zem najdłużej i nieprzerwa-
nie działająca cywilna grupa 
akrobacyjna w historii pol-
skiego lotnictwa. Każdy kto 
odwiedzi Gminne Lądowi-
sko w Świebodzicach będzie 
mógł wykonać pamiątkowe 
zdjęcie i porozmawiać z za-
łogą. Tam też będą odbywały 
się starty i lądowania. Grupa 
Żelazny będzie uczestniczyła 
w Letnim Festiwalu Tajemnic 
w zamku Książ. 14 i 15 sierp-
nia o godz. 11.00 i 15.00 od-
będą się niesamowite pokazy 
akrobacyjne nad zamkiem. 
Podczas świebodzickiego wy-
darzenia zostanie zorganizo-
wana także zbiórka środków 
�nansowych dla Adrianka 
chorego na białaczkę limfo-
blastyczną, jej organizatorem 
jest Towarzystwo Lotnicze w 
Świebodzicach, Maciej Wię-
cek oraz Mateusz Brzuchacz.

(RED)

Nie tylko dla dzieci
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• Pomogą w opiece
Gmina Boguszów-Gorce realizuje program „Opieka wytchnie-
niowa” - edycja 2021. Głównym celem programu jest wspar-
cie członków rodzin lub opiekunów sprawujących opiekę nad 
dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami ze 
znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 
równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, cza-
sowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Wspar-
ciem zostanie objętych 5 osób w ramach pobytu dziennego i 
1osoba w ramach pobytu całodobowego. Zadanie jest w ca-
łości �nansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego, a 
Gminie Boguszów – Gorce przyznane zostało wsparcie w wy-
sokości 45 810,24 zł.

• Angielski sierpień
W Centrum Kulturalno-Kongresowe Witold trwa „Angielski 
sierpień”. - Nie przegapcie okazji żeby wziąć udział w kolejnych 
zajęciach dla dzieci lub seniorów. Nigdy nie jest za wcześnie, 
ani za późno, żeby nauczyć się nowych słówek. Zajęcia dla 
seniorów: 12 sierpnia – dom, 19 sierpnia - zakupy i usługi, 26 
sierpnia – podróżowanie; zajęcia dla dzieci; 17 sierpnia - zaku-
py i usługi, 24 sierpnia – podróżowanie, 31 sierpnia – sport. Za-
pisy: osobiście w godzinach pracy CK-K Witold lub telefonicz-
nie pod numerem 74 880 15 27 – zachęcają pracownicy CK-K 
Witold.

(RED)

Raport 
z Boguszowa-Gorc

Słyszeli Państwo zapewne o 
Społecznych Inicjatywach Miesz-
kaniowych, w skrócie SIM? To 
bardzo ważny komponent Pol-
skiego Ładu dotyczący rozwoju 
mieszkalnictwa. W tym prostym 
modelu państwo – przedsię-
biorcy - samorząd, jednostki 
samorządu terytorialnego mają 

tworzyć SIM-y wraz z Krajowym 
Zasobem Nieruchomości, jako 
przedstawicielem Skarbu Pań-
stwa. SIM-y mają być atrakcyjną 
formułą dla osób poszukujących 
mieszkania, ale niechcących lub 
niemogących się związać wielo-
letnim i obciążającym kredytem 
hipotecznym. Co więcej, realiza-

cja tego przedsięwzięcia powin-
na stać się dźwignią szybkiego 
powrotu na ścieżkę rozwoju go-
spodarczego.

Dlaczego tak sądzę? Ponie-
waż sektor mieszkaniowy jest 
jednym z kluczowych sektorów 
gospodarki. A skoro gospodarka 
to system naczyń połączonych, 

więc bezsprzecznie główne zało-
żenie strategii wszystkich samo-
rządów, jakim jest podwyższe-
nie jakości życia mieszkańców, 
wpisuje się jak najbardziej w 
odpowiednie warunki mieszka-
niowe. Rozwój lokalny to prze-
cież nic innego, jak zaspokojenie 
potrzeb lokalnej społeczności 

Państwo – przedsiębiorcy - samorząd poprzez hamowanie barier roz-
woju. Jedną z takich barier jest 
brak mieszkań i tutaj program 
SIM doskonale współgra ze stra-
tegią każdej gminy.

Jak zatem gminy mogą 
współuczestniczyć w tym pro-
gramie? Otóż trwają właśnie 
prace nad zawiązywaniem ta-
kich spółek/spółdzielni w całym 
kraju. Również w naszym regio-
nie specjalnie do tego powołany 
zespół, we współudziale z przed-
stawicielami Krajowego Zasobu 
Nieruchomości i zainteresowa-
nymi burmistrzami powołają już 
niedługo ,SIM Sudety. Gminy, 
które przystąpią do programu, 
na objęcie udziałów dostaną 
grant do 3 milionów złotych (lub 
do 10% wartości inwestycji na 
przystąpienie do istniejącej SIM). 
Wspólnie z zarządem SIM okre-
ślą również kryteria, które spełnić 
muszą kandydaci na mieszkań-
ców nowo budowanych do-
mów. Ustawa dopuszcza najem 
długoterminowy z dojściem do 
własności lub bez. Gminy i SIM-y 
mogą zdecydować, którą formę 
preferują. Dojście do własności 
wiąże się z wyższym czynszem i 
możliwe jest po 15 -20 latach, po 
spłaceniu przez SIM kredytów 
zaciągniętych na budowę. Fakt 
dojścia do własności zastrzeżo-
ny będzie w akcie notarialnym 
podpisywanym przed objęciem 
mieszkania.

W zaprezentowanym nie-
dawno programie o nazwie 
Polski Ład przedstawiony został 
pakiet dla wsparcia wkładu wła-
snego w postaci bonu mieszka-
niowego i mechanizmu gwaran-
cji kredytowej. Przewidywane są 
dwa warianty bonu: społeczny i 

rodzinny. Społeczny bon miesz-
kaniowy będzie przeznaczony 
dla osób, które nie mają wła-
snego mieszkania, a ich docho-
dy ograniczają możliwość uzy-
skania kredytu. Rodzinny bon 
mieszkaniowy zaplanowano z 
myślą o rodzinach, w których 
skład wchodzi co najmniej troje 
dzieci lub osób niepełnospraw-
nych. Dodatkowo wysokość 
wsparcia będzie wyższa o 45 
tys. zł jeżeli rodzina przed dniem 
realizacji bonu nie posiadała 
mieszkania lub domu, albo ich 
metraż nie przekraczał 65 m2. Na 
wysokość bonu mieszkaniowe-
go będzie wpływać także liczba 
członków gospodarstwa domo-
wego. Po szczegóły zapraszam 
na stronę https://www.gov.pl/
web/rozwoj-praca-technologia

Bez cienia wątpliwości 
wprowadzone zmiany w usta-
wie mieszkaniowej dadzą sa-
morządom lepsze możliwości 
�nansowania inwestycji miesz-
kaniowych. Powstanie więcej 
mieszkań na wynajem dla mło-
dych, aktywnych i dynamicz-
nych ludzi. Być może dzięki temu 
porzucą oni myśl o tym, aby 
przenieść się ze swoich małych 
ojczyzn do dużych metropolii. 
Trzymam kciuki za powodzenie 
tego programu. Na pewno da się 
go ocenić już za kilka lat.

Beata Żołnieruk

***
Redakcja nie odpowiada za 

przedstawione dane, opinie i 
stwierdzenia, które stanowią 
wyraz osobistej wiedzy i poglą-
dów autora. Treści zawarte w 
felietonie nie odzwierciedlają 
poglądów i opinii redakcji.
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Kino plenerowe
Mieroszowskie Centrum Kultury zapra-
sza na seans kina plenerowego. 13 sierp-
nia o godz. 21.00 na Kościelnej Górze w 
Mieroszowie wyświetlony zostanie �lm 
pt. „Green book”. - Oczywiście, aby tra-
dycji stało się zadość, będzie popcorn i 
inne „kinowe” smakołyki. Wstęp wolny, 
można zabrać ze sobą kocyki. Będzie 
również dodatkowa atrakcja - w godz. 
19.30 - 20.30 Ochotnicza Straż Pożarna 
Mieroszów zaprasza na krótkie prze-
jażdżki strażackim quadem po Kościel-
nej Górze.

(RED)

Powiedzą o szczepieniach
- Zapraszamy na spotkanie informacyj-
ne, które odbędzie się w sobotę i nie-
dzielę - 14 i 15sierpnia br. - w miero-
szowskim rynku na temat szczepienia 
przeciw Covid-19. Przez cały weekend 
w godzinach od 10.30 do 14.00 będą 
mogli Państwo otrzymać rzetelną 
wiedzę na temat szczepień od dokto-
ra Piotra Polańskiego prowadzącego 
punkt szczepień w naszej gminie. W 
Gminie Mieroszów poziom zaszczepie-

nia mieszkańców na dzień 11.08.2021 
r przedstawia się następująco: liczba 
osób zaszczepionych 2 dawkami – 
3 220 (48,8%), liczba osób zaszczepio-
nych 1 dawką – 3373 (51,2%); Liczba 
osób w poszczególnych grupach wie-
kowych: 12-19 lat – 177, 20-39 lat – 
645, 40-59 lat – 1071, 60-69 lat – 756, 
70+- 724 – mówi burmistrz Mieroszo-
wa Andrzej Lipiński.

(RED)

Wycieczka z przewodnikiem
Lokalna Organizacja Turystyczna 
Aglomeracji Wałbrzyskiej zaprasza na 
wycieczki w ramach akcji #odkrywaj-
lokalnie z LOT Aglomeracji Wałbrzy-
skiej. W sobotę (14.08) zaplanowana 
została wycieczka pod hasłem  „Strze-
gom - granitowe serce „ - przewod-
nik - Tomasz R. Smagłowski, miejsce 
zbiórki: przed wejściem bocznym do 
Bazyliki Mniejszej w Strzegomiu, godz. 
11.00, natomiast w niedzielę (15.08) 
zaplanowana jest wycieczka „Mie-
roszów – brama do Polski” - przewod-
nik Marcin Fila, miejsce zbiórki: przed 
ratuszem w Mieroszowie, godz. 11.00. 

Wycieczki są realizowane w ramach 
projektu pt. „OdLOTowa Aglomera-
cja Wałbrzyska – wspólne podróże w 
naturze i kulturze” dofinansowanego 
ze środków Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego.

(RED)

Umeblowali posterunek
Umeblowany Posterunek Policji w Mie-
roszowie już czeka na funkcjonariuszy, 
którzy obejmą służbę w Gminie Mie-
roszów. - Mamy nadzieję, że od 1 paź-
dziernika 2021 roku będzie już funkcjo-
nował. Bardzo dziękujemy za wsparcie 
ministrowi Michałowi Dworczykowi, 
Komendantowi Miejskiemu Policji w 
Wałbrzychu Krzysztofowi Lewandow-
skiemu oraz radnym Rady Miejskiej w 
Mieroszowie. Za pomoc w umeblowa-
niu dziękujemy prezesowi KSS Bartnica 
Jakubowi Madejowi, Zebra Spółka z o.o. 
w Mieroszowie oraz Zarządowi Powiatu 
Wałbrzyskiego. Meble do posterunku 
wykonał Michał Kisilewicz ze Stolarni Art 
Desig – wylicza Mariusz Pawlak, zastępca 
burmistrza Mieroszowa.

(RED)

- Z nadzieją na słoneczną 
pogodę, która pozwoli rolni-
kom na prace polowe, mel-
dujemy, że przygotowania 
do czarnoborskich dożynek 
trwają – mówi Adam Górec-
ki, wójt Gminy Czarny Bór. 
5 września 2021 r. odbędzie 
się Dolnośląskie Święto Pie-
roga połączone z Dożynkami 
Gminnymi w Czarnym Borze.

- Wielką atrakcją, nie tylko 
dla fanów motoryzacji, będzie 
unikatowy traktor Man z 1959 
r. Model 2K3 zyskał nowe życie 
dzięki mieszkańcowi Czarnego 
Boru - Damianowi Romaniko-
wi. Z ciekawostek technicz-
nych: wyprodukowano tylko 
1800 sztuk tego modelu, jego 
moc to moc 18 KM, pojemność 
1300 cm3. Produkcja zakoń-
czyła się w 1962 r. Ten unika-
towy pojazd  będzie do obej-
rzenia w Czarnym Borze już 5 
września 2021 r. – mówi Adam 
Górecki, który wybrał się na 
jazdę testową historycznym 
pojazdem. – Poza tym będzie 
kolorowy korowód dożynko-
wy, będą występy zespołów 
ludowych, tradycyjne obrzędy 
oraz rywalizacja na najsmacz-
niejsze pierogi. Stadion spor-
towy znów rozkwitnie tysią-
cem barw, a stoiska sołeckie 
będą się uginać od swojskiego 
jedzonka. W programie naj-
większej imprezy w regionie, 
którą jest Dolnośląskie Święto 
Pieroga połączone z Dożyn-
kami Gminnymi w Czarnym 
Borze, zaplanowano uroczystą 
mszę świętą, która zostanie 
odprawiona w intencji rolni-
ków w para�i w Czarnym Bo-
rze. Po niej, we wspólnym ko-
rowodzie, mieszkańcy gminy 
udadzą się na stadion sporto-
wy, by tam uczestniczyć w ob-
rzędzie misterium chleba. Nie 
zabraknie oprawy góralskiej w 
wykonaniu Kapeli Góralskiej 
Janicki. Muzyczne akordy po-

Raport z Gminy MieroszówUnikat na dożynkach

płyną również od zespołów 
Radość i Grzędowianki. Sołec-
twa zaprezentują misternie 
przygotowane wieńce dożyn-
kowe. A popołudniu na dobre 
rozpocznie się kulinarna rywa-
lizacja w trzech pierogowych 
kategoriach.

(JJ)
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Rozpoczął się długo ocze-
kiwany remont drogi powia-
towej z Rybnicy Leśnej do 
Grzmiącej. W trakcie remon-
tu z drogi mogą korzystać 
tylko użytkownicy położo-
nych przy niej nieruchomo-
ści.

– Wszyscy wiemy, że od lat 
ta droga była w katastrofal-
nym stanie technicznym, ale 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego 
zawarł już w 2020 roku umo-
wę z wykonawcą na realizację 
remontu tego odcinka drogi 
w technologii zaprojektuj – 
wybuduj. Zgodnie z umową, 
prace remontowe mają się 

zakończyć 31 sierpnia 2021 r. 
Etap III –Głuszyca – Grzmiąca 
będzie realizowany dopiero po 
zakończeniu prac przez Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazow-
nictwo SA i Wałbrzyski Zwią-
zek Wodociągów i Kanalizacji, 
które mają w planach wymianę 
instalacji na tym odcinku drogi. 
Prosimy zatem o cierpliwość i 
wyrozumiałość z uwagi na fakt, 
że do zakończenia robót na 
tym odcinku drogi trzeba bę-
dzie liczyć się z utrudnieniami. 
Na tę chwilę jest to plac budo-
wy – podkreśla Roman Głód, 
burmistrz Głuszycy.

(RED)

W dniach 14 – 18 sierpnia 
2021 r. w Głuszycy odbędzie 
się Sudeckie Forum Inicjatyw 
Wiara – Kultura – Ekonomia 
pod honorowym patronatem 
Biskupa Świdnickiego Marka 
Mendyka.

Sudeckie Forum Inicjatyw 
to wydarzenie organizowane 
w celu wymiany poglądów, 
doświadczeń, działań, a przede 
wszystkim propozycji współ-
pracy w obszarze wiary, kultury 
i ekonomii w województwie 
dolnośląskim. Motywem prze-
wodnim spotkania jest hasło: 
Wiara – Kultura – Ekonomia. W 
trakcie pięciu dni Sudeckiego 
Forum Inicjatyw, odbędą się 
spotkania z przedstawicielami 
organizacji pozarządowych, 
samorządowcami, seniorami, 
osobami niepełnosprawnymi, 
młodzieżą. Organizatorzy po-
święcą czas wolontariuszom, 
przedstawicielom wspólnot 
para�alnych, sympatykom i 
osobom zainteresowanym 
podejmowanymi na forum za-
gadnieniami.

Wszystkie wydarzenia pod-
czas Sudeckiego Forum Inicja-
tyw odbędą się na placu przy 
kościele pw. Chrystusa Króla 

Gra terenowa
Fundacja Odkrywamy Niezna-
ne, w ramach zadania publicz-
nego współ�nansowanego ze 
środków Starostwa Powiatu 
Wałbrzyskiego, zaprasza do 
uczestnictwa w nieodpłatnej 
grze terenowej. Gra została za-
planowana na 14 sierpnia 2021 
r. w Zagórzu Śląskim - start przy 
Hotelu Maria Antonina o godz. 
10.00. Udział w zabawie mogą 
wziąć drużyny liczące do 5 osób 
(rodziny, grupy znajomych w 
różnym wieku). W trakcie gry 
zaprezentowane zostaną naj-
ciekawsze i często nieoczywiste 
punkty na trasie, przedstawiają-
ce potencjał turystyczny Zagórza 
Śląskiego. Uwaga! Rejestracja 
wyłącznie przez formularz reje-
stracyjny na stronie internetowej 
Fundacji Odkrywamy Nieznane 
www.odkrywamynieznane.pl.

(RED)

Artyści dzieciom
W sali wystawienniczej zam-
ku Grodno w Zagórzu Śląskim 
można obejrzeć wystawę ma-
larstwa pt. „Artyści Dzieciom 
– Piękno Ziemi Wałbrzyskiej”. 
Piękne prace można podziwiać 
od poniedziałku do piątku w go-
dzinach otwarcia zamku Grodno.

(RED)

Zamknięta droga 
Rybnica – Grzmiąca

Sudeckie Forum Inicjatyw 
w Głuszycy

przy ul. B. Chrobre-
go 4a w Głuszycy. 
Codziennie w godz. 
9.00 – 12.00 będą 
odbywały się panele 
dyskusyjne, o godz. 
12.00 będzie odpra-
wiana msza święta 
pod przewodnic-
twem księdza bi-
skupa, a o godzinie 
20,30 będą odbywały 
się koncerty.

Panele dyskusyj-
ne: niedziela - „Ad-
oracja daje życie”, 
„Od Adoracji do 
Apostolstwa”; po-
niedziałek - „Czyste 
Powietrze – źródła 
�nansowania”, „Sa-
morząd – perspekty-
wy i szanse”; wtorek - 
„Polityka Senioralna”, „Senior w 
akcji”; środa - „NGO szansą dla 
małej Ojczyzny”, „Patriotyzm 
przyszłości”.

Koncerty: sobota - Mała Ar-
mia Janosika; niedziela - Polska 
Orkiestra Muzyki Filmowej i 
Sound’n Grace; poniedziałek - 
Marcin Daniec i orkiestra pod 
kierownictwem Macieja Niecia; 
wtorek - Eleni z Orkiestrą Arte 

Symfoniko; środa - �nałowy 
Koncert Patriotyczny z udzia-
łem Orkiestry Reprezentacyjnej 
Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach.

Więcej informacji o Sudec-
kim Forum Inicjatyw Wiara – 
Kultura – Ekonomia na stronie 
https://sudeckieforuminicja-
tyw.pl/.

(RED)
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W Jedlinie-Zdroju, obok 
inwestycji służącym miesz-
kańcom, turystom i gościom 
powstała nowa atrakcja dla 
naszych najwierniejszych 
przyjaciół. 8 sierpnia został 
otwarty, wybudowany przez 
gminę psi wybieg.

- Obiekt o powierzchni 1700 
m2 jest ogrodzony i zabez-

pieczony śluzą wejściową. Na 
terenie obiektu znajdują się 
„zabawki” dla piesków: tunel, 
wiszące opony, pochylnia, sla-
lom i inne atrakcje. Właściciele 
psów mogą oglądać harce swo-
ich pupilków siedząc na ławecz-
kach, w które również został 
wyposażony obiekt. Psi wybieg 
powstał jako realizacja społecz-

nej inicjatywy mieszkańców 
Jedliny-Zdroju. Życzymy bez-
piecznego korzystania, a przy 
okazji apelujemy do wszystkich 
właścicieli psów o sprzątanie po 
swoich ulubieńcach, nie tylko 
na psim wybiegu, ale w całym 
mieście – podkreśla Leszek Or-
pel, burmistrz Jedliny – Zdroju.

(MS)

Psi wybieg w Jedlinie-Zdroju

- Mieszkańcy naszego miasta oraz goście zauważyli zapewne nową 
fontannę na zalewie w Kompleksie Sportowo-Rekreacyjnym przy ul. 
Kłodzkiej w Jedlinie - Zdroju. Fontanna jest po zmroku podświetlana i 
mieni się różnymi kolorami. Oprócz oczywistych walorów estetycznych, 
fontanna spełnia również bardzo ważną rolę w napowietrzaniu 
zbiornika wodnego, który w ostatnim czasie w trakcie dużych upałów 
zakwitał. Mamy nadzieje, że kolorowa fontanna uatrakcyjni, zwłaszcza 
wieczorne spacery przy zalewie – mówi Romuald Wysocki, zastępca 
burmistrza Jedliny-Zdroju.

(MS)

Nowa fontanna

- Zapraszam na prolog 
56. Międzynarodowego Fe-
stiwalu Henryka Wieniaw-
skiego w Szczawnie-Zdroju. 
14.08.2021 r. o godz. 20. 30 w 
hali spacerowej w Szczawnie 
- Zdroju odbędzie się koncert 
„Vivaldi Cztery Pory Roku 
w wykonaniu jazzowym” – 
mówi Mirosław Kowalik, dy-
rektor Teatru Zdrojowego w 
Szczawnie - Zdroju.

Kolejny muzycznym wy-
darzeniem, organizowanym 
przez szczawieński teatr będzie 
prezentacja Oratorium wielka-
nocnego Jana Sebastiana Ba-
cha, która została zaplanowana 
na 15.08 – początek o godz. 
20.00. W ramach Baroque Fe-
stiwal –wystąpili: Magdalena 
Podkościelna – sopran, Margot 
Oitzinger – alt (Austria), Tobias 
Hunger – tenor (Niemcy), Pe-
ter Kooij – bas (Niderlandy), 
Baroque Collegium 1685 Chór 
i Orkiestra (Czechy / Polska), 
Agnieszka Żarska – (kierownic-
two muzyczne/dyrygent).

A kilka dni temu odbyła się 
premiera wideoklipu „Osiem 

wieków Szczawna-Zdroju”. 
Utwór powstał w wyniku kon-
kursu zorganizowanego przez 
Teatr Zdrojowy na tekst pio-
senki o tematyce związanej z 
800-leciem Szczawna-Zdroju. 
Wybrany został tekst Elżbiety 
Wcisło, do którego Mirosław 
Kowalik napisał muzykę.

- Nagrania zrealizowano w 
M23 Studio w Wałbrzychu (re-
alizator Bartłomiej Miszczyk) i 
Waras Studio z Zaskala (reali-
zator Adam Waras), a zgrał to 
wszystko i zmasterował Jacek 
Gładkowski. Autorem pięknych 
zdjęć do wideoklipu jest Pa-
tryk Maćkowiak (montaż - Ka-
tarzyna Rolbiecka). Partnerem 
projektu było Stowarzyszenie 
Autorów ZAIKS i Związek Au-
torów Wykonawców Stoart. 
Realizacja projektu była moż-
liwa dzięki OKIS – Ośrodkowi 
Kultury i Sztuki we Wrocławiu. 
Projekt został do�nansowany z 
budżetu Województwa Dolno-
śląskiego – wyjaśnia dyrektor 
Teatru Zdrojowego w Szczaw-
nie – Zdroju.

(RED)

Vivaldi na jazzowo 
i nie tylko
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500 biegaczy zjawi się na 
starcie imprezy „Tropem Wil-
czym. Bieg Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych” w Wałbrzychu. 
Organizatorem lokalnej od-
słony wydarzenia jest Wał-
brzyska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna Invest-Park. 
Pod tym samym szyldem 
bieg odbędzie się także w 

Głuszycy. Obie imprezy od-
będą się 15 sierpnia 2021 r.

Już po raz IX w kilkudzie-
sięciu miastach polski tysiące 
osób wezmą udział w wydarze-
niu upamiętniającym żołnierzy 
polskiego podziemia antyko-
munistycznego i antysowiec-
kiego, którzy w latach 1944-
1956 zginęli z rąk komunistów. 

- Bieg jest doskonałą okazją 
do upamiętnienia bohaterów 
tamtych czasów, budowania po-
staw patriotycznych, a także krze-
wienia kultury �zycznej – mówi 
Mariusz Piejko, dyrektor Departa-
mentu Komunikacji i Marketingu 
Wałbrzyskiej Strefy, która po raz 
drugi organizuje wydarzenie na 
terenie Wałbrzycha.

Pobiegną tropem wilczym
Bieg główny odbędzie się 

na dystansie 1963 metrów 
symbolizujących datę śmier-
ci ostatniego „Wyklętego” - 
Józefa Franczaka  ps. „Lalek” 
oraz  na dystansie 5 km. Do-
datkowo zaplanowano biegi 
dla dzieci, które odbędą się na 
krótszych dystansach. Trasa 
przebiegać będzie przez wał-

brzyski Park im. Jana III Sobie-
skiego, a start odbędzie się 15 
sierpnia 2021 r. o godz. 12.00 
przy Hali Lekkoatletycznej w 
dzielnicy Nowe Miasto. Wzo-
rem ubiegłego roku, zostanie 
również przygotowana strefa 
animacji i zabaw dla najmłod-
szych uczestników.

Patronat nad wydarzeniem 
objął poseł na Sejm RP ziemi 
wałbrzyskiej Michał Dworczyk, 
który jest również pomysło-
dawcą ogólnopolskiej akcji 
„Tropem Wilczym” oraz pre-
zydent Wałbrzycha dr Roman 
Szełemej. Zapisy na wydarze-
nie odbywają się poprzez plat-
formę datasport.pl. 

Bieg Tropem Wilczym w 
Głuszycy także został przenie-
siony na 15 sierpnia 2021 r. W 
dalszym ciągu można się zapi-
sać pod nr tel. 503 102 817.

- Tym razem zapraszamy 
do wspólnego pokonania dy-
stansu o długości 4,31 km. 
Startujemy z Placu Targowego 
przy ul. Dolnej, a kończymy na 
„Kamykach” w Głuszycy Gór-
nej. Opłata startowa wynosi 
15 zł od uczestnika biegu. Ilość 
pakietów startowych ograni-
czona. Serdecznie zapraszamy 
biegaczy z Głuszycy i nie tylko! 
– zachęcają organizatorzy bie-
gu w Głuszycy.

(RED)

Piękny �nał trzeciego 
dnia zwieńczył trzydniowe 
Mistrzostwa Polski MTB XC 
2021, które rozgrywane były 
na trasach kolarstwa górskie-
go w Boguszowie – Gorcach.

Trzydniowe zawody na 
wymagających trasach w oko-
licach stadionu przy ul. Ku-
socińskiego w Boguszowie 
- Gorcach rozpoczęła rywa-
lizacja sztafet mieszanych w 
kategoriach młodzików i ju-
niorów młodszych. W sobotę 
w mistrzostwach Polski w ko-
larstwie górskim rywalizowali: 
amatorzy, mastersi, młodzicy, 
żacy, uczestnicy zmagań Cyklo-
Sport wśród kobiet i mężczyzn 
oraz rozgrywane były konkur-
sy dla dzieci. A w niedzielę na 
starcie stanęli w kategoriach: 
juniorzy młodsi, juniorzy oraz 
elita kobiety i mężczyźni.

W rywalizacji juniorów mi-
strzostwo Polski wywalczył 
Filip Brzóska z KKW Nexelo 
Wałbrzych, w rywalizacji kobiet 
20 tytuł mistrzowski zdobyła 
dwukrotna wicemistrzyni olim-

pijska Maja Włoszczowska, a w 
wyścigu elity mężczyzn tytuł 
mistrzowski wywalczył Bart-
lomiej Wawak, a tytuł II wice-
mistrza zdobył pochodzący z 
Boguszowa - Gorc Filip Helta. 
Puchary odebrały też woje-
wództwa i kluby w osobnej 
klasy�kacji.

- Gratulacje kieruję nie tyl-
ko do wszystkich mistrzów i 
wicemistrzów kraju, ale także 
do wszystkich uczestników 
tych wspaniałych zawodów. 
W imieniu Gminy Boguszów-
-Gorce dziękuję Polskiemu 
Związkowi Kolarskiemu i Dol-
nośląskiemu Związkowi Ko-
larskiemu za zaufanie i powie-
rzenie OSiR Boguszów-Gorce 
oraz KKW Nexelo Wałbrzych 
organizacji tych mistrzostw. 
Po wielu latach mistrzostwa 
Polski w kolarstwie górskim 
wróciły w góry... i już ich nie 
oddamy! – powiedziała na 
zakończenie zawodów Sylwia 
Dąbrowska, burmistrz Bogu-
szowa – Gorc.

(RED)

Mistrzostwa Polski 
w Boguszowie - Gorcach
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Panorama Nieruchomości 

58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1

T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama. net. pl

http://www. panorama. net. pl

SKUPUJEMY MIESZKANIA ZA 
GOTÓWKĘ, TAKŻE ZADŁUŻONE 
I Z KOMORNIKIEM, WYPŁATA 
GOTÓWKI OD RĘKI.  KONAKT: 535-
416-014

NAJWIĘKSZA BAZA OFERT Z RYN-
KU PIERWOTNEGO NA DOLNYM 
ŚLĄSKU !!!

Ponad 100 inwestycji we Wro-
cławiu  BEZ PROWIZJI ! Zadzwoń 
792-549-757

WAŁBRZYCH okolice Parku Sobie-
skiego 2pok 40m2 piękny ogród 
pod okanami 

tel. do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl PAN- MS - 1182

BOGUSZÓW GORCE  Osiedle 
Krakowskie  super okolica 2 pokoje 
parter cena 85tys zł  tel do kontak-
tu 535-416-014  oferta dostępna 
na  www.panorama.net.pl 

BOGUSZÓW GORCE  dom z lat 90-
tych  5pokoi, 220m2 cena 530tys zł  
tel do kontaktu 535-416-014 oferta 
dostępna na  www.panorama.net.
pl pod nr PAN- DS -1206 

RUSINOWA 40m2 2pokoje z  ogro-
dem cena 85tys tel do kontaktu 
535-416-014 www.panorama.
net.pl 

BIAŁY KAMIEŃ Do wynajęcia 
mieszkanie 35m2  4piętro, ogrze-
wanie miejskie. Cena 1190,-zł  

Tel do kontaktu 535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MW-1201 
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Kupiê zegarki
mechaniczne (nakrêcane) i automatyczne,

narêczne, mêskie
szwajcarskie - IWC, Omega, Zenith, Eterna, Longines, 
Oris, Epos, Certina, Tissot, Doxa, Atlantic,
niemieckie - Glashutte, Anker, Ancre, Zeppelin, 
Junghans, Junkers 
japoñskie - Seiko, Citizen, 
radzieckie - Poljot, Wostok, Slawa, Szturmanskie
polskie - B³onie

tel.: 791 87 34 77

Siedziba fi rmy - ul. Kutrzeby 60 Wrocław
Biuro Obsługi w Wałbrzychu 

– ul. Dunikowskiego 20
tel. 609 010 023

e-mail: mbbednaski@wp.pl

DOMOFONY
MONITORING

Okna LUCH
- najtańsze okna, które polubisz!

5 lat gwarancji,
perfekcyjny montaż.

Przystępna cena! Raty!
Ponadto wymieniamy stare

uszczelki w oknach PCV.
Kontakt: Okna LUCH,

ul. Wańkowicza 5, Szczawno-Zdrój,
74 843 22 84, 605 430 006

SKUP AUT 

ZA GOTÓWKĘ 
CAŁYCH 

I USZKODZONYCH 

ORAZ MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY
Gotówkowe, dla �rm,

na spłatę innych kredytów.
Pożyczki pozabankowe na 48 msc.

bez zdolności kredytowej,
chwilówki na dowód

Tel. 663 712 904
ul. Kolejowa 3 

(koło restauracji Korona Śląska)
Świebodzice

ZATRUDNIĘ 

DOŚWIADCZONEGO

MECHANIKA 

SAMOCHODOWEGO

TEL. 609 899 811 

BIURO: 

ul. Słowackiego 8 
(I piętro w budynku kancelarii adwokackiej)

tel.: 600 814 572
agnieszka.malecka@onet.eu

TANIE 
UBEZPIECZENIA
• KOMUNIKACYJNE
• MAJĄTKOWE
• NA ŻYCIE

Oferujemy profesjonalną pomoc 
przy rejestrowaniu pojazdów: załatwienie 

wszelkich formalności w Urzędzie 
Skarbowym, Urzędzie Celnym 
oraz w Wydziale Komunikacji.

WSPÓŁPRACUJEMY 
ZE WSZYSTKIMI FIRMAMI!

USŁUGI

(4) Usługi budowlane: malowanie, 
tynkowanie, panele, płytkowanie, 
łazienki itp. Tel. 666 201 604

(3) KUCHNIE, meble na wymiar, 
SZAFY WNĘKOWE, GARDEROBY i 
inne stolarskie. TANIO! 692-123-
981. 

(3) ANTENY SATELITARNE – 
montaż, naprawy, ustawianie - w 
najlepszej cenie i w najkrótszym 
czasie. Tel. 606 937 229

(3) MEBLE NA WYMIAR – kuchnie, 
szafy, garderoby, zamówienia indy-
widualne – TANIO! www. meble-i-
bg. weebly. com Tel. 607-218-533

PRACA

(1) Pakowanie kosmetyków. 2 zmia-
ny. Również osoby z niepełnospraw-
nością. Wałbrzych. Tel. 734 108 163

MOTORYZACJA

(3) Kupię stare motocykle oraz 
szkolne przekroje silników i maszyn 
parowych, a także syreny strażackie. 
Tel. 889-706-226. 

KUPIĘ

(21) Kupię starcie: dokumenty, 
zdjęcia, odznaczenia, zegarki, 
militaria, �gurki i patery z okresu 
PRL-u, szkło kolorowe, komiksy 
i inne przedmioty. Tel. 604-574-
501.

USŁUGI 
MINI KOPARKĄ

TEL.
605 06 26 42

R E K L AMA

JEDLINA ZDRÓJ  Dom z działką 
2,3ha  7pok 200m2 ,ogrzewanie 
gazowe Cena 465tys zł 

Tel do kontaktu  535-416-014 ofer-
ta dostępna na  www.panorama.
net.pl pod nr PAN-MS-1150

Głuszyca ul. Kłodzka 8

tel. 882068300, 660747567

e-mail:info@zolnieruk. pl

www. zolnieruk. pl

Oferujemy naszym Klientom bez-
pieczne i sprawne przejście przez 
cały proces zakupu lub sprzedaży, 
aż do momentu umowy końcowej 
związanej z jej nabyciem/zbyciem. 
Pomożemy w określeniu stanu 
prawnego i kompletowaniu doku-
mentów. Zapraszamy do bliższej, 
bezpłatnej prezentacji! 

Kupię mieszkanie w Wałbrzychu 
ewentualnie powiat wałbrzyski 
–parter lub I piętro w cenie do 100 
tys. zł. Powierzchnia od 50m2.

Sprzedam działkę budowlaną w 
Jedlinie- Zdrój – bardzo atrakcyjny 
teren o powierzchni 3544m²  cena 
166 tys.zł

Sprzedam działkę zabudowaną 
(budynek po byłej straży) o pow. 
1200m2 w Sierpnicy. Cena 200 
tys. zł. 

Informacje dotyczące nierucho-
mości zostały sporządzone na 
podstawie oświadczeń i nie są 
ofertą w rozumieniu przepisów 
prawa, mają charakter wyłącznie 
informacyjny i mogą podlegać 
aktualizacji, zalecamy ich osobistą 
wery�kację. Serdecznie zaprasza-
my do naszego biura w Głuszycy i 
na stronę www.zolnieruk.pl.

Tartak Urbaniak oferuje:
więźby dachowe, ogrodzenia,

deski: tarasowe, podłogowe, boazeryjne, 
elewacyjne (różne profi le)

opał iglasty

Jedlina Zdrój, ul. Kłodzka 29
Tel. (74) 845 56 50, 509 52 60 12
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www.nsp-eureka.pl
nspeureka
602 231 533
eureka.sekretariat@onet.pl

Wałbrzych
ul. Pankiewicza 5
ul. Mickiewicza 17a
ul. Bogusławskiego 2 

ZAPRASZAMY DO EUREKI


