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dla kobiet i mężczyzn
PRACA w Niemczech

Wałbrzych ul. Główna 9 (I piętro), tel. 74 663 8293, 727 010 114, e-mail: walbrzych@remax-praca.pl KR
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• sortowanie 
surowców wtórnych

• demontaż RTV i AGD

• rozładunek 
paczek kurierskich
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•  B E Z G OTÓW KOW E  N A P RAW Y
•  E K S P R E S OW E  N A P RAW Y  L A K I E R N I C Z E
•  AU TO  Z A S T Ę P C Z E  G RAT I S

N A  C Z A S  N A P RAW Y
Wałbrzych, Sztygarska 10     www.kasacja.info

R E K L AMA

KREDY TU$

AKCJA ZNICZ
ROZDAJEMY ZA DARMO ZNICZE!!!*

Nie czekaj do ostatniej chwili
zadbaj o grób swoich bliskich juz dziś

Jeśli brakuje Ci gotówki przyjdź
po bezpłatną chwilówkę do 1500 zł

na okres 2 miesięcy za 0 zł 
dla nowych klientów 

w  ofercie również POŻYCZKI do 20 000 zł bez BIK i KRD 
na okres  30 miesięcy   

  * do każdej podpisanej umowy dołaczamy w prezencie znicz

Zapraszamy 
AL. Wyzwolenia 49/2,  58-300 Wałbrzych

tel. 730-935-087  

CENTRUM
KREDYTOWE

R E K L AMA
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Październik, to miesiąc, 
który nieodłącznie kojarzy mi 
się ze szkołą i Dniem Nauczy-
ciela. To skrzywienie zawo-
dowe, ale trudno się dziwić, 
skoro w szkole spędziłem 
drugie tyle życia, co w domu. 
Najpierw jako uczeń, potem 
nauczyciel. Dopiero teraz - na 
stare lata - przyzwyczajam się 
żyć bez szkoły. Ale wracam 
do niej bez przerwy wspo-
mnieniami. I właśnie na tej 
fali retrospekcji chcę napisać 
o roli i znaczeniu szkoły w po-
znawaniu świata.

Przypominam sobie z lat 
dziecięcych jak ogromne 
wrażenie wywarła na mnie 
szkolna wycieczka do Kra-
kowa. To były wczesne lata 
pięćdziesiąte w niewielkiej 
wsi nad Jeziorem Otmu-
chowskim. Do Krakowa po-
jechaliśmy pociągiem. Tak 
mi się zdaje, że była to moja 
pierwsza podróż wagonem 
osobowym. Wcześniej po-
dróżowałem tym środkiem 

Kłaniam się czapką do ziemi!
Stanisław 
Michalik

lokomocji w wagonie towa-
rowym. To była podróż tuż 
po wojnie ze Starego Sącza 
na Ziemie Odzyskane. Ojciec 
powrócił po sześciu latach z 
niewoli niemieckiej, lecz byli-
śmy bez środków do życia. U 
niemieckiego bauera nauczył 
się pracy na roli. Teraz na zie-
miach poniemieckich poja-
wiła się szansa na pozyskanie 
gospodarstwa rolnego. I tak 
się też stało. Ale z tamtej po-
dróży na zachód niewiele pa-
miętam. Miałem wtedy sześć 
lat. Wycieczka do Krakowa, to 
zupełnie coś nowego. W po-
ciągu udało mi się zająć miej-
sce przy oknie. Dzięki temu 
mogłem non stop oglądać 
przemykające przed oczyma 
obrazki z naszej polskiej kra-
iny.

Potem był Rynek kra-
kowski, kościół Mariacki z 
hejnałem płynącym z wieży 
i oczywiście Wawel. Duże 
wrażenie wywarła na mnie 
wijąca się szeroką wstęgą 
pod Wawelem Wisła, zaś na 
Wawelu - Smocza Jama. To 
wszystko wryło się w pamięć 
i tkwi do dziś, stanowiąc 
podwalinę patriotyzmu. Kra-
ków pokochałem na zawsze, 
bardziej niż Warszawę, którą 
poznałem znacznie później, 

już jako początkujący na-
uczyciel, współorganizator 
szkolnej wycieczki dla moich 
uczniów w boguszowskiej 
szkole podstawowej. I w Kra-
kowie, i w Warszawie miałem 
okazję bywać potem częściej, 
ale pierwsze olśnienia okazu-
ją się najtrwalsze.

W liceum pedagogicznym 
jeździliśmy na wakacyjne 
obozy wędrowne w góry. 
W ten sposób poznałem 
i Karpaty, i Sudety, i Góry 
Świętokrzyskie. Potem, jako 
nauczyciel, sam stałem się or-
ganizatorem lub współorga-
nizatorem wycieczek szkol-
nych. Na takich wycieczkach 
poznałem Wybrzeże. Zoba-
czyć Bałtyk, zanurzyć w nim 
stopy, to było moje marzenie 
od dziecka. Teraz udało się je 
spełnić na obozie w Międzyz-
drojach, a potem w Ustce i w 
Łebie. Bałtyckie trójmiasto – 
Gdańsk, Gdynię i Sopot, mia-
łem okazję zwiedzić nieco 
później na wycieczkach auto-
karowych, organizowanych 
dla nauczycieli i pracowni-
ków szkolnych z Jedliny-
-Zdroju. Co roku wyjeżdża-
liśmy gdzie indziej, a więc i 
w Bieszczady, i w Beskidy do 
Bielska-Białej, i do Gniezna, 
Poznania, Kruszwicy. Podró-

żowaliśmy też pociągiem do 
NRD, podtrzymując przez 
wiele lat koleżeńskie kontak-
ty ze szkołą i domem dziecka 
w jednym z miasteczek nad 
Łabą.

Było tego tak dużo, że 
dziś - po latach - trudno by-
łoby to zliczyć i usystema-
tyzować. Wniosek nasuwa 
się jeden: to był niezwykle 
ważny i w ówczesnych re-
aliach ekonomicznych i 
ustrojowych jedyny sposób 
bliższego poznania kraju. Te 
wycieczki były też prawdzi-
wą szkołą życia.

Mamy dziś inną Polskę. 
Świat się zmienił skutkiem 
rozwoju techniki (telewizji, 
telefonii, komputeryzacji i 
motoryzacji). Łatwiej jest wy-
jechać w Polskę, a punktem 
zainteresowań stają się atrak-
cyjne miejsca w całej Europie, 
a nawet dalej - na świecie. 
Nie zmieniło się jedno - wciąż 
ważną rolę w poznawaniu 
świata przez dzieci i młodzież 
spełnia szkoła. Nadal niezwy-
kle cenionymi są nauczyciele 
- wędrownicy, a więc tacy na-
uczyciele, którzy potra�ą roz-
palić wśród uczniów płomień 
zainteresowania turystyką i 
wraz z nimi wyruszyć w świat. 
A w jego poznaniu dobrze 

jest zacząć od własnego po-
dwórka. Spenetrować naj-
bliższą okolicę, poznać walo-
ry miejsca, gdzie znajduje się 
nasz rodzinny dom. A potem 
podążać dalej.

Trudno znaleźć coś równie 
drogocennego w pracy szkol-
nej. Wycieczki szkolne to naj-
lepszy, najbardziej skuteczny 
sposób zdobywania wiedzy 
i kształtowania własnej oso-
bowości. A takich nauczycie-
li, którzy to robią, winniśmy 
stawiać na świeczniku. To są 
na ogół pedagodzy z krwi 
i kości. Należą im się słowa 
wdzięczności i uznania. War-
to o tym pamiętać przy okazji 
Dnia Nauczyciela. Wprawdzie 
to już było - Dzień Nauczy-
ciela mamy za sobą - moje 
życzenia mogą się wydawać 
spóźnione, ale myślę, że nie 
tak bardzo.

Do nauczycieli - turystów 
kieruję w pierwszej kolejno-
ści z tej okazji laurkę świą-
teczną wierszem:

niech Wam na wycieczkach szkolnych
czas najmilej płynie,
bo w nich uczeń jak ptak wolny,
a pamięć nie zginie,

w sercach dzieci ślad na życie
pozostanie trwały,

ich przewodnik – nauczyciel
to człowiek wspaniały,

dziś przy pedagogów święcie
nućmy wszyscy pienia
i składajmy Wam w podzięce
najlepsze życzenia !

Oczywiście pozdrawiam 
serdecznie wszystkich na-
uczycieli. Wielu z nich ma 
inne, nie mniej pożyteczne 
pasje. Dzień Nauczyciela jest 
okazją by uścisnąć im ręce 
i szczerze podziękować za 
trud i poświęcenie dla dobra 
dzieci i młodzieży:

„Cząstka pracy wykonana
i znów cząstka, i znów cząstka,
i znów noc, i znów od rana
do cząstki dodana cząstka.

Słońce serca nam przeszywa
i biją wdzięczne blaskowi.
Rękami pchamy tworzywa
od bezkształtu ku kształtowi.

Kształtami świat zaludniają
do prac przyłożone dłonie.
Tętnią prace. Tak powstają
wiersze, domy i symfonie”.

(Konstanty Ildefons Gałczyński, Pieśni)

Kłaniam się wszystkim Nauczycielom 
po staropolsku – czapką do ziemi…
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MOJA REAKTYWACJA ZAWODOWA

• KURSY ZAWODOWE
 - wg potrzeb uczestnika 
    - śr. wartość 2.400 zł
 - np. spawacz, opiekunka osób 
    starszych, operator CNC, kucharz
 - zwrot kosztów dojazdu
 - stypendium szkoleniowe

• DORADZTWO 
 - wg potrzeb uczestnika, 
 - zawodowe,
 - prawne, socjalne, finansowe.

• TRENINGI UMIEJĘTNOŚCI 
 - m.in. asertywność, autoprezentacja
 - rozwiązywanie konfliktów itp.

• STAŻE ZAWODOWE
 - wynagrodzenie - 1.440 zł netto/m-c
 - czas trwania - 6 miesięcy
 - zwrot kosztów dojazdu na staż - do 200 zł/m-c

• KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?
 - osoba bezrobotna, bierna zawodowa 
   lub poszukująca pracy,
 - osoba powyżej 30 lat,
 - mieszkaniec powiatu wałbrzyskiego.

STARTUJEMY 
W PAŹDZIERNIKU

2016 r. - NIE CZEKAJ !!!

WIĘCEJ INFORMACJI NA STRONIE INTERNETOWEJ: 
www.fee.org.pl (zakładka Projekty / Nie poddaję się)

Osoba do kontaktu: Łukasz Hoppe - lukasz@fee.org.pl, 600 385 690, (Rekrutacja: 601 562 004)

NIE PODDAJĘ SIĘ!NIE PODDAJĘ SIĘ!NIE PODDAJĘ SIĘ!

•

•

•

•

•

Fundacja Edukacji
Europejskiej

ul. Dmowskiego 2/4
58-300 Wałbrzych
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Nowy towar

24 października (poniedziałek)

Wałbrzych, ul. Chrobrego 14

28 października (piątek)

Świebodzice, ul. Wolności 29 (targowisko)

Całkowita wymiana
asortymentu.

Nowa kolekcja 
w super cenach. 
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18 października, pilna ko-
nieczność załatwienia pewnej 
niecierpiącej zwłoki sprawy 
niekoniecznie prywatnej, 
skierowała moje kroki w 
stronę wałbrzyskiego Rynku, 
dzięki czemu przez przypa-
dek mogłem dojrzeć coś, co 
nakazuje mi ponownie zasta-
nowić się nad tym, w jakim 
państwie przyszło, nie tylko 
mi, żyć. Otóż zobaczyłem 
jak w karnym ordynku, na 
placu Magistrackim, przed 
ratuszem, stoi 12 srebrnych 
samochodów marki Toyota 
(w tym dwa oznakowane), a 
przy każdym wyprężony jak 
struna funkcjonariusz poli-
cji. Pomiędzy nimi „uwijał 
się” wymachujący kropidłem 
ksiądz, który nie tylko samo-
chody, ale i tych policjantów 
kropił wodą. Zatrzymałem się 
na chwilę wielce zdumiony, 
dzięki czemu zorientowałem 
się szybko, że jest to ceremo-
nia przekazania przez prezy-
denta Wałbrzycha Romana 
Szełemeja, zakupionych ze 
środków Wałbrzyskiego Bu-
dżetu Partycypacyjnego na 
potrzeby policjantów, 12 
hybrydowych samochodów 
marki Toyota (Auris i Yaris). A 
księdzem, który uwijał się jak 
w ukropie, był sam świdnicki 
biskup Ignacy Dec. Widząc 
ten obrazek zastanawiać za-
cząłem się, jaki istotny cel 
miała ta publiczna impreza, 
bo jakiś cel musiał jej przecież 

O skuteczności wody święconej
Janusz
Bartkiewicz

przyświecać. Samochody do 
policji tra�ły co najmniej już 
kilka miesięcy temu, ale stały 
nieużywane – czego dowie-
działem się od zaprzyjaźnio-
nych funkcjonariuszy - chyba 
z tego powodu, że nie zostały 
pokropione wodą święconą, 
a więc nie można było ich na-
rażać na jakieś przypadkowy 
nawet uszczerbek. Bo prze-
cież są to bardzo drogie po-
jazdy i każdy z nich kosztował 
miasto ponad 83 tys. zł, co 
wynika z prostego przelicze-
nia jednego miliona, wydane-
go na ich zakup. Być może bi-
skup I.Dec nie miał wcześniej 
czasu i dopiero we wtorek 
znalazł go ociupinkę, na co 
zresztą wyraźnie wskazywało 
jego nazbyt pośpieszne za-
chowanie się w czasie tejże 
ceremonii. Wygląda na to, że 
z uwagi na tak drogocenny 
nabytek, zarówno prezydent 
miasta jak i komendant miej-
ski policji doszli do wniosku, 
iż pokropienie samochodów 
święconą wodą ustrzeże je 
od wszelkich zagrożeń, jakie 
będzie nieść ze sobą ich po-
licyjna służba. Wszak zdecy-
dowana większość z nich (10 
na 12) jest nieoznakowana, 
a zatem narażona na różne-
go rodzaju stłuczki, czy inne 
poważniejsze kolizje, ponie-
waż użytkownicy dróg będą 
je traktować, jak wszystkie 
inne samochody poruszają-
ce się po drogach. Wiadomo 
bowiem, że na pojazdy ozna-
kowane zwraca się większą 
uwagę, przez co na przypad-
kowe kolizje (niezawinione 
przez kierowców-policjan-
tów) są mniej narażone. Tak 
więc policja będzie mogła 
sporo zaoszczędzić, rezy-

gnując z ubezpieczeń tychże 
samochodów, pieniądze na 
ten cel przeznaczając na inne 
niezbędne potrzeby. Myślę 
sobie, że ich ubezpieczenie 
może zostać przyjęte jako wy-
raz wielkiej nieufności wobec 
gwarancji bezpieczeństwa, 
udzielonej przez świdnickie-
go biskupa, a być może na-
wet okazać się obrazą czyichś 
uczuć religijnych, wszak ce-
remonia pokropku nie miała 
świeckiego, a jak najbardziej 
religijny charakter. Z drugiej 
jednak strony, nie wygląda 
na to, aby kierownictwo wał-
brzyskiej (i wojewódzkiej) ko-
mendy zbytnio się kosztami 
przejmowało, bo przecież ta 
wtorkowa impreza również 
musiała dosyć istotne koszty 
wygenerować. Wszak wia-
domo, że każda czynność 
wykonywana o�cjalnie przez 
przedstawicieli polskiego Ko-
ścioła Katolickiego (chrzciny, 
śluby, pogrzeby itp.) kosztuje 
i ma swój starannie opraco-
wany cennik, zatem jej koszt 
musiał zostać w policyjnym 
budżecie przewidziany i 
ujawniony pod odpowiednią 
pozycją. Nie sądzę też, aby 
delegacja z kierownictwa ko-
mendy wojewódzkiej przyby-
ła do Wałbrzycha w charak-
terze pieszej pielgrzymki, bo 
zapewne przyjechała jakimiś 
samochodami służbowymi. 
A te, o ile mi wiadomo, „na 
wodę” nie jeżdżą, a nawet 
gdyby, to i ona nie jest do-
brem darmowym i słono już 
kosztuje. Truizmem z mojej 
strony będzie przypomnie-
nie, że na budżet (w tym i 
policji) składają się również 
podatki płacone przez oby-
wateli wyznających inną niż 

chrześcijańska wiarę, albo 
zgoła niewierzących w nic, 
poza czystym rozumem. Ta-
kim samym truizmem będzie 
też przypomnienie, że istnieje 
coś takiego jak art. 25 Kon-
stytucji RP, z którego wynika 
w sposób niebudzący wątpli-
wości, że władze publiczne 
zachowują bezstronność w 
sprawach przekonań religij-
nych, światopoglądowych i 
�lozo�cznych, zapewniając 
swobodę ich wyrażania w 
życiu publicznym, przy czym 
kościoły i inne związki wyzna-
niowe są równouprawnione, 
a na dodatek stosunki mię-
dzy państwem a kościołami 
i innymi związkami wyzna-
niowymi są kształtowane na 
zasadach poszanowania ich 
autonomii oraz wzajemnej 
niezależności, jak również 
współdziałania dla dobra 
człowieka i dobra wspólne-
go. Dlaczego zatem w owej 
ceremonii poświecenia sa-
mochodów zabrakło przed-
stawicieli innych kościołów 
i związków wyznaniowych? 
Przecież samochody świę-
cono chyba też i po to, aby 
dobrze służyły całemu spo-
łeczeństwu (a jest ono mimo 
wszystko wyznaniowo do-
syć zróżnicowane), którego 
przedstawiciele w liczbie 
pond 10 tysięcy spowodo-
wali, że można było je za-
kupić z gminnego budżetu. 
Skąd pan komendant miejski 
i pan prezydent miasta mają 
pewność, że wśród głosują-
cych nie było wyznawców 
innej wiary, a nawet – tfuj – i 
ateistów? Wygląda na to, że 
takich wątpliwości nie mają, 
albo też – co wydaje mi się 
czymś gorszym - tych wyzna-

jących inną wiarę lub świato-
pogląd uznają za „obcych”, 
którzy w wyznaniowym, ka-
tolickim państwie praw żad-
nych mieć nie mogą.

Czepiam się może nie-
potrzebnie, bo przecież po-
wszechnie wiadomo, że w 
naszym państwie nikt (lub 
prawie nikt) treścią Konstytu-
cji RP absolutnie się nie przej-
muje, co dokładnie widać po 
tym, jak szanuje się w Polsce 
Trybunał Konstytucyjny. Wy-
gląda na to, że pan prezy-
dent Szełemej, zdaje się, że z 
Platformy Obywatelskiej, tak 
obecnie mocno stającej niby 
w obronie konstytucyjnych 
zasad, co do ich przestrzega-
nia ma taki sam jak nadprezes 
IV RP Jarosław stosunek bar-
dzo ambiwalentny. No cóż, 
pozostaje jedynie oczekiwać, 
że następny budżet party-
cypacyjny zostanie przezna-
czony na zakup specjalnego 
zestawu składającego się z ró-
żańca i Biblii, w które zostaną 
wyposażeni wszyscy wałbrzy-
scy funkcjonariusze policji, 
a ich przekazanie odbędzie 
się z takim samym religijnym 
ceremoniałem. Zastanawiam 
się, czy poświęcenie tychże 
samochodów spowoduje, iż 
niektórzy wałbrzyscy poli-
cjanci zaczną sami przestrze-
gać prawa, szanować swoich 
współobywateli, nie robiąc 
im na ten przykład krzywdy 
podczas prowadzonych czyn-
ności procesowych, lub nie 
obciążając ich fałszywemu 
pomówieniami o naruszenie 
nietykalności �zycznej bądź 
znieważenia. I jakoś złudzeń, 
co do skuteczności święconej 
wody, w tej materii nie mam.

www.janusz-bartkiewicz.eu

Gwiazdy 
w Czarnym Borze
Wielkimi krokami zbliża się 
wyjątkowy koncert w nowym 
Centrum Biblioteczno – Kul-
turalnym w Czarnym Borze. 
Już 22 października (sobota) o 
godzinie 17.00 wystąpią Alicja 
Majewska i Włodzimierz Korcz. 
– Jest to nasza tegoroczna pro-
pozycja uświetnienia obcho-
dów Dnia Seniora w Czarnym 
Borze. Od 3 lat święto seniorów 
w naszej gminie obchodzone 
jest uroczyście, z wysokiej kla-
sy oprawą artystyczną. Z okazji 
Dnia Seniorów gościliśmy już w 
Czarnym Borze takie gwiazdy, 
jak Zbigniew Wodecki i Halina 
Frąckowiak. W tym roku ser-
decznie zapraszamy na występ 
Alicji Majewskiej i Włodzimierza 
Korcza – mówi Adam Górecki, 
wójt Gminy Czarny Bór. Bilety 
w cenie 25 zł są do nabycia w 
Centrum Biblioteczno – Kultu-
ralnym w Czarnym Borze. Ilość 
miejsc ograniczona.

(RED)

Lwowskie 
wspomnienia
28 października o godz. 16.30, 
w auli I Liceum im. Ignacego 
Paderewskiego w Wałbrzy-
chu, wystąpią uczniowie I 
Liceum Ogólnokształcącego 
i Publicznego Gimnazjum 
Dwujęzycznego nr 12 w 
spektaklu pt. „Odbity w szy-
bach cichy Lwów...”. - Naszym 
przedstawieniem włączamy się 
w obchody 25-lecia powstania 
Wałbrzyskiego Oddziału Towa-
rzystwa Miłośników Lwowa i 
Kresów Południowo-Wschod-
nich. W imieniu dyrekcji, grona 
pedagogicznego oraz twórców 
i aktorów spektaklu serdecznie 
zapraszamy! – mówi Beata Urba-
niak, wicedyrektor Zespoł Szkół 
nr 1 w Wałbrzychu.

(RED)
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ZAPRASZAMY na www.duotravel.pl 
lub  www.facebook.com/duotravel.boguszowgorce oraz do naszych biur!

www.duotravel.pl I e-mail biuro@duotravel.pl, tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76

ZIMA 2017 JUŻ W SPRZEDAŻY

INNE IMPREZY DOSTĘPNE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ ORAZ W BIURACH SPRZEDAŻY.

PIELGRZYMKA DO IZRAELA 
11-18.02.2017 i 18-25.02.2017 

SUPER CENA - 3 300 PLN - 3 150 PLN* + 180 USD (WSZYSTKO W CENIE!!!) 
*promocja do końca października

NARTY WE WŁOSZECH - PIEMONT SKIPASS W CENIE!!!
9.12 - 17.12.2016 - 800 zł + 310 €,

17.02 - 25.02.2017 - 800 zł + 430 €, 17.03 - 25.03.2017 - 800 zł + 330 € 

NARTY W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 990 zł 1 592 zł

OBÓZ NARCIARSKI W BUŁGARII - BANSKO HOTEL*** ZE SPA!!!
13.01 do 22.01.2017, 20.01 do 29.01.2017, 27.01 do 05.02.2017, 03.02 do 12.02.2017, 

10.02 do 19.02.2017. 17.02 do 26.02.2017 - cena 1 875 zł 1 500 zł

WCZASY ZIMOWE W W SZCZAWNICY 
- 13.02.2017 do 19.02.2017 , 20.02.2017 do 26.02.2017 - 899 pln/OSOBĘ

WCZASY ZIMOWE W ROKICINACH PODHALAŃSKICH 
-Cena pakietu 5 dniowego: 490 PLN - osoby dorosłe, 290 PLN - dzieci do lat 6, 

390 PLN - dzieci do lat 12,  Cena pakietu 7 dniowego: 590 PLN - osoby dorosłe, 
290 PLN - dzieci do lat 6, 390 PLN - dzieci do lat 12

WCZASY ZIMOWE W ZAKOPANEM
13.02.2017 – 19.02.2017, 20.02.2017 – 26.02.2017. 

CENA: 650 PLN/osobę dorosłą, 600 PLN dziecko do 10 lat

JARMARKI BOŻONARODZENIOWE:
26.11.2016 DREZNO - 99 PLN
03.12.2016 PRAGA - 99 PLN

10.12.2016 BERLIN - 129 PLN

MIKOŁAJKI - TROPICAL ISLAND
04.12.2016 - 99 PLN + bilet wstępu ok.35 EURO

Święta Bożego Narodzenia
REWAL 22-27.12.2016 - 900 PLN 650 PLN 

SOKOLEC 22-27.12.2016 - 900 PLN 549 PLN 
SZCZAWNICA 22-27.12.2016 - 900 PLN 599 PLN 

OFERTA DO KOŃCA PAŹDZIERNIKA

SYLWESTER:
REWAL od 850 PLN 549 PLN      SOKOLEC od 850 PLN 499 PLN

PRAGA - 140 PLN            BERLIN - 140 PLN
WENECJA - expres 30.12.2016 - 01.01.2017 - 399 PLN + 20 EURO

WENECJA 29.12.2016 - 01.01.2017 - 499 PLN + 50 EURO

Lidia Krzyżanowska ze 
Specjalistycznego Szpitala 
im. dra Alfreda Sokołow-
skiego w Wałbrzychu zosta-
ła wyróżniona w plebiscycie 
tomaPERSONA. Głównym 
celem plebiscytu było na-
grodzenie osób, które ak-
tywnie działają na rzecz 
osób z wyłonioną stomią, 
pomagają im w powrocie do 
zdrowia, a także uświada-
miają społeczeństwo odno-
śnie życia ze stomią.

Celem kampanii społecznej 
„STOMAlife. Odkryj stomię” 
jest walka z wykluczeniem 
społecznym dotykającym 
stomików, przełamanie tabu 
związanego ze stomią oraz 
edukacja pacjentów i społe-
czeństwa w zakresie faktów i 
mitów z nią związanych. Misją 
inicjatywy jest zbudowanie 
powszechnej akceptacji dla 
stomików tak, by mogli po-
wrócić do normalnej aktyw-
ności zawodowej i społecznej. 
Plebiscyt stomaPERSONA, bę-
dący inicjatywą Fundacji STO-
MAlife, zorganizowany został 
po raz drugi. Gala rozdania 
nagród odbyła się w szczegól-
nym dniu – Krajowym Dniu 
Stomika, obchodzonym co 
roku 5 października. W war-
szawskim Pałacu Prymasow-

Marysia jest młodą ener-
giczną osobą z ogromną 
pasją. Jej miłością i pasją 
są konie. Jeździ od dziec-
ka. Jest zawodniczką Pol-
skiej Ligi Western i Rodeo. 
Posiada tytuł Przodowni-
ka Turystyki Jeździeckiej 
II stopnia. W tym roku 
ukończyła weterynarię na 
Uniwersytecie Przyrodni-
czym we Wrocławiu. Nigdy 
nie była obojętna na cier-
pienie ludzi czy zwierząt 
pomagając zawsze, kiedy 
tylko mogła. Teraz to ona 
potrzebuje pomocy - Two-
jej pomocy.

- 31 sierpnia 2016 r. Ma-
rysia miała bardzo poważny 
wypadek samochodowy. 
Od dnia wypadku do dzisiaj 
pozostaje w stanie śpiączki 
pourazowej. Konieczna jest 
kosztowna rehabilitacja w 
klinice neurologicznej, gdzie 
koszt miesięcznego pobytu 
wynosi ponad 20 000 zł. Bez 
rehabilitacji nie ma szans na 
powrót do zdrowia. Okaż-
my serce i pomóżmy Marysi 
wrócić do nas. Liczy się każ-
dy grosz. Z całego serca pro-
simy o wsparcie. Prosimy o 

Pomóżmy Marysi 
wrócić do zdrowia

wsparcie przekazując wpłatę 
na rachunek bankowy: Fun-
dacja VOTUM z siedzibą we 
Wrocławiu 53-012, ul. Wyści-
gowa 56i. KRS 0000272272 
Numer konta: 32 1500 1067 
1210 6008 3182 0000 Ko-
niecznie z dopiskiem: „dla 
Marii Teresy Kobak na lecze-
nie i rehabilitację”. Uwaga! 
Wyłącznie kwoty z dopi-
skiem kwali�kowane są jako 
wpłaty dla Marysi – mówią 
organizatorzy pomocy dla 
Marysi.

(RED)

Nagrodzili pielęgniarkę

skim, podczas gali �nałowej II 
edycji plebiscytu, w kategorii 
pielęgniarka stomijna wyróż-
niona została Lidia Krzyża-
nowska ze Specjalistycznego 
Szpitala im. dra Alfreda Soko-
łowskiego w Wałbrzychu. 

- Wyłonienie stomii to dla 
wielu pacjentów moment 
stresujący, związany z liczny-
mi obawami i niepewnością 
dlatego ważne, aby w takiej 
sytuacji personel medyczny z 
dbałością podchodził do pa-
cjenta i właściwiej realizacji 
jego praw. Każdy ze zgłoszo-
nych do plebiscytu stomaPER-
SONA lekarz, pielęgniarka czy 
punkt konsultacyjno-szkole-

niowy, który tworzą jego pra-
cownicy, pokazuje jak wielu 
przedstawicieli środowiska 
medycznego rozumie po-
trzeby pacjentów, skutecznie 
pomaga i wspiera stomików. 
Plebiscyt stomaPERSONA to 
piękne podziękowanie stomi-
ków za pracę pomagającym 
im w powrocie do zdrowia 
– mówi Krystyna Kozłowska, 
Rzecznik Praw Pacjenta i pa-
tron plebiscytu.

Sposób funkcjonowania 
większości ludzi w następstwie 
wyłonienia stomii zmienia się 
diametralnie. Wyniki badania 
zrealizowanego przez Funda-
cję STOMAlife. Odkryj stomię 

pokazały, że 46% pacjentów 
po operacji wyłonienia stomii 
wycofuje się z życia towarzy-
skiego oraz obawia się powro-
tu do aktywności sprzed opera-
cji. Strach przed odrzuceniem 
społecznym, brakiem zrozu-
mienia oraz wstydem powo-
duje zamknięcie się stomików 
w domach. Sposobem na ich 
normalne funkcjonowanie jest 
pokonanie lęku i związanego z 
nim mylnego przekonania, że 
życie po wyłonieniu stomii ko-
jarzy się tylko ze starością czy 
samotnością. Z tego właśnie 
powodu, okazywanie wspar-
cia i zrozumienia stomikom 
stanowi jedno z najbardziej 
wartościowych narzędzi na ich 
powrót do pełnego funkcjono-
wania w społeczeństwie.

Organizatorzy kampanii 
mają nadzieję, że wyróżnienie 
osób wykazujących ponad-
przeciętne zainteresowanie 
losem pacjentów wynagrodzi 
ich trud włożony w codzien-
ną pracę oraz zmotywuje do 
dalszej aktywności społecznej. 
Już za rok, w III edycji Plebiscy-
tu stomaPERSONA, pacjenci 
będą mogli nagrodzić swoimi 
głosami kolejne osoby przy-
czyniające się do poprawy ja-
kości życia stomików.

(RED)

Lidia Krzyżanowska ze Specjalistycznego Szpitala im. dra Alfreda 
Sokołowskiego w Wałbrzychu została wyróżniona w plebiscycie 
tomaPERSONA.
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Twoje pieniądze

   

Nie wymagamy
doświadczenia – nauczymy

ZADZWOŃ

668 682 334 *

*koszt połączenia zgodny
z taryfą operatora www.pro�credit.pl

Dodatkowe zajęcie
w branży f inansowej

R E K L AMA

In memoriam - Ku pamięci

,,Spieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą’’ 

Serdeczne podziękowania Przyjaciołom, Znajomym i Wszystkim 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Śp. Bogusławy Rakoczy 
składa rodzina.

,,Wszystko na świecie mija jak sen’’

 Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy tak licznie przybyli, aby uczestniczyć w pożegnaniu 

Śp. Janusza Jankowskiego 
składa rodzina.

,,Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych’’ 

Serdeczne podziękowania wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej drodze 

Edward Szymczaka 
składa córka.

,,Czas ucieka wieczność czeka’’

Serdecznie dziękuję Wszystkim, 
którzy uczestniczyli w ostatniej ziemskiej drodze 

Śp. Irena Józwik 
uczcili Jej pamięć oraz służyli wsparciem i pomocą rodzinie 

w tym trudnym czasie składa rodzina.

Siedziba � rmy: Zakład Pogrzebowy „Ostatnia posługa’’ Dominik Ba� a Sokołowsko ul. Słoneczna 5 tel. całodobowy 500 669 070  
Filie: Zakład Pogrzebowy: Jedlina Zdrój Plac Zwycięstwa 14, tel: 605 824 211, „Eurydyka’’ Wałbrzych ul. Armii krajowej 24, tel: 600 959 520

R E K L AMA

„A na drzewach zamiast li-
ści, będą wisieć syjoności” - tak 
wyła nacjonalistyczna horda, 
maszerująca w Białymstoku. 
Syjoniści, w tym przypadku 
zastąpili komunistów, których 
obecność, a nawet ślady trud-
no zauważyć, ale dla nich nie 
ma rzeczy niemożliwych. To 
tak na marginesie. Powyższy 
obrazek pokazywany był w 
telewizji dziesiątki razy. Ale 
tamtejsza prokuratura nicze-
go nie widziała i nie słyszała, 
nie było mowy o zapowiedzi 
wieszania kogokolwiek, więc 
sprawę umorzyła. Nie ma 
mowy o, nomen omen, mowie 
nienawiści, rasizmie i ksenofo-
bii. Na usta ciśnie się pytanie: 
„kpisz waść, czy o drogę py-
tasz?”. To ta sama prokuratu-
ra, która nie widziała niczego 
zdrożnego w eksponowaniu 
przez „prawdziwych Pola-
ków” swastyki, bo w jej (pro-
kuratury) rozumieniu jest ona 
bodajże starym hinduskim 
znakiem miłości i pokoju. Tak 
samo potraktowała księdza 
(nazwiska nie wymienię, gdyż 
klawisze komputera zapro-
testowały), który też zdzierał 
gardło - tyle, że z ambony, a 
także wył na ulicy - głosząc 
krystalicznie czystą nienawiść 
i słowa zaprzeczające posta-
wie ewangelicznej oraz na-
uce Chrystusa. Poza tym lubi 
hajlować, jak jego brunatni 
mistrzowie. Przełożeni księ-
dza potraktowali go w sposób 

Ślepi (?) i głusi (?)
Andrzej
Basiński

nader łagodny (a taki np. ks. 
Wojciech Lemański z para�i 
w Jasienicy, jeden z ostatnich 
sprawiedliwych w Kościele, do 
dziś ma zakaz wypowiadania 
się, a usta zamknął mu jego 
przełożony biskup Henryk 
Hoser, łaskawy wobec księży-
-pedo�lów…). Jeżeli kiedyś 
w Polsce faszyzm obrośnie w 
pióra, zapamiętajmy tych, któ-
rzy aktywnie asystowali przy 
jego poczęciu i narodzeniu. 
A co do księdza, groźnie na-
wiedzonego chłystka, można 
ze zdumieniem i przykrością 
stwierdzić, że poczuł milczą-
ce przyzwolenie kościelnych 
hierarchów na swoją dalszą 
haniebną działalność „patrio-
tyczną”. W niektórych me-
diach odezwały się głosy po-
parcia jego młodych kolegów 
w sutannie oraz mających 
mleko pod nosem, a już but-
nych polityków. W tym miej-
scu wskazywałem niedawno 
na osobliwy sojusz polskiego 
Kościoła z obecną władzą, któ-
ra (m.in. ustami ministra Błasz-
czaka) lekceważy i umniejsza 
zapędy faszyzujących grup. 
Chociaż... czy rzeczywiście 
lekceważy? Wiadomo, jakim 
gorącym uczuciem władza ta 
pała do „patriotycznych” ban-
dziorów stadionowych, stano-
wiących elektorat PiS. Kibole i 
nacjonaliści mogą się przydać. 
Rozumny obserwator zapyta 
od razu: do czego mają władzy 
służyć osobnicy niebliczalni? 
Właśnie... A do tego Macie-
rewicz tworzy dziwaczne od-
działy obrony terytorialnej...

Wspomniany minister więk-
sze zagrożenie dla bezpie-
czeństwa publicznego widzi 
w... manifestacjach KOD, co 
jest po prostu skandaliczne i 

przewiduje prowokacyjne za-
chowania jego członków 11 
listopada, nie zająknąwszy się 
nawet o tym, do czego może 
być tego dnia zdolny faszy-
stowski narybek, który z okazji 
narodowego święta regularnie 
demoluje stolicę. Powiedzieć 
„skandal”, gdy słyszymy jak 
władza ordynarnie rżnie głupa, 
to powiedzieć niewiele...

A Kościół miał kolejny raz 
okazję, by głośno i energicznie 
pouczyć tych, co sieją wiatr, a 
plonem ich poczynań może 
być burza. Nie czyni tego, 
gdyż ma w tym swój interes, 
idąc ręka w rękę z rządzącymi 
Polską. Nawzajem wspierają 
się siły, których destrukcyj-
ny charakter zauważany jest 
daleko poza granicami RP. 
Wygląda to na działanie o cha-
rakterze samobójczym, ale to 
już problem Kościoła, a raczej 
jego dostojników, którzy za-
pomnieli do czego zostali po-
wołani i głoszenie czego jest 
ich codzienną powinnością. 
Prawdopodobnie dopiero 
pustoszejące świątynie przy-
czyniłyby się do otrzeźwienia 
odprawiających msze św. i 
głoszących płomienne, ale 
oderwane od życia kazania. A 
to się już zaczyna dziać...

Odwołam się w tym miejscu 
do tego, co napisałem niedaw-
no o miłosierdziu. Określiłem 
je jako uczucie z najwyższej 
półki i zapewne dlatego z ta-
kimi niesłychanymi oporami 
się ono ujawnia. Kościelni do-
stojnicy i zwykli księża, ciągle 
jeszcze mają sposobność stać 
się społecznym sumieniem, 
reagującym natychmiast na 
przejawy zła w szerokim, a nie 
tylko politycznym rozumieniu 
tego słowa, przede wszystkim 

wskazując na nienawistników 
różnej maści, którym marzy 
się unicestwienie myślących 
inaczej. Najpierw dążą do 
ich zniewolenia, a później... 
Śmiem twierdzić, że roi się to 
w głowach wielu przedstawi-
cieli obecnej władzy, a polski 
Kościół, w którym od pewne-
go czasu dramatycznie braku-
je autorytetów, nie powinien 
udawać, że tego nie dostrzega 
i nie słyszy niebezpiecznych 
sygnałów. W czasach, gdy czło-
wiek człowiekowi stał się wil-
kiem, ambony mogłyby stano-
wić wspaniałe pole do popisu 
dla duchownych.

Faszyzm narodził się w mi-
nionym wieku i początkowo 
przejawiał się w słowach. Jak 
teraz. A skończył hekatom-
bą, wieloma milionami o�ar i 
wcześniej niewyobrażalnym 
cierpieniem znacznej części 
ludzkości. Nie wolno nam lek-
ceważyć najmniejszych prze-
jawów powrotu tamtego kosz-
maru, a tym bardziej nie wolno 
przedstawicielom władzy, rów-
nież tej nad duszami... Gorzej, 
gdy ma świadomość dziejące-
go się zła, ale wykorzystuje je 
do własnych celów.

Wojciech Smarzowski jest 
reżyserem wchodzącego wła-
śnie na ekrany wstrząsającego 
�lmu „Wołyń”, o przerażają-
cym i wymyślnym ludobój-
stwie autorstwa band UPA i 
zwykłych ukraińskich wieśnia-
ków na Polakach (ale trzeba 
wiedzieć, że w tym okropnym 
czasie wielu Ukraińców rato-
wało naszych rodaków z na-
rażeniem swojego życia). Oto 
fragment jego wypowiedzi w 
wywiadzie zamieszczonym w 
39 numerze tygodnika „Poli-
tyka”:

(…) Najważniejszą przy-
czyną ludobójstwa na Kresach 
była fascynacja skrajnym na-
cjonalizmem. To punkt siódmy 
Dekalogu Ukraińskiego Nacjo-
nalisty: „Nie zawahasz się speł-
nić największej zbrodni, kiedy 
tego wymaga dobro sprawy”, 
i punkt ósmy: „Nienawiścią i 
podstępem będziesz przyjmo-
wał wrogów Twojego Narodu”.

(…) „Ale mordować i czuć z 
mordowania przyjemność? Co 
trzeba mieć w sobie, żeby roz-
cinać brzuchy ciężarnym ko-
bietom, piłować na żywca (…) 
nabijać dzieci na płoty? (…) 
Dzikość idzie z człowieka. W 
czasie, kiedy na Wołyniu popi 
święcili siekiery i piły, w innej 
części Europy księża katolic-
cy święcili noże chorwackich 
Ustaszy, którzy podrzynali nimi 
gardła Serbów. Przykładów, 
do czego zdolny jest człowiek, 
jeżeli uzbroi się go w odpo-
wiednią ideologię i da nawet 
milczące przyzwolenie na 
zbrodnię, niestety, nie brakuje: 
Bałkany 50 lat później i Srebre-
nica, w której z kolei Serbowie 
mordowali Bośniaków, rzeź w 
Nankinie w latach 30., zbrodnie 
Pol Pota i Czerwonych Khme-
rów w Kambodży, wcześniej 
ludobójstwo Ormian oraz Hutu 
i Tutsi w Rwandzie w 1994 r.”.

Kto sieje wiatr...

PS. Po przeczytaniu felieto-
nu P. Janusza Bartkiewicza „Kto 
ma rację?”, mam mieszane 
uczucia. Nawet gorzej... To nie 
czas na szukanie pozytywów u 
jednostek opętanych władzą. 
Hitlera chwalono za pracę dla 
wielu przy budowie autostrad... 
A deklaracji prezesa, gładkich i 
ogólnikowych, nie trzeba brać 
od razu za dobrą monetę, 

zwłaszcza, że na gospodarce 
się po prostu nie zna. Pan Bart-
kiewicz wyprzedzająco okre-
śla każdego ewentualnego 
(ekonomicznego) oponenta 
mianem „durnia” i „szkodnika”. 
No cóż, ma prawo... W innym 
miejscu autor popiera demona 
kon�iktu opluwającego Wałę-
sę. Nie należę do bezkrytycz-
nych fanów pierwszego szefa 
Solidarności, ale po stokroć 
jest dla mnie ważniejszy od 
człowieka będącego wielkim 
de�cytem moralnym. Może i 
jestem fanatykiem, ukształto-
wanym przez narastające od 
2005 r. pisowskie zagrożenie, 
ale czyż po przeciwnej stro-
nie nie widać fanatyków od 
groma? Mój fanatyzm to upo-
rczywe gadanie i przestrogi na 
tych łamach, kierowane do nie-
przekonanych, ci z przeciwka 
mogą bez porównania więcej, 
co się może skończyć narodo-
wą tragedią. Jeśli, póki co, nie 
ma na nich sposobu, należy 
zwierać szyki, a nie rozluźniać 
je, bo opozycja jest na razie 
symboliczna. Okoliczności ła-
godzących dla PiS będziemy 
szukać po przegranych przez 
tę partię wyborach. Znowu 
przytoczę ciągle aktualne sło-
wa Stefana Kisielewskiego: „To, 
że jesteśmy w dupie, to jasne. 
Problem w tym, że zaczynamy 
się w niej urządzać”. I chwalić 
kierownictwo pierdla, które 
chce nas sprowadzić do parte-
ru, a potem chwycić za twarze. 
Syndrom sztokholmski?

Autor felietonu wspomi-
na też o grożących polskim 
miastom enklawach szariatu. 
I to w sytuacji, gdy krzyczymy 
uchodźcom, których nie widać: 
won! Polacy: nic się nie stało...

A.B.
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Urząd Miejski w Wałbrzychu
oraz Stowarzyszenie Dzieci i Rodzin

Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej
mają zaszczyt zaprosić Państwa na

III Integracyjną 
Biesiadę Jesienną,

która odbędzie się 21 października 2016 r. 
o godzinie 15:00 w C.H. Galeria Victoria

Zadanie współfinansowane ze środków Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu oraz PFRON

Patronat Prezydenta 
Miasta Wałbrzycha 
dra Romana Szełemeja

Ulica Strzegomska w Wałbrzychu 
stanowi jeden z głównych szlaków 
komunikacyjny dla samochodów 
dostawczych do Wałbrzyskiej Spe-
cjalnej Strefy Ekonomicznej. Przetarg 
na remont ul. Strzegomskiej w Wał-
brzychu został rozstrzygnięty wiosną 
2014 roku i wkrótce została podpisa-
na umowa z wykonawcą - GM ROADS 
Polska z Żarowa. Inwestycja jest re-
alizowana w systemie „zaprojektuj i 
wybuduj” i obejmuje dwa odcinki: na 
terenie Walimia i Wałbrzycha, łącznie 
ok. 3,21 km. Droga została posze-
rzona, zbudowane zostały chodniki 
i ścieżka rowerowa. Powstała nowa 
kanalizacja deszczowa, ma być tak-
że nowe oświetlenie uliczne. Koszt 
robót to prawie 14 mln zł, z czego 
ponad 11 mln zł to do�nansowanie 
z urzędu wojewódzkiego. Wszystkie 
prace miały zakończyć się już w ubie-
głym roku, ale do dziś inwestycja nie 
została zrealizowana. Nie zostały do-
kończone m.in. chodniki, ścieżka ro-
werowa, skrzyżowania i oświetlenie.

- Wykonawca nie wywiązał się z 
umowy, która została rozwiązana. Po 
przeprowadzeniu inwentaryzacji zo-
stanie wyłoniony nowy wykonawca, 
który dokończy prace, a z �rmą, która 
nie dokończyła prac spotkamy się w 
sądzie – wyjaśnia Bogusław Rogiński 
z Zarządu Dróg, Komunikacji i Utrzy-
mania Miasta w Wałbrzychu.

Tymczasem drogowcy powrócą 
do centrum Wałbrzycha. Po remon-
cie ul. 1 Maja na odcinku od placu Na 
Rozdrożu do ZUS-u, nadchodzi czas 
na remont samego placu Na Rozdro-
żu. 

- Celem tej inwestycji będzie nie 
tylko rewitalizacja tej części centrum 
miasta, ale także poprawa komuni-
kacji w tym rejonie – wyjaśnia pre-
zydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Znaczna część budżetu tej inwe-
stycji będzie pochodziła z pienię-
dzy uzyskanych z Unii Europejskiej. 
Wszystkie prace mają zakończyć się 
w połowie 2017 roku.

(RED)

Marszałek województwa dol-
nośląskiego Cezary Przybylski, 
wicewojewoda dolnośląski Kamil 
Krzysztof Zieliński i prezydent 
Wałbrzycha Roman Szełemej 
zgodnie twierdzą, że dni składo-
wiska odpadów �rmy Mo-Bruk w 
Wałbrzychu są policzone. Przed-
stawiciele Mo-Bruku sa jednak in-
nego zdania.

 - 23 września br. decyzją Mar-
szałka Województwa Dolnośląskie-
go zostało cofnięte spółce Mo-Bruk 
S.A, pozwolenie zintegrowane na 
prowadzenie instalacji składowania 
odpadów zlokalizowanych przy ulicy 
Górniczej w Wałbrzychu. Z punktu 
widzenia mieszkańców, wizerunku 
miasta oraz emocji, jakie budzi funk-
cjonowanie tego zakładu, decyzja 
cofająca pozwolenie zintegrowane 
oznacza istotny przełom oraz punkt 
zwrotny w zakończeniu funkcjono-
wania składowiska odpadów Mo-
-Bruk na terenie Wałbrzycha – mówi 
Arkadiusz Grudzień, rzecznik praso-
wy prezydenta Wałbrzycha.

Wydanie tej decyzji nie oznacza 
jednak natychmiastowego zamknię-
cia wałbrzyskiego składowiska.

- Decyzja nie ma charakteru na-
tychmiastowej wykonalności. Dopie-
ro gdy utrzymają ją w mocy minister 
środowiska, po spodziewanym od-
wołaniu �rmy Mo-Bruk, będzie ona 
prawomocna. Odwołanie do sądu nie 
wstrzyma jej wykonania – przekony-

Przegrali 
ze Strzegomską

Koniec Mo - Bruku w Wałbrzychu?

Firma prowadząca remont ulicy Strzegomskiej w Wałbrzychu zabrała 
sprzęt i ludzi, pozostawiając niedokończoną inwestycję. Władze 

Wałbrzycha zapewniają, że jeszcze w tym roku dokończą ten przewlekły 
remont, a wkrótce drogowcy pojawią się także na placu Na Rozdrożu.

nia wielu przypadków łamania prze-
pisów, wydania wielu decyzji admi-
nistracyjnych oraz prowadzonych 
postępowań w prokuraturze, sprawa 
do tej pory stała w miejscu, a składo-
wisko wciąż zagraża mieszkańcom. 
Dzięki tej decyzji, nad którą wspólnie 
pracowaliśmy przez kilka miesięcy, 
wreszcie nastąpi kres tego bezprawia 
– dodał wicewojewoda Kamil Krzysz-
tof Zieliński.

Tymczasem spółka Mo-Bruk 
twierdzi, że marszałek województwa 
przyznał jej bezterminowe pozwo-
lenie na prowadzenie składowiska 
w Wałbrzychu. - Decyzja, którą Mar-
szałek Województwa Dolnośląskiego 
usiłował cofnąć pozwolenie zinte-
growane zarówno pod względem 
prawnym, jak i merytorycznym jest 
błędna i nieprawomocna, Spółka jest 
w trakcie przygotowania odwołania. 
Mo-BRUK S.A. posiada prawomoc-
ną decyzję Marszałka Województwa 
Dolnośląskiego z dnia 15.09.2016 r., 
znak DOW-S-V.7222.78.2014.AP.MC, 
która ustanowiła pozwolenie zinte-
growane bezterminowym i na tej 
podstawie Zakład w Wałbrzychu bę-
dzie nadal funkcjonował. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, decyzja 
zmieniająca pozwolenie zintegro-
wane na bezterminowe pozostaje w 
obrocie prawnym – wyjaśnia Kinga 
Bajerska, pełniąca obowiązki rzeczni-
ka prasowego Mo-BRUK S.A. 

(RED)

wał w Wałbrzychu marszałek Cezary 
Przybylski. - Utrzymanie tej decyzji w 
mocy przez ministra będzie oznacza-
ło nie tylko �zyczną likwidację skła-
dowiska oraz rekultywację terenu, 
którą będzie musiała przeprowadzić 
na własny koszt �rma Mo-Bruk. Za-
mknie też �rmie możliwość ubiega-
nia się o odszkodowanie – podkreślał 
prezydent Roman Szełemej.

- Połączyliśmy siły, by w końcu 
skutecznie wyłączyć to składowisko 
do użytkowania. Mimo udowodnie-

Wicewojewoda Kamil Krzysztof Zieliński 
nadzorował akcję gaśniczą 
na składowisku Mo-Bruk w kwietniu tego 
roku.
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Informator Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu

Odszedł fundator
Z przykrością informujemy o 
śmierci Fundatora Domu Dziec-
ka Catharina w Nowym Siodle 
- Pana Hubertusa Heijnena. 
Przypomnijmy, że w roku 1998 
Holendrzy zwrócili się z zapyta-
niem do Ministerstwa Edukacji 
Narodowej gdzie w Polsce mo-
gliby wybudować Dom Dziecka. 
Spośród ofert wybrano Nowe 
Siodło oraz podpisano umowę 
między Fundacją H. J. Heijnen, a 
ówczesnym Zarządem Powiatu 
Wałbrzyskiego. Dom Dziecka Ca-
tharina (nazwana tak od imienia 
żony założyciela fundacji) otwar-
to 30 czerwca 2001 roku. Warto 
wspomnieć, że Pan Hubertus He-
ijnen otrzymał tytuł honorowe-
go obywatela gminy Mieroszów. 
Ceremonia pogrzebowa odbyła 
się 18 października w Holandii, na 
którą wybrali się przedstawiciele 
Zarządu Powiatu Wałbrzyskiego 
oraz Domu Dziecka Catharina. Ro-
dzinie Pana Hubertusa Heijnena 
oraz wszystkim znajomym pozwa-
lamy sobie tą drogą złożyć wyrazy 
współczucia. 
Zarząd Powiatu Wałbrzyskiego

Operowy wieczór
W niedzielny wieczór kościół 
przy ul. Jana Pawła II w Jedlinie-
-Zdroju rozbrzmiewał fascynu-
jącymi głosami operowymi. To 
wszystko za sprawą Opera Night 
Group - nowoczesnej grupy mu-
zyków, tworzących wyjątkowe 
koncerty poprzez wykorzystanie 
klasycznego brzmienia głosów 
operowych, elektroniki i nieco-
dziennego instrumentarium, jak 
harfa i fortepian. Śpiew i muzyka 
stworzyły niepowtarzalną, fascy-
nującą atmosferę wśród licznie 
przybyłych gości i mieszkańców. 
Imprezę do�nansowano z bu-
dżetu Samorządu Województwa 
Dolnośląskiego w ramach Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury.

(LS)

14 października br. w Ze-
spole Szkół im. Marii Skło-
dowskiej – Curie w Szczaw-
nie-Zdroju odbyły się 
powiatowe obchody Dnia 
Edukacji Narodowej. Zarząd 
Powiatu Wałbrzyskiego 
oraz wielu przybyłych gości 
składało serdeczne życzenia 
dyrektorom i pracownikom 
placówek oświatowych.

W bieżącym roku szkol-
nym, w uznaniu osiągnięć i 
sukcesów w pracy zawodo-
wej, starosta wałbrzyski Jacek 
Cichura uhonorował Nagro-
dami Starosty Wałbrzyskiego 
z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej: Dorotę Błażejowską – dy-
rektora Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w 
Nowym Siodle, Reginę Marci-
niak – dyrektora Powiatowej 
Poradni Psychologiczno – Pe-
dagogicznej (PPPP), Małgo-
rzatę Drażbę - wicedyrektora 
SOSW w Nowym Siodle, Mo-
nikę Nachmann – nauczyciela 
PPPP, Annę Muzykę – nauczy-
ciela PPPP, Artura Ciempę – 
nauczyciela Zespołu Szkół im. 

Marii Skłodowskiej – Curie w 
Szczawnie-Zdroju, Małgorzatę 
Łukasiak – Ziębę oraz Sylwię 
Wiśniowską – Augustyn – na-
uczyciela ZS im. M. Skłodow-
skiej – Curie w Szczawnie-
-Zdroju. Jubileusz 30 lat pracy 
obchodziła Jolanta Omyła 
– dyrektor Zespołu Placówek 
Resocjalizacyjnych w Walimiu. 
Podczas uroczystości wręczo-
ne zostały również stypendia 
najlepszym uczniom.

Dzień wcześniej świętowali 
pedagodzy z Powiatowej Po-
radni Psychologiczno – Peda-
gogicznej w Wałbrzychu.

- Zarząd Powiatu Wałbrzy-
skiego składał na ręce dyrek-
tor Reginy Marciniak najser-
deczniejsze życzenia z okazji 
ich święta oraz zasłużone gra-
tulacje. Cieszymy się bardzo, 
że dzieci z naszego powiatu 
mogą liczyć na pomoc znako-
mitych specjalistów, którzy w 
swoją pracę wkładają również 
serce – podkreślają członko-
wie Zarządu Powiatu Wałbrzy-
skiego.

(DCH)

Nagrodzili nauczycieli 
i uczniów

Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w Zespole 
Szkół im. Marii Skłodowskiej – Curie w Szczawnie-Zdroju.

W sobotę odbyła się II 
Biesiada Kresowa w Starych 
Bogaczowicach, zorgani-
zowana w ramach Dolno-
śląskiej Stolicy Kultury - za-
dania do�nansowanego z 
budżetu województwa dol-
nośląskiego. 

Biesiada Kresowa stała się 
nową tradycją ziemi wałbrzy-
skiej. Publiczność dopisała, 
sala pękała w szwach, a wśród 
obecnych mieszkańców gmi-
ny znaleźli się również radni 
Rady Powiatu Wałbrzyskiego, 
gminy Stare Bogaczowice i 
władze samorządowe. Otwar-
cia dokonali dwaj gospodarze 
biesiady: wicestarosta wał-
brzyski Krzysztof Kwiatkowski 
i wójt gminy Stare Bogaczo-
wice Mirosław Lech. Obecny 
był również – tak jak przed 
rokiem - Tadeusz Samborski 
- Członek Zarządu Wojewódz-
twa Dolnośląskiego, który jest 
patronem duchowym tego 
przedsięwzięcia. Oprawę 
muzyczną zapewnił zespół 
najmłodszych mieszkańców 
gminy - Bogaczowiczanie, 

Sentymentalna biesiada

Zespół Taneczny Prialica z Grodna zaprezentował kresowe tańce 
ludowe.

który swoim występem otwo-
rzył uroczystość. W akompa-
niamencie zespołów Echo, 
Kulinianie i chóru Renoma z 
Głuszycy upływały kolejne 
kwadranse, wypełniając salę 
rytmami ludowymi i kresowy-
mi. Na �nał wystąpił Zespół 
Taneczny Prialica z Grodna, 
prezentując kresowe tańce 
ludowe.

Uczestnicy biesiady mogli 
także poznać tajniki kuchni 
polskich Kresów Wschodnich i 
posłuchać wspomnień byłych 
mieszkańców wsi Teo�pul-
ka, skąd pochodzi większość 
mieszkańców Starych Boga-
czowic. - Dziękujemy miesz-
kańcom gminy Stare Bogaczo-
wice za pomoc przy organizacji 
imprezy, szczególnie Panu Eu-
geniuszowi Rajcy i Lucynie 
Król. Biesiada ma za zadanie 
przekazywać historię kresową 
i polską tradycję przedwojen-
ną młodym pokoleniom, w 
związku z tym w dniach 18 i 19 
października szkoły z terenu 
powiatu wałbrzyskiego odwie-
dziła mobilna wystawa „Kresy 
Wschodnie w polskiej tradycji 
historycznej”. Wystawa ekspo-
nowana była w zabytkowym 
autobusie marki Ikarus. Z histo-
rią kresów młodych ludzi za-
poznał jeden z organizatorów 
biesiady Pan Eugeniusz Rajca 
– wyjaśnia wicestarosta Krzysz-
tof Kwiatkowski.

(AB)

Biesiada Kresowa w Starych Bogaczowicach cieszy się wielkim 
zainteresowaniem mieszkańców powiatu wałbrzyskiego.
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Stare Bogaczowice, Głuszy-
ca, a teraz Szczawno – Zdrój 
– w tych gminach Aglomera-
cji Wałbrzyskiej wrocławska 
pisarka Joanna Maria Kale-
ta spotkała się w ostatnich 
dniach z Czytelnikami. Okazją 
była promocja jej najnowszej 
książki związanej z ziemią 
wałbrzyską - Riese. Tam gdzie 
śmierć ma sowie oczy.

- 17 października gościliśmy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego 
w Szczawnie Zdroju znaną pi-
sarkę wrocławska Jolantę Marię 
Kaletę, autorkę powieści sen-
sacyjno-kryminalnych, mi.n. W 
cieniu olbrzyma, Lawina, Złoto 
Wrocławia’, Duchy Inków. Akcje 
powieści J.M. Kalety związane są 
w większości z naszym regionem 
– treść każdej książki oparta jest 
na autentycznych zdarzeniach 
historycznych, fakty splecione 
są z �kcją, bohaterowie często 
mają swoje autentyczne pierwo-
wzory, a wszystko okraszone jest 
solidną dawką wiedzy historycz-
nej, dowodząc, że Dolny Śląsk 
nadal posiada wiele tajemnic 
czekających na swoich odkryw-
ców. Autorka barwnie i ciekawie 
opowiadała o swoich książkach 
i bohaterach, uzupełniając nar-
racje prezentacją multimedialną 
swojej twórczości. W krótkich 

�lmikach przedstawiając treść 
książek oraz fakty z nimi zwią-
zane. Wizyta była doskonałą 
okazją, aby spotkać się osobiście 
z autorką i nabyć książkę z jej 
autografem oraz zapoznać się 
z najnowszą powieścią: Riese. 
Tam gdzie śmierć ma sowie oczy 
– podsumowują pracownicy 
szczawieńskiej książnicy.

Pisarka postanowiła podzielić 
się wrażeniami z tych spotkań z 
naszymi Czytelnikami.

- Tą drogą kieruję serdecz-
ne podziękowania dla MBP w 
Szczawnie Zdroju za zorganizo-
wanie spotkania autorskiego, a 
Czytelnikom dziękuję za przyby-
cie i zainteresowanie moją twór-
czością. Z żalem opuszczałam 
ziemię wałbrzyską, bliską memu 
sercu. Mam nadzieję, że wkrótce 
zawitam raz jeszcze.

Promocja mojej najnowszej 
powieści zatytułowanej „Rie-
se. Tam gdzie śmierć ma sowie 
oczy” nie mogła się odbyć w 
innym miejscu niż Góry Sowie, 
a zwłaszcza nie mogło zabrak-
nąć Głuszycy. To przecież tam 
rozgrywają się te najistotniej-
sze wydarzenia. Los sprawił, 
że na mojej drodze spotkałam 
Pana Stanisława Michalika, by-
łego burmistrza Głuszycy, za-
służonego działacza na rzecz 
regionu wałbrzyskiego, autora 

Niezwykłe spotkania z pisarką
wielu wspaniałych opracowań 
promujących Góry Sowie i oko-
liczne miejscowości, a także 
dobrego ducha pielęgnującego 
dni, które odeszły w przeszłość, 
aby nie zostały zapomniane. To 
dzięki niemu doszło do zorgani-
zowania w Centrum Kultury Bi-
bliotece Miejskiej w Głuszycy tak 
ważnego dla mnie i mojej po-
wieści spotkania, które nie tylko 
uhonorował swoją obecnością, 
ale także poprowadził, za co raz 
jeszcze dziękuję. Także władze 
Głuszycy – pan Burmistrz Ro-
man Głód i zastępca burmistrza 
Grzegorz Szymański – zaszczyci-
li mnie swoją obecnością. Ale to 
nie wszystkie osobistości, które 
przybyły na spotkanie. Nestor 
sowiogórskich poszukiwań, 
Pan pułkownik Jerzy Cera, który 
wspierał mnie radą podczas pi-
sania powieści, przyjechał z Kra-
kowa, aby uświetnić spotkanie. 
Chciałabym także wspomnieć 
o bardzo ważnym dla tej powie-
ści człowieku, Panu Grzegorzu 
Borensztajnie, który wyrastał w 
cieniu Riese, a którego dzieje ro-
dzinne były jedną z inspiracji do 
napisania tej powieści. Nic więc 
dziwnego, że w gronie tych 
wspaniałych ludzi, w obecności 
wielu mieszkańców Głuszycy, 
moich Czytelników, czułam się 
jak na rodzinnym spotkaniu.

Należy też wspomnieć o 
potędze internetu, a zwłaszcza 
Facebooka, dzięki któremu na-
wiązałam kontakt z Gminnym 
Centrum Edukacyjno-Społecz-
nym w Starych Bogaczowicach. 
Pani Ilona Lewkowicz, dyrektor-
ka Biblioteki, dołożyła starań, 
aby spotkanie, połączone z in-
auguracją roku akademickiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
miało piękną oprawę. Byłam 
mile zaskoczona aktywnością 
seniorów Starych Bogaczowic, 
którzy chętnie nabywają nowe 
umiejętności i nową wiedzę. 
Miałam szczęście być świad-
kiem złożenia ślubowania przez 
kolejnych  studentów i razem 
wysłuchaliśmy hymnu „Gaude-
amus”. Mnie poproszono o wy-
kład inauguracyjny, co sprawiło 
mi ogromną radość. Aktywność 
�zyczna i umysłowa seniorów 
dała o sobie znać już podczas 
spotkania z moimi książkami. Z 
tak dociekliwymi i głęboko prze-
myślanymi pytaniami rzadko się 
spotykam na wieczorach autor-
skich. Ciekawość mojej twórczo-
ści, znajomość historii regionu, 
umiłowanie swej Małej Ojczyzny, 
zachwyt nad jej urodą wychylały 
się z każdego zdania.

Wiele moich spotkań au-
torskich na terenie Dolnego 
Śląska miało podobny prze-

bieg i charakter. W zasadzie już 
zdążyłam się przyzwyczaić, że 
mieszkańcy naszego regionu 
to niezwykli ludzie. I nic w tym 
dziwnego. Przecież Dolny Śląsk 
to magiczne miejsce, mające 
za sobą dramatyczną, odmien-
ną od innych, historię. W 1945 
roku te ziemie dla jednych były 
odzyskane, dla drugich utra-
cone, a dla jeszcze innych tro-
�ejne. Bogate w tajemnice, te z 
czasów ostatniej wojny, ale tak-
że w te z wieków dawniejszych. 
Aby zrozumieć specy�czny kli-
mat tego miejsca, trzeba mieć 
świadomość, że właśnie na te 
ziemie, po sześciu latach kosz-
marnej okupacji, podczas któ-
rej każdego dnia można było 
stracić życie, przybyli ludzie 
wyzuci z dobytku, pozbawie-
ni bliskiej rodziny, wygnani z 
ziemi ojców, a mimo to potra-
�li wykrzesać z siebie jeszcze 
tyle sił, aby zacząć życie raz 

jeszcze, aby zagospodarować i 
odbudować te ziemie, ziemie w 
większości ocalałe z zawieruchy 
wojennej, lecz ograbione przez 
Armię Czerwoną i szabrow-
ników. Narażeni na represje i 
szykany ze strony totalitarnej 
władzy, nie poddali się, choć 
sądzili, że są tutaj tylko prze-
jazdem, że za rok, może dwa, 
wrócą na ziemię swoich ojców, 
że może znowu ktoś ich będzie 
przesiedlał, bo wojna lata całe 
wisiała na włosku. A mimo to, 
nawet nie zauważyli, jak zapu-
ścili tutaj korzenie, jak ta ziemia 
stała się ich ojczyzną. To ci lu-
dzie są prawdziwym skarbem 
tych ziem i moje powieści są 
tak naprawdę o nich. A tajem-
nice i zagadki, kompleks Riese, 
złoto Wrocławia, cenne obrazy 
czy bursztynowa komnata, są 
tylko pretekstem – podkreśla 
Jolanta Maria Kaleta.

(RED)

Jolanta Maria Kaleta (z prawej) spotkała się z Czytelnikami w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej im. Tadeusza Boya-Żeleńskiego w Szczawnie 
Zdroju.
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Gmina Stare Bogaczowice

Magdalena Kownacka-Gul
ul. Ciernie 161B,  58-160 Świebodzice
tel. 0 693 997 792  fax. 0 693 997 791
www.biuro-magma.pl, e-mail: magdalenagul@op.pl

Biuro Rachunkowo-Doradcze

Zacznij działać jeszcze dziś:
• założenie i zarejestrowanie w KRS 
 spółki z o.o. w 24 godziny!!!
• założenie i zarejestrowanie działalności 
 gospodarczej w CEIDG w 1 godzinę !!!
• pozyskiwanie środków unijnych 
  oraz z Urzędu Pracy na start !!! oraz rozwój !!!
• prowadzenie bieżącej obsługi 
 rachunkowo – księgowej oraz kadrowej
• doradztwo finansowe

Solidnie wspieramy Twój sukces!!!

R E K L AMA

Na zaproszenie wójta 
Teo�pólki na Ukrainie, wójt 
Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosław Lech, wraz z sekre-
tarzem gminy Barbarą Kura-
sińską, dyrektorem Zespołu 
Szkół Adrianem Furmania-
kiem i radnym Rady Powiatu 
Wałbrzyskiego Bogusławem 
Uchmanowiczem, złożył wi-
zytę w Teo�pólce, z której 
pochodzi wielu mieszkań-
ców Gminy Stare Bogaczo-
wice.

 - Wizyta miała na celu na-
wiązanie współpracy pomię-
dzy gminami: Teo�pólka, Ko-
zowa, Helenków, Brzeżany - to 
miejsca na kresach, z których 

pochodzą nasi przodkowie 
lub ich rodziny. Nawiązanie 
współpracy w zakresie kultury 
i oświaty ma na celu przybli-
żenie naszych społeczności. 
W trakcie wizyty gościliśmy w 
urzędzie gminy, szkole, przed-
szkolu oraz na cmentarzach, 
gdzie spoczywają przodko-
wie naszych mieszkańców. 
Kolejnym etapem nawiązanej 
współpracy będzie podpisa-
nie listu intencyjnego. W dro-
dze powrotnej nie mogliśmy 
zapomnieć o zapaleniu zniczy 
na cmentarzu Orląt Lwow-
skich – relacjonuje wójt Miro-
sław Lech.

(IL)

15.10.2016 r. odbył się w I Festiwal Młodych Talentów w Teatrze Letnim 
w Pałacu w Strudze. Wystąpiła grupa teatralna Bez Komentarza, 
przedstawiając dwie sztuki „Białe? Czarne?”, oraz „Gdzie jest król M”. - 
Aktorzy to młodzi, utalentowani uczniowie z Gimnazjum Integracyjnego 
nr 9 w Wałbrzychu, pod kierunkiem reżyser, scenograf, pedagog, 
polonistki i dziennikarki - Sylwii Aftyki – Łody. Festiwal odbył się 
przy nieocenionej pomocy Państwa Agnieszki i Krzysztofa Wieczorek, 
Pani Dyrektor Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi – Bożeny 
Kruszyńskiej, rodziców, uczniów, Wójta Gminy Stare Bogaczowice 
Mirosława Lecha i Sołtysa Piotra Pruszyńskiego. Wydarzenie patronatem 
objęli Agnieszka Kołacz – Leszczyńska - poseł na Sejm RP oraz Wiesław 
Kilian - senator RP – wyjaśniają organizatorzy imprezy.

(IL)

Wizyta w Teo�pólce

Talenty w Strudze

Legalna praca 
z dojazdem
Firma QUIN POLSKA, pro-
dukująca części samo-
chodowe - kierownice 
drewniane, poduszki po-
wietrzne, kierownice skó-
rzane, elementy ozdobne 
- poszukuje pracowników. 
Firma zatrudnia na umowy 
o pracę w pełnym wymiarze 
etatu, premiuje dobre wyniki 
pracy, ubezpiecza na prefe-
rencyjnych warunkach. Pra-
codawca zapewnia dojazd 
i powrót z miejsca pracy.
Więcej informacji na temat 
pracy będzie można uzyskać 
na spotkaniach, które odbę-
dą się w każdym sołectwie 
Gminy Stare Bogaczowice w 
terminach: Stare Bogaczo-
wice (Gminna Biblioteka Pu-
bliczna) – 24.10 godz. 17:00, 
Struga (świetlica wiejska) 
– 24.10 godz. 18:30, Jabłów 
(świetlica wiejska) – 25.10 
godz. 17:00, Lubomin (świe-
tlica wiejska) – 25.10 godz. 
18:30, Gostków (świetlica 
wiejska) – 26.10 godz. 17:00, 
Nowe Bogaczowice (świe-
tlica wiejska) – 26.10 godz. 
18:30, Cieszów (świetlica 
wiejska) - 27.10 godz. 17:00, 
Chwaliszów (świetlica wiej-
ska) – 27.10 godz. 18:30.

(IL)

Eddy’s Rock & Blues
Band w Strudze
W najbliższą sobotę w Pa-
łacu Struga zagra zespół 
Eddy’s Rock & Blues Band. 
Koncert rozpocznie się o 
godzinie 18:00 w urokliwej 
scenerii sali kominkowej. 
Bilety do nabycia w Pałacu 
Struga w cenie: przedsprze-
daż - 20 zł, w dniu koncertu 
- 30 zł. Wszelkie informacje 
na temat koncertu dostępne 
pod numerem telefonu (74) 
842-20-09 lub pod adresem 
e-mailowym: marketing@
palactruga.pl.

(IL)

Wizyta 
duszpasterska
Z wizytą duszpasterską na 
terenie para�i Gostków 
przebywał Biskup Legnic-
ki Zbigniew Kiernikowski. 
Jego Ekscelencja otrzymał 
od wójta Mirosława Lecha 
pamiątki z Gminy Stare Bo-
gaczowice, a potem spotkał 
się także z wiernymi w Sędzi-
sławiu, Jaczkowie i Nowych 
Bogaczowicach.

(IL)

Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Bogaczowicach
serdecznie zaprasza mieszkańców gminy na

„Gminny Test 
na Prawo Jazdy”

Piątek 21 października 2016
o godz. 17.00  w Gminnym Centrum Edukacyjno – Społecznym

W teście mogą wziąć udział kierowcy z wieloletnim stażem
 i doświadczeniem, młodzi kierowcy a także pełnoletni mieszkańcy, 

którzy aktualnie są w trakcie zdawania na prawo jazdy.

Celem testu jest przypomnienie oraz zapoznanie uczestników
z najnowszymi przepisami  ruchu drogowego. Test ma formę zabawy edukacyjnej!

Przepisy ciągle się zmieniają – Poznaj te najważniejsze!
Bezpieczeństwo na drodze jest najważniejsze!

NAGRODA GŁÓWNA – Nawigacja samochodowa

Aby mieć pewność udziału w teście zapraszamy do zapisów w GCES 
pod nr tel. 748443503.  W dniu testu także mnożna się zapisać, 

tylko do liczby miejsc przygotowanych dla uczestników.

Nadzór dydaktyczny 
nad testem sprawuje: 
Wojewódzki Ośrodek 

Ruchu Drogowego 

Kapliczka u podnóża Trójgarbu
W przededniu święta pa-

trona myśliwych - św. Huber-
ta, u podnóża Trójgarbu, z 
inicjatywy Górniczego Koła 
Łowieckiego „Szarak” i przy 
współudziale Nadleśnictwa 
Wałbrzych, wzniesiono ka-
pliczkę dziękczynną.

14 października na skrzy-
żowaniu „Siedmiu dróg” u 
podnóża Trójgarbu, została 
odprawiona msza święta, kon-
celebrowana przez księży pro-
boszczów para�i w Witkowie 
Śląskim i Startych Bogaczowi-
cach. Po odprawieniu okoliczno-
ściowego nabożeństwa, kapłani 
dokonali poświęcenia kaplicz-
ki dziękczynnej, która została 

wzniesiona z inicjatywy Górni-
czego Koła Łowieckiego „Sza-
rak”, przy współudziale Nadle-
śnictwa Wałbrzych. Uroczystość 
zgromadziła myśliwych, leśni-
ków i lokalne władze. W uroczy-
stości uczestniczył również wójt 
Gminy Stare Bogaczowice Miro-
sław Lech i wójt Gminy Czarny 
Bor Adam Górecki.

- Zapraszamy pod Trój-
garb, aby osobiście móc zoba-
czyć tę kapliczkę i poprzez jej 
piękne rzeźby przypomnieć 
sobie o ogromnie ważnej roli 
leśników – zachęcają inicja-
torzy wzniesienia kapliczki z 
Górniczego Koła Łowieckiego 
„Szarak”.

Jest to kolejna inicjatywa 
myśliwych z tego koła łowiec-
kiego w gminie Stare Boga-
czowice. Wiosną tego roku 
przeprowadzili kolejną akcję 
ratowania ginącej populacji 
zajęcy szaraków. Setka zajęcy, 
pochodzących ze sztucznej 
hodowli, została wypuszczona 
na wolność właśnie w gminie 
Stare Bogaczowice. Akcja uzy-
skała wsparcie Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarski Wodnej, 
który przekazał pieniądze na 
zakup kolejnych 100 szara-
ków, które zasiliły populację 
zajęcy na tym terenie.

(IL)

U podnóża Trójgarbu myśliwi wznieśli kapliczkę dziękczynną.
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Są jeszcze do kupienia 
na jubileuszowy występ 
kabaretu Neo-Nówka w 
Wałbrzychu. Radosław 
Żurek, Radek Bielecki i Mi-
chał Gawliński będą bawili 
publiczność w Hali Wido-
wiskowo-Sportowej Aqua 
Zdrój w Wałbrzychu w 
niedzielę, 30 października 
2016 r. od godz. 20.00.

- W programie koncertu 
z okazji 15-lecia działalności 

Neo-Nówki zobaczycie Pań-
stwo największe hity kabaretu. 
Nie zabraknie kultowego już 
skeczu „Niebo”, który został 
przez widzów wybrany ske-
czem 30-lecia, czy bezkompro-
misowej Pani Wandzi Nierusz 
z domu Zostaw, potra�ącej 
wyjść obronną ręką z każdej 
niewygodnej sytuacji. Neo-
-Nówka szykuje także kilka 
niespodzianek, które mają 
być dopełnieniem całości. O 

warstwę muzyczną zadba kon-
certujący od lat z kabaretem 
zespół Żarówki. To po prostu 
trzeba zobaczyć. Czas trwania 
programu to około 100 minut 
– wyjaśniają organizatorzy.

Bilety są dostępne w 
sprzedaży w recepcji Hotelu 
Aqua Zdrój oraz online na 
www.biletynakabarety.pl. 
Więcej informacji na stronie: 
www.neonowka.pl.

(RED)

3 listopada o godzinie 
18 w Galerii Starej Kopalni 
(budynek nr 5) odbędzie 
się wernisaż malarstwa 
wałbrzyszanina Krzysztofa 
Heksla. Wśród zaprezento-
wanych obrazów znajdą się 
również takie, które nigdy 
wcześniej nie były pokazy-
wane publiczności. Wstęp 
na wernisaż oraz wystawę 
trwającą do 27 listopada, 
będzie bezpłatny.

Prace Krzysztofa Heksla, 
utrzymane w nurcie surreali-
zmu, zabierają nas w inne świa-
ty, do sekretnych zakamarków, 
czasem niepokojących marzeń 
sennych. Artysta tworzy je me-
todą laserunku, czyli nakłada-
nia bardzo delikatnych warstw 
farby, jednej na drugą. Metoda 
ta jest wymagająca, dlatego 
obrazy powstają długo, za to 
szybko znajdują nabywców. 
To pozwoliło Krzysztofowi za-

mienić pracę kierowcy autobu-
su, na pracę pełnoetatowego 
malarza – co, mimo iż bywa 
ciężkim kawałkiem chleba, jest 
spełnieniem jego marzenia z 
dzieciństwa. 

Artysta ma za sobą kilka 
wystaw indywidualnych i 
zbiorowych. W sierpniu prace 
Krzysztofa Heksla można było 
podziwiać na festiwalu fanta-
styki Polcon 2016 we Wrocła-
wiu. Dwa z jego tegorocznych 
obrazów znajdą się również 
na listopadowej wystawie 
FLUX Exhibition w Londynie. 
Przez tematykę prac oraz me-
todę ich powstawania, media 
doszukują się w jego twórczo-
ści kontynuacji drogi obranej 
przez Zdzisława Beksińskiego. 
Czy rzeczywiście tak jest? Naj-
lepiej sprawdzić osobiście 3 
listopada w Centrum Nauki i 
Sztuki Stara Kopalnia.

(NS)

Surrealistyczne malarstwo 
Heksla w Starej Kopalni

 Muzyka 
na zamku Grodno
23 października zapra-
szamy na wydarzenie pn. 
„Festiwal Muzyki Średnio-
wiecznej na Zamku Grod-
no” w gminie Walim, któ-
re odbędzie się w ramach 
Dolnośląskiej Stolicy Kul-
tury. - Impreza o charakterze 
wspólnej zabawy, ma na celu 
pokazanie młodym ludziom 
możliwość spędzania wol-
nego czasu w terenie, po-
kazanie średniowiecznych 
tradycji oraz przybliżenie 
muzyki, obyczajów i kultury 
tamtego okresu. Już o go-
dzinie 12.00 wystąpi Zespół 
Roderyk, na godzinę 14.00 
zaplanowany został występ 
Zespół Dziwoludy, a o go-
dzinie 16.00 zaprezentuje 
się Zespół Tryzna. Ponadto 
odbędą się pojedynki ryce-
rzy, jarmark średniowieczny, 
ognisko, pieczone ziemniaki, 
gorąca herbata oraz niepo-
wtarzalny średniowieczny 
klimat. Wszystkich serdecz-
nie zapraszamy! – zachęcają 
organizatorzy.

(DCH)

Neo-Nówka tuż tuż
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Przyjezdni za 1 zł
Jesteś kibicem Górnika Wał-
brzych, ale nie jesteś miesz-
kańcem Wałbrzycha? Od dzi-
siaj do końca rundy jesiennej 
2016 zapłacisz za bilet symbo-
liczną złotówkę! - Informujemy, 
że od najbliższego spotkania 
przy Ratuszowej do końca rundy 
jesiennej 2016 roku (czyli pod-
czas meczów z Olimpią Kowa-
ry, Piastem Żmigród i Ruchem 
Zdzieszowice) dla wszystkich 
kibiców naszego Klubu spo-
za Wałbrzycha przygotowane 
zostaną bilety w promocyjnej 
cenie 1 zł. Bilet będzie można 
zakupić wyłącznie na sektor „C”. 
W celu nabycia promocyjnego 
biletu należy w kasie okazać do-
kument tożsamości zawierający 
adres zamieszkania. Już teraz 
zaplanuj swój weekend i spędź 
go razem z nami w Wałbrzychu, 
na Górniku! Pozostałe ceny bile-
tów pozostają bez zmian: 10 zł 
normalny i 5 zł ulgowy (kobiety, 
młodzież do lat 13) – podkreśla-
ją działacze Górnika Wałbrzych.

(RED)

Górnik 
w pół�nale
W ćwierć�nałowym meczu Pu-
charu Polski na szczeblu OZPN 
Wałbrzych Victoria Świebo-
dzice przegrała z Górnikiem 
Wałbrzych 0:3. Rywalem wał-
brzyszan w pół�nale będzie 
czwarto ligowy AKS Strzegom. 
W starciu beniaminka IV ligi ze 
Świebodzic z wałbrzyskim trze-
cioligowcem zdecydowanym 
faworytem był Górnik, który już 
do przerwy prowadził 2:0, po 
dwóch golach strzelonych przez 
Jan Rytko w 20 i 44 minucie. Po 
przerwie wynik meczu ustalił w 
84 minucie Grzegorz Michalak. 
Kolejnym rywalem wałbrzyszan 
będzie AKS Strzegom, który wy-
eliminował Zdrój Jedlina Zdrój. 
W drugiej parze pół�nałowej 
Bielawianka Bielawa, która wal-
kowerem wygrała z Pogonią 
Duszniki Zdrój (wycofała się z 
rozgrywek), zmierzy się ze zwy-
cięzcą pary Iskra Jaszkowa Dol-
na - Victoria Tuszyn.

(RED)

Obrona 
Częstochowy
Pierwszy raz w tym sezonie 
mecz Victorii PWSZ Wałbrzych 
nie zakończył się w pięciu se-
tach. Niestety, w Częstochowie 
wałbrzyszanie przegrali z Nor-
widem 0:3 i nie zdobyli nawet 
punktu w tym spotkaniu. Po 
bardzo dobrym początku spo-
tkania Victoria PWSZ prowadzi-
ła 10:8. Potem jednak straciła 
przewagę, gdy zaczęła szwan-
kować zagrywka. Ekipa Norwi-
da konsekwentnie punktowała 
rywala i zbudowała bezpieczną 
przewagę (17:13). Niestety, go-
ście nie byli w stanie odrobić 
strat i przegrali pierwszego seta 
21:25. Początek drugiej partii 
był dość wyrównany, ale to wał-
brzyszanie byli na prowadzeniu 
8:6. Potem przewaga zespołu 
z Wałbrzycha oscylowała koło 
1-2 punktów, lecz w połowie 
seta goście stracili prowadzenie, 
a potem z minuty na minutę 
rosła strata do rywala, przez co 
wałbrzyszanie przegrali 18:25. 
W trzeciej odsłonie podopiecz-
ni Przemysława Michalczyka 
nawet na chwilę nie wyszli na 
prowadzenie. Na początku stra-
ta wynosiła 1 punkt, lecz potem 
oscylowała do granic 3-4 oczek. 
Tylko raz Victoria PWSZ wyrów-
nała do stanu 13:13, ale gospo-
darze szybko odzyskali kontrolę 
nad grą i wynikiem, wygrywając 
seta 25:21 i cały mecz 3:0. W 
następnej kolejce podopieczni 
Przemysława Michalczyka po 
raz pierwszy w tym sezonie za-
grają w Wałbrzychu z TSV Sanok. 
Spotkanie odbędzie się w środę, 
26 października o godz. 16:00.

Radosław Radczak

Toyota Basket Liga
Fundacja „Zielone Wzgó-
rze” zaprasza na uroczyste 
otwarcie rozgrywek X edy-
cji Szkolnej Ligi Koszykówki 
Toyota Basket Liga - sezon 
2016/2017. – Inauguracja od-
będzie się 25 pa ździernika 2016 
r. o godz. 13:00 w Hali Wałbrzy-
skich Mistrzów przy ul. Wysoc-
kiego 11 w Wałbrzychu – zapra-
sza Monika Wybraniec, prezes 
Fundacji „Zielone Wzgórze”.

(RED)

Wałbrzyszanie pojechali 
na to spotkanie podbudo-
wani, ponieważ kilka dni 
wcześniej pokonali w Świe-
bodzicach IV-ligową Victorię 
3:0 i awansowali do pół�na-
łu wałbrzyskiego Pucharu 
Polski. Ale choć do składu 
Górnika powrócili bracia Mi-
chalakowie, to znów zabra-
kło Mateusza Krzymińskie-
go, Damiana Migalskiego, a 
także Marcina Gawlika oraz 
Pawła Tobiasza.

Początek spotkania był 
dość wyrównany, gdyż oba 
zespoły sprawdzały rywala. 
Po około kwadransie gry go-
spodarze zaczęli przeważać i 
w 19 min. bardzo dobrą oka-
zję miał Dariusz Pawlusiński, 
lecz jego strzał minął wałbrzy-
ską bramkę. Dziewięć minut 
później doświadczony były 
zawodnik Cracovii i GKS-u 
Bełchatów dośrodkował do 
Dawida Hanzela, który ude-
rzeniem z najbliższej odległo-
ści dał Unii prowadzenie. W 
33 min., po dośrodkowaniu 
z rzutu wolnego Marcina Mo-
rawskiego, doszło do zamie-
szania w polu karnym Unii, 
ale żaden z piłkarzy Górnika 
nie zdołał wpakować piłki do 
siatki. Przed przerwą gra się 
zaostrzyła, przez co dwóch 
piłkarzy z Wałbrzycha obej-
rzało po żółtej kartce.

W przerwie trener Ro-
bert Bubnowicz nie dokonał 
zmian w składzie wałbrzy-
szan, ale w drugiej połowie 
biało-niebiescy zaczęli grać 
lepiej niż w pierwszych 45 
minutach, jednak dalej nie 
potra�ł groźnie zaatakować. 
Przez większość czasu gra 
toczyła się głównie w środku 
pola i także piłkarze z Turzy 
Śląskiej mieli problemy ze 
stworzeniem dogodnej sytu-
acji przed bramką Damiana 
Jaroszewskiego. Dopiero w 
75 min., po dośrodkowaniu 
z rzutu rożnego Dariusza 
Pawlusińskiego, najwyżej w 
polu karnym wyskoczył Ka-
mil Kuczok, który strzałem 
głową ustalił wynik spotka-
nia na 2:0 dla Unii. Pod ko-
niec w końcu do ataku rzucili 
się wałbrzyszanie, lecz nic z 
tego nie wynikało, ponieważ 
brakowało dobrego, ostat-
niego podania lub tracili 
piłkę.

Radosław Radczak

Unia Turza Śląska 
– Górnik Wałbrzych 2:0 (1:0)
Bramki: 1:0 Hanzel (28), 2:0 Kuczok 
(75). Widzów: 200.
Górnik: Jaroszewski – Rytko, 
D. Michalak, G. Michalak, Surmaj 
– Dec, Pierzga, Morawski, Sobiesierski, 
Brzeziński – Woźniak.

Wynik z Turzy 
kłopoty wróży

Piłkarze Górnika Wałbrzych ponieśli już 
siódmą porażkę w tym sezonie w III grupie 

III ligi. Tym razem, grając bez czterech 
podstawowych zawodników, przegrali 

w Turzy Śląskiej 0:2 z Unią i mają już 
7 oczek straty do miejsca gwarantującego 

utrzymanie.

MKS Promet Basket 
Szczawno-Zdrój pokonał 
w Świdnicy Prakto Polo-
nię Świdnica 65:61. Było 
to pierwsze, historyczne 
zwycięstwo ekipy z uzdro-
wiska w meczu III ligi.

W przeszłości wielu koszy-
karzy ze Szczawna – Zdroju 
grało pod okiem trenera 
Mieczysława Młynarskiego 
w Górniku Nowe Miasto Wał-
brzych. W miniony weekend 
stanęli jednak po przeciw-
nych stornach boiska, a w 
ekipie świdnickiej był także 
ich kolega z wałbrzyskich 
parkietów - Paweł Kaliński.

- Pierwszą kwartę wygra-
li zawodnicy z uzdrowiska 
22:14 i wydawało się, że w 
dalszej części spotkania będą 
powiększać tą przewagę. W 
drugiej kwarcie, to zawod-
nicy Polonii Prakto Świdnicy 
okazali się bardziej skuteczni 
pod koszem i dzięki swo-

jej determinacji na przerwę 
schodzili przegrywając 35:36. 
Trzecia kwarta to ponownie 
doskonała gra MKS-u, któ-
ry w tej kwarcie zdobył 20 
punktów, przy 9 punktach 
rywali. Przed ostatnią osłoną, 
mieli więc 12 punktów prze-
wagi i nic nie zapowiadało 
emocji do ostatnich sekund 
pojedynku. Nasi zawodnicy 
ponownie oddali inicjatywę 
gospodarzom, którzy w koń-
cówce spotkania zmniejszyli 
przewagę do 3 punktów i 
mieli realne szanse na do-
prowadzenie do remisu, ale 
spudłowali rzut za 3 punkty 
na 13 sekund przed zakoń-
czeniem meczu. Więcej zim-
nej krwi zachowali w tym 
czasie zawodnicy MKS-u i to 
oni mogli cieszyć się z pierw-
szego, historycznego zwycię-
stwa w III lidze – relacjonuje 
Paweł Danielak.

(RED)

Koszykarze Górnika 
Trans.eu Wałbrzych wy-
grali czwarty mecz z rzę-
du w grupie D II ligi. Tym 
razem we własnej hali 
pokonali Sokoła Między-
chód 65:61 i mają komplet 
punktów po 4 kolejkach.

Spotkanie zaczęło się 
znakomicie dla biało-niebie-
skich, ponieważ po niecałych 
pięciu mitach gry prowadzili 
14:3,a sześć punktów w tym 
czasie zdobył Piotr Niedź-
wiedzki. W ciągu następnych 
pięciu minut goście raz tra�li 
za dwa i raz zza linii 6,75 m i 
po 10 minutach było 14:8. W 
drugiej kwarcie goście z Mię-
dzychodu zmniejszyli stratę 
do 1 pkt., ale podopieczni Ar-
kadiusza Chlebdy ruszyli do 
ataku, a w samej końcówce 
przebieg spotkania wyrównał 
się i po pierwszej połowie na 
tablicy widniał wynik 36:28. 
Po przerwie szkoleniowiec 

wałbrzyszan wpuścił na par-
kiet Marcina Wróbla, Rafała 
Niesobskiego i Rafała Glapiń-
skiego. Były to bardzo dobre 
zmiany, ponieważ ci zawod-
nicy byli bardzo skuteczni i po 
około 4 minutach powiększyli 
przewagę do 14 oczek. Jednak 
goście zaczęli odrabiać straty, 
zmniejszając dystans do 4 pkt. 
i na 10 minut przed końcem 
Górnik prowadził tylko 50:46. 
Na początku ostatniej ćwiart-
ki Sokół przegrywał już tylko 
2 punktami, ale potem go-
spodarze znów podwyższyli 
przewagę do 10 oczek i już 
było wiadomo, że wygrają to 
spotkanie. W końcówce kon-
trolowali przebieg spotkania i 
ostatecznie wygrali 65:61.

W następnej kolejce Gór-
nik Trans.eu zagra w Rawiczu 
z Rawią Rawag. Spotkanie zo-
stanie rozegrane w sobotę, 22 
października o godz. 17:30.

Radosław Radczak

Historyczne 
zwycięstwo

Sokół ich postraszył
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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 12Kupiê 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
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Redakcja i biuro ogłoszeń Tygodnika DB 2010
 ul. Wysockiego 27 w Wałbrzychu

(w budynku  Fabryki Okien „ROL”)
czynne od poniedziałku do piątku

(w czwartki - nieczynne) w godz. 10.00 - 15.00

z suchego drewna bukowego i dębowego
pakowany hermetycznie w workach 18 kg

PROMOCJA – TYLKO 15 ZŁ!
szczapy drewna bukowego i dębowego w workach:

8 kg – 8 zł           10 kg – 10 zł
Spółka Węglowa Tepal

ul. Stefana Batorego 82 w Wałbrzychu
Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 6:30 - 16:00, 

w soboty w godz. 6:30 - 13:00.

WYSOKOENERGETYCZNY
BRYKIET DRZEWNY

Informacje pod numerami telefonu:

(74) 847 60 16 i (74) 847 75 56

R E K L AMA

- Panie Mariuszu, zdo-
był Pan wiele trofeów i ty-
tułów mistrza świata. To, 
co Pan zrobił tu, w mieście 
– to też jest mistrzostwo 
świata – tak gratulował 
burmistrz Świebodzic 
Bogdan Kożuchowicz Ma-
riuszowi Cieślińskiemu, 
naszemu utytułowanemu 
sportowcowi, mistrzowi 
sztuk walki, który otworzył 
swój nowy klub sportowy– 
KO Gym. Może tu trenować 
każdy, kto chce spróbować 
przygodę z muay thai lub 
kickboxingiem. Dzieci do 
lat 10 trenują bezpłatnie.

Lokal przy ul. Słowackie-
go był kiedyś sklepem z far-
bami. Niepozorne pomiesz-
czenia zamieniły się w klub 
niczym z amerykańskiego 
�lmu: jest prawdziwy ring, 
na ścianach trofea i plakaty, 

stylowe oświetlenie i wyjąt-
kowy klimat.

- Dziękuję wszystkim, któ-
rzy pomogli mi stworzyć to 
miejsce, mam nadzieję, że 
będzie się tu „działo” – mó-
wił Mariusz Cieśliński. Na 
otwarcie klubu zaprosił przy-
jaciół i najbliższych, wszyst-
kich, którzy okazali pomoc i 
wsparcie. Oprócz burmistrza 
Bogdana Kożuchowicza był 
także zastępca Krystian Wo-
łoszyn, Przewodniczący Rady 
Miejskiej Świebodzic Łukasz 
Kwadrans, Maciej Więcek ze 
Stowarzyszenia Bona Fide, 
ekipa z OSiR Świebodzice 
Sp. z o.o. – w tamtejszej hali 
przez wiele lat sportowcy 
trenowali w małej, tzw. zie-
lonej salce. W klubie na Sło-
wackiego do dyspozycji są 
dwa spore pomieszczenia i 
wreszcie wymarzony ring. 
Nie zabrakło także szefów 

�rmy Dragon Sport – wie-
loletniego sponsora klubu i 
oczywiście samych zawodni-
ków. Było symboliczne prze-
cięcie wstęgi, prezenty – od 
władz miasta pudło słodko-
ści i ciężarki – i pamiątkowe 
zdjęcie.

W K.O. Gym trenuje oko-
ło 50 osób, 15 zawodników 
regularnie startuje w zawo-
dach ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. 

Trenerem i mentorem 
jest Mariusz Cieśliński, wie-
lokrotny zdobywca tytu-
łu mistrza świata m. in. w 
muay thai, lowkick, savate; 
posiadacz wielu złotych i 
srebrnych medali w między-
narodowych zawodach w 
kickboxing fullcontact. Jako 
pierwszy Polak zdobył tytuł 
zawodowego mistrza świata 
w boksie tajskim.

(RED)

Trenuj z mistrzem świata

Mariusz Cieśliński w towarzystwie żony, władz Świebodzic i zawodników uroczyście otworzył klub KO Gym.

Wałbrzyski długody-
stansowiec Witold Radke, 
w swoim sportowym ży-
ciorysie odnotował kolej-
ny, mocny akcent. Prze-
biegł Blackmores Sydney 
Marathon i w ten sposób 
„zdobył” swój szósty kon-
tynent, na którym pokonał 
42 km i 195 m. Był to 101. 
bieg pana Witolda na tym 
dystansie.

- Do Australii dotarłem po 
30-godzinnym locie z Frank-
furtu nad Menem. Była to dla 
mnie bardzo wyczerpująca 
podróż, której efektem był 
obrzęk i ból stóp, co dawało 
mi się dotkliwie we znaki na 
trasie i odbiło się na końco-
wym wyniku. Poza tym po-
biegłem zupełnie bez akli-
matyzacji, na drugi dzień po 
przylocie do Sydney. Start 
nastąpił przy moście Harbo-
ur Bridge, gdzie odbywają 
się na Nowy Rok wspaniałe 
pokazy sztucznych ogni, a 
metę zlokalizowano obok 
słynnego i oryginalnego 
architektonicznie gmachu 
opery. Biegliśmy wokół zato-
ki Port Jackson, największej 
na świecie, przy temperatu-
rze ok. 25 st. C. - opowiada.

Sklasy�kowano ponad 3,5 
tys. zawodników. Zwyciężył 
Japończyk Tomohiro Tana-
gawa w czasie 2:12,11. Rad-
ke zajął 4. miejsce w katego-
rii ponad 70 lat z wynikiem 
5:33, 34. 

- Nigdzie dotychczas nie 
widziałem tylu biegających 
po miejskich alejkach i par-
kach, co podczas mojego 
trzydniowego pobytu w Syd-
ney. Co chwilę widziałem po-
jedyncze osoby i grupy upra-
wiające jogging. Dlatego 

Szósty kontynent Witolda Radke

trochę zdziwiły mnie pewne 
niedomagania organizacyj-
ne. Poza tym Australia to 
ziemia obiecana dla ludzi z 
całego świata, dlatego za-
skoczeniem był częsty widok 
bezdomnych koczujących 
na chodnikach w barłogach 
i kartonach, często przy eks-
kluzywnych sklepach oraz 
żebraków – zaznaczył.

Przypomnijmy, że pan Wi-
told przebiegł maratony w 
prawie wszystkich europej-
skich stolicach i przy tej oka-
zji odwiedził 46 państw na 
naszym kontynencie, co nie 
stało się udziałem żadnego 

innego polskiego biegacza. 
Oprócz Europy startował w 
Ameryce Północnej, Połu-
dniowej, Azji, Afryce i Austra-
lii, co także jest osiagnięciem 
wyjątkowym jeśli chodzi o 
rodzimych maratończyków.

Ale, jak stwierdził, sezon 
jeszcze się dla niego nie 
skończył i ma w planie kolej-
ne starty. Oby tylko zdrowie 
pozwoliło.

Witold Radke serdecznie 
dziękuje za pomoc w austra-
lijskim starcie �rmom: PAKT, 
Ronal Polska, PEC i Kom-
pleks.

Andrzej Basiński

W tej koszulce, którą po raz pierwszy założył w Wałbrzychu 
przed swoim setnym maratonem, Radke pobiegł w Sydney.
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w bloku na III piętrze, z balkonem, 
ogrzewanie w czynszu, Nowe 
Miasto – Wałbrzych, 115 000 zł, 
607 212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie 81 m2, Jedli-
na Zdrój, 3 pokoje, 115 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM mieszkanie z własnym 
ogrodem i garażem w Cierniach w 
Świebodzicach, 209 000 zł, 74 666 
09 19, 607 212 315
JM DOM sprzedam  mieszkanie 
69,18 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, Biały Kamień ul. Dą-
browskiego, 83 000 zł, 607 21 315, 
74 666 09 9 
JM DOM sprzedam  mieszkanie 
96,00 m2 3- pokojowe 2 piętro, 
kamienica, ogrzewanie gazowe, 
Piaskowa Góra, 185 000 zł, 607 
212 315, 74 666 09 19
JM DOM sprzedam  dom w 
Szczawnie Zdroju, bardzo dobra 
lokalizacja, działka 480 m 2, 6 
pokoi, cena: 720 000 zł tel. 607 
212 315, 74 666 09 19
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PLAC ZAMENHOFA 1/28 
(HALA TARGOWA MANHATAN)

oraz pozwolenia, 69 900zł do nego-
cjacji!!! Tel: 502-665-504
14. SOWA&VICTORIA 53m2, dwa 
pokoje, ładne mieszkanie w zielonej 
i spokojnej okolicy Podgórza z 
kojącym widokiem. Do remontu. 
Atrakcyjna cena: 45 000zł!!!!. POLE-
CAM! Tel: 502-665-504
15. SOWA&VICTORIA Stara część 
Piaskowej Góry, 44 m2, 2 pokoje do 
kapitalnego remontu. 50,000 zł. Tel: 
506-717-014
16. SOWA & VICTORIA Piaskowa 
Góra, 33 m2, 2 pokoje, ciemna kuch-
nia, po kapitalnym remoncie, cena: 
110,000 zł. Tel:506-717-014
17. SOWA & VICTORIA Dom w 
Świdnicy, 168m2 z użytkowym pod-

daszem, prestiżowa okolica, 690,000 
zł. Tel. 506-717-014

18. SOWA&VICTORIA  Mieszkanie po 
remoncie Biały kamień 42m2 87000 
zł Tel: 519-121-104

19. SOWA&VICTORIA Mieszkanie po 
remoncie na obrzeżach Śródmieścia 
2 pokoje, kuchnia, łazienka z WC 
37m2 cena 75000 zł Tel: 519-121-
104

20. SOWA&VICTORIA Mieszkanie 
dwupoziomowe w trakcie remontu 
w Starych Bogaczowicach, 3 pokoje, 
kuchnia, łazienka z wc, pod domem 
ogród. 86m2 cena 140000 zł Tel: 
519-121-104

USŁUGI

(2) MEBLE NA WYMIAR – kuch-
nie, szafy, garderoby, zamówienia 
indywidualne – TANIO!  
www.meble-ibg.weebly.com  Tel. 
607-218-533

(2) Usługi remontowo – wykoń-
czeniowe: malowanie, gładzie, 
płytki, su�ty podwieszane, panele, 
tapety itp. Tel. 694-922-059.

(2) SZAFY WNĘKOWE, gardero-
by, zabudowa i inne stolarskie, 
TANIO! Tel. 692-123-981.

(3) HYDRAULIKA - 668-605-555

(3) ELEKTRYK - 888-322-334

KOMPUTERY-SERWIS-NAPRA-
WA - Całodobowo. Tel. 726-005-
726. Tanio, szybko, profesjo-
nalnie. www.speed24h.info. 
Zapraszamy do sklepu przy ul 
Słowackiego 5 w Wałbrzychu. 

(2) „SZOP PRACZ” PRANIE 
TAPICERKI MEBLOWEJ, SA-
MOCHODOWEJ, DYWANÓW, 
SPRZĄTANIE BIUR I MIESZKAŃ, 
MYCIE OKIEN – KONKURENCYJ-
NE CENY!!! Tel. 535-424-624 

(2) Naprawa i sprzedaż maszyn 
do szycia domowych i przemy-
słowych, ul. Hetmańska 1. Tel. 
723-265-731.

MOTORYZACJA

(2) Kupię stare motocykle oraz 
części i boczne wózki motocyklo-
we. Tel. 889 70 62 26.

PRACA

(2) Promedica24 zatrudni 
opiekunki osób starszych na 
terenie Polski z zamieszkaniem. 
Gwarantujemy atrakcyjne zarobki 
i legalne zatrudnienie. Tel. 507 
061 830

(9) Opieka Niemcy. Legalnie. 
Tel. 725 248 935 

NIERUCHOMOŚCI

(3) Sprzedam ogrodzenie 
i wynajmę pomieszczenia 
gospodarcze - Wałbrzych. Tel: 
795-602-683.

Działki o pow. 1,4036 ha, Kolce, 
wałbrzyski. Studnia, energia, tel. 
Cena 15zł/m2. Tel. 698-624-634.

Super okazja! Uzbrojone działki 
budowlane, usługowe – rejon 
Poniatów. Tel. 609-461-816. 

SPRZEDAM

(1) Sprzedam ogrodzenie i wynaj-
mę pomieszczenia gospodarcze 
- Wałbrzych. Tel: 795-602-683.

Skupujemy mieszkania za gotówkę 
na Piaskowej Górze, lub Podzamczu, 
może być zadłużone, lub z zajęciem 

komorniczym !!! tel. 606 97 66 30
MS- 2322 Piaskowa Góra - Nowe 
mieszkanie w apartamentowcu, ul. 
Odlewnicza! 80 m2, cena 225 000 zł 
Tel. 606 976 630

Szczawno Zdrój, super lokalizacja, 
dom bliźniak 110m2, działka 500m2, 
cena 415 tys. Tel. 883 334 481

MS-2881 Piaskowa Góra- kamie-
nica, 57m2, 3 pokoje, 1 piętro, do 
wprowadzenia, cena 119 tys. Tel. 
883 334 486

MS-2745 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 7 piętro, po kapitalnym 
remoncie, cena 129 tys. Tel. 606 
976 630

MS-2872 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
35m2, 1 piętro w 4, cena 103 tys. Tel. 
883 334 481

MS-2875 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
36m2, 2 piętro, do remontu, cena 77 
tys. Tel. 793 111 130

MS-2809 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
41m2, 2 piętro, po remocnie, cena 
129 tys. Tel. 883 334 481

MS-2740 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
32m2,  1 piętro w 4, Cena 85 tys. Tel. 
793 111 130

MS-2729 Piaskowa Góra,, 3 pokoje, 
51,5m2, cena 135 tys. . Tel. 793 111 
130

MS-2612-Piaskowa Góra 3 pokoje, 
54 m2 rozkładowe, cena 155 tys. Tel. 
793 111 130  

MS-2835 Piaskowa Góra, 2 pokoje, 
29m2, do wprowadzenia, cena 82 
500. Tel. 793 111 130

MS-2880 Podzamcze, 4 pokoje, 
66m2, cena 129 tys, Tel. 883 334 
481.

MS-2879 Podzamcze, 2 pokoje, 
48,5m2, 1 piętro, cena 109 500, Tel. 
883 334 481

MS-2862 Podzamcze, 2 pokoje, 
36m2, 3 piętro, cena 108 tys. Tel. 793 
111 130

MS-2847 Podzmacze, 4 pokoje, 
86m2, 3 piętro, cena 185 tys. Tel. 883 
334 481

Panorama Nieruchomości   
58-300 Wałbrzych 

Marii Konopnickiej 1
T: +48 535 416 014

M: rafal@panorama.net.pl
http://www.panorama.net.pl

ŚRÓDMIEŚCIE 2 pok, 64m2, 
wyremontowana kamienica, niski 
czynsz, cena 55.000 zł kontakt: 
792-548-210 

PIASKOWA GÓRA 3pok,  2piętro, 
czteropiętrowy budynek ,cena 
95.000 kontakt: 792-548-210

ŚRÓDMIEŚCIE kawalerka po 
kapitalnym remoncie, kuchnia w 
zabudowie, ogrzewanie gazowe, 
cena 63.000zł, kontakt: 792-548-
210

ŚRÓDMIEŚCIE 2pok 44m2  miesz-
kanie z PIĘKNYM OGRODEM pod 
oknami. Super lokalizacja. Cena 
110tys, kontakt 535-416-014

BIAŁY KAMIEŃ  2pok  44m2 
dogodna lokalizacja, niska 
zabudowa, cena 52tys zł kontakt. 
535-416-014

BOGUSZÓW GORCE 1pok 28m2 
2pietro, ogrzewanie miejskie cena 
42tys zł Kontakt 535-416-014

PIASKOWA GÓRA, 3 pokoje, 
51.5m2,  budynek czteropiętrowy, 
super lokalizacja cena 110.000zł  
Kontakt: 792-547-662

JEDLINA ZDRÓJ, 2pok, 52m2, po 
kapitalnym remoncie, bezczyn-
szowe, cena 95.000, Kontakt 
792-547-662

PODGÓRZE (górne) 4pokoje 
z osobnym wejściem i ogro-
dem pod oknami. 77m2 cena 
129.000tys kontakt 792-548-210

PODGÓRZE  37m2  1piętro, 
łazienka w mieszkaniu. Cena 
36000zł  kontakt:792547662

MS-2874 Podgórze, 3 pokoje, 80m2, 
z garażem I ogródkiem, cena 129 
tys. Tel. 883 334 486
MS-2846 Biały Kamień, ul. Prosta, 
44m2, 2 pokoje, po remoncie, 1 
piętro, cena 129 tys. Tel. 883 334 481
MS-2749 Biały Kamień, apartamenty 
– nowe budownictwo, 3,4 pokoje, 
od 72m2, cena od 172 tys, tel. 883 
334 481
MS-2828 Biały Kamień, 3 pokoje, 
ogrzewanie miejskie, do wprowa-
dzenia, cena 157 tys. Tel. 883 334 
486
MS-2872 Nowe Miasto, 2 pokoje, 
56m2, cena 105 tys. Tel. 883 334 481
MS-2839 Śródmieście, 2 pokoje,  54 
m2, cena 67 tys. Tel. 883 334 486
MS-2815 Podgórze 3 pokoje z 
ogródkiem, pow. 64m2. Cena 99tys. 
zł. Tel. 793 111 130
MS-2759 Biały kamień 4 pokoje-
,pow. 103M2.Cena 189 tys. zł. Tel. 
793 111 130
DS-2834 Dom bliźniak, Poniatów-
-Stary Zdrój 97,5 m2, 239 tys. Tel. 
883 334 486
BS-2156 Nowe Miasto – ul. Ceglana, 
wynajmę garaż, 150 zł/mc, Tel. 883 
334 481

JM DOM Dolnośląskie Centrum
Obrotu Nieruchomościami

Joanna Maćkowska
ul. Główna 9/19, 58-309 Wałbrzych
tel. 607 212 315 , tel. 74 666 09 19

www.jmdom.pl
JM DOM do wynajęcia 1 –pokojo-
we, WC na półpiętrze, ogrzewanie 
piec ka�owy, mieszkanie 24 m2, 
Nowe Miasto, 450 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie, 96 m2, Piasko-
wa Góra, 1200 zł, 74 6660919, 
607212315

JM DOM do wynajęcia 3 – pokojo-
we mieszkanie 68 m2 , ogrzewa-
nie gazowe, Świebodzice, 900 zł, 
74 6660919, 607212315

JM DOM sprzedam mieszkanie 
2 –pokojowe, 54 m2, III piętro w 
bloku IV piętrowym, z balkonem 
i jasną kuchnią, ul. Moniuszki w 
Wałbrzychu, bardzo spokojna 
okolica, 79 000 zł,

74 666 09 19, 607 212 315

JM DOM sprzedam mieszkanie 4–
pokojowe, 71 m2, zlokalizowane 
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• Ogłoszenia 

okolicznościowe 

• Podziękowania

• Kondolencje 

• Nekrologi

w Tygodniku DB 2010

w portalu db2010.pl

na Facebooku

ATRAKCYJNE CENY!                         

Tel. 790 709 590

1. SOWA&VICTORIA Świebodzice, 3 
pokoje po kapitalnym remoncie w 
atrakcyjnej lokalizacji 135,000 zł. DO 
NEGOCJACJI! Tel: 502-657-640
2. SOWA&VICTORIA Podzamcze, 
54 m2 po remoncie, gotowe do 
wprowadzenia 129,000 zł. Tel: 502-
657-640
3. SOWA&VICTORIA Gaj, 2 pokoje 
po remoncie w cenie 98,000 zł. Tel: 
530-913-259
4. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 2 
pokoje na I piętrze, cena: 85,000 zł. 
DO NEGOCJACJI! Tel: 530-913-259
5. SOWA&VICTORIA Boguszów-
-Gorce, mieszkanie 4-pokojowe 
w nowym budownictwie, cena: 
125,000 zł.Tel: 530-913-259
6. SOWA&VICTORIA Piaskowa 
Góra 54,8m2 w apartamentowcu, 
168,000 zł. DO NEGOCJACJI Tel: 
519-121-102
7.SOWA&VICTORIA Mieroszów, 
2 pokoje, 62,15 m2 w stanie do 
remontu, cena: 65,000 zł. DO NEGO-
CJACJI Tel: 519-121-102
8. SOWA&VICTORIA Nowe Miasto, 
56 m2, 2 pokoje do częściowego 
remontu. Cena: 85,000 zł. DO NEGO-
CJACJI Tel: 519-121-102
9. SOWA&VICTORIA Dom na Piasko-
wej Górze w zabudowie szeregowej 
w bardzo dobrym stanie 120m2 
,pięć pokoi i garaż w budynku. 
Tel.502-657-353
10. SOWA&VICTORIA Piękne, duże 
mieszkanie z balkonem w  centrum 
Starego Zdroju. Tel: 502-657-353
11. SOWA&VICTORIA Mieszkanie na 
Podzamczu 69m2 trzy pokoje, cena 
137,000 zł.Tel: 502-657-353
12. SOWA&VICTORIA Piękne miesz-
kanie po kapitalnym remoncie, 
56m2, zielona okolica na zbiegu 
Rusinowej oraz Podgórza cena: 
69900zł. Tel: 502-665-504 
13.SOWA&VICTORIA SUPER OFER-
TA!!!! Dwupokojowe mieszkanie w 
Szczawnie Zdr; do remontu, blisko 
deptak, wykonano wszelkie projekty 
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BON – Szczawno Zdrój, 140m2, 
dwupoziomowy apartement, 4 
pokoje, balkon, antresola, wysoki 
standard. Cena: 269 000 zł  (nr: 
2095)- (74) 843 33 33, (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09

BON – Śrómieście, lokal biuro-
wy na sprzedaż, 50m2,parter, 3 
pomieszczenia biurowe, wc, po-
czekalnia, ogrzewanie elektryczne . 
Mozliwość wynajmu-1600 zł .Cena: 
158 000zł (nr: 1124) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Na sprzedaż lub wynajem 
DOM w Jaczkowie, 250m2, poło-
żony na 5000m2 działki, świetnie 
nadaję się na agroturystykę, 
piękne widoki 89 000zł nr: (2190) 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – OBNIŻKA CENY ! Na 
sprzedaż mieszkanie 57m2, 
Biały Kamień, do wprowadzenia, 
3 pokoje,jasna kuchnia w nowej 
zabudowie ze sprzętami AGD w 
cenie ,okna PCV z roletami,  ładny 
budynek z windą Cena:169 000zł  
(nr:2128)  -(74) 843 33 33, (74) 666 
66 09

BON – TYLKO W NASZYM BIURZE, 
mieszkanie na sprzedaż 87,18m2 
na Podgórzu, 2 pięrto, 3 pokoje, 
ogrzewanie węglowe Cena :129 
000 zł (nr: 2209)- (74) 666 66 09, 
(74) 666 66 06, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż 
32m2 w Śródmieściu, 3 piętro, 
1 pokój, instalacje po wymianie, 
budynek i dach po remoncie, 
spokojna okolica Cena : 55 000zł. 
(nr: 2066) - (74) 666 66 09, (74) 843 
33 33

BON –Dom na wynajem 90 m2, 4 
pokoje, ogrzewanie gazowe lub 
węglowe, ogród 500m2, 2 garaże 
wolnostojące na posesji, piękna, 
zielona, spokojna miejscowość 
Cena: 1850 zł (nr:2207  ) - (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie sprzedaż, 
79,5m2, 3 piętro, 3 pokoje, po ka-
pitalnym remoncie w cichej części 
Nowego Miasta . Cena: 179,500 
zł (nr: 2212) - (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON – Grzędy-stodoła murowana 
na sprzedaż z możliwością adapta-
cji na dom, położona na działce 
o pow.2500m2.Obiekt idealny na 
agroturystykę. Cena: 89 000 do 
negocjacji ( nr: 2023)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż lub 
zamianę na 3 pokoje, Podgórze, 
47,30m2, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka,przedpokój  Cena 129 000 
zł ( nr: 2201)- (74) 843 33 33, (74) 
666 66 09

BON – Mieszkanie na sprzedaż w 
Boguszowie Gorcach, 80 m2, 3 po-
koje, 3 piętro, z ogródkiem Cena: 
139 000 zł  ( nr: 2191)- (74) 843 33 
33, (74) 666 66 09

BON –  OKAZJA!  OBNIŻKA CENY 
Szczawno Zdrój, 58 m2, 3 pokoje, 
garderoba, kuchnia, łazienka z 
kabiną prysznicową oraz WC. 
Cena: 139 000 zł.Możliwa zamiana 
na Wrocław z dopłatą. ( nr: 1949) - 
(74) 666 66 06, (74) 666 66 09, (74) 
843 33 33

BON – Na  zamianę  mieszkanie w 
Szczawnie Zdroju, 40m2, 2 pokoje, 
jasna kuchnia,łazienka z wanną i 
wc,ogrzewanie gazowe,parter z 
bezpośrednim wejściem Cena: 99 
000zł (nr:2205) - (74) 666 66 09, 
(74) 843 33 33, (74) 666 66 06

BON -   OKAZJA! OBNIŻKA CENY, 
na sprzedaż atrakcyjne mieszkanie 
do remontu na Podzamczu, 73m2, 
4 pokoje, 4 piętro, balkon. Cena: 
129 000 zł (nr: 2193) - (74) 843 33 
33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 09

BON – Szczawno Zdrój, Dom w 
zabudowie szeregowej, 119 m2, 
działka od 170 do 220 m2. Garaż 
w bryle budynku. Możliwy kredyt 
MDM Cena: 298 000 zł  (nr: 1593) - 
(74) 666 66 09, (74) 843 33 33, (74) 
666 66 06

BON -  Do sprzedania mieszkanie 
na Podzamczu 84,8m2,3 poko-
jowe,łazienka i wc osobno,duży 
balkon.179.000tys.(2135) - (74) 
843 33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09

BON- Mieszkanie na sprzedaż w 
Gorcach, 42m2, 2 pokoje, jasna 
kuchnia, wc, 1 piętro, ogrzewanie 
gazowe, ogródek 59 .000tys. (nr: 
2167) - (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09, (74) 843 33 33

BON – Okolice Wałbrzycha, 
eleganckie willowe mieszkanie 
z dużym tarasem, 6 pokoi, 150 
m2,działka 0,5 ha, ogrzewanie 
gazowe, garaż, Cena: 349 000 zł 
(nr: 2114) - (74) 666 66 06, (74) 666 
66 09, (74) 843 33 33

BON – Lokal na sprzedaż lub 
wynajem w Śródmieściu,100m2, 
okna PCV, ogrzewanie gazowe, w 
reprezentacyjnej kamienicy Cena: 
300 000 zł  (nr: 2161) - (74) 666 66 
06, (74) 666 66 09, (74) 843 33 33

BON – Mieszkanie na sprzedaż w 
Szczawnie Zdroju 1 piętro 89m2, 
3 pokoje, kuchnia, łazienka, przed-
pokój, duży balkon Cena: 350 000 
zł (nr.118) - (74) 666 66 09, (74) 666 
66 06, (74) 843 33 33

 BON – OBNIŻKA CENY !!!Miesz-
kanie na sprzedaż w Boguszowie 
Gorcach, 55m2,1 piętro, 2 pokoje, 
kuchnia, łazienka, przedpokój.Do 
odświerzenia.Spokojna okolica.
Cena:59 000zł (nr: 2065) - (74) 843 
33 33, (74) 666 66 06, (74) 666 66 
09

cena  119 500 zł. 74 666 42 42, 507 
153 166

WILLA – Sprzedamy kawalerkę, 
31m2,  na Rusinowie, cena 47 tys.
zł. -  co gaz, 74 666 42 42, 507 153 
166.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje, 
31m2, Piaskowa Góra, 4piętro, 
balkon, cena 72tys.zł. 74 666 42 42, 
507153166 .

WILLA- Sprzedamy garsonierę na 
Piaskowej Górze. 19m2, 1 piętro, 
stan dobry, cena 56 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy Biały Kamień, 
okolice Bema, 3 pokoje po remon-
cie, 54m2, cena 139 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA –  Do sprzedania  kawaler-
ka, Boguszów Gorce, 35 m2, cena 
45000zł. parter, po remoncie, co 
węgiel, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA- Sprzedamy mieszkanie 
po remoncie 34m2, kawalerka na 
Nowym Mieście, ul.Fredry, co gaz, 
cena 60 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA – Sprzedamy działkę, 
1500m2, Rybnica Leśna, cena 45 
tys.zł.  74 666 42 42.

WILLA - Sprzedamy dom wolno 
stojący na Podgórzu, 119m2, dział-
ka: 722m2 cena 180 tys.zł. stan 
dobry, 74 666 42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę w 
dzielnicy  Podgórze, 43m2 , 53tys.
zł.  1 piętro, stan dobry, 74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje, 
54m2, St.Zdrój , po remoncie, wys.
parter, cena 69 tys.zł 74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy kawalerkę na 
P.Górze z jasną kuchnią, 26m2, 6 
piętro, cena 75 tys.zł.  74 666 42 42, 
881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje w 
Głuszycy, blok, cicha okolica, 2 
piętro, 40m2, cena 64 tys.zł. 74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
Podgórzu z ogródkiem, dwupozio-
mowe, cicha lokalizacja, 64m2, po 
remoncie, cena 185 tys.zł.  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. 49m2, 
Jedlina Zdrój, stan dobry, cena 49 
tys.zł. 74 666 42 42, 881 424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pok. na 
N.Mieście z ogrodem, garażem, 2 
pokoje, 46m2, cena 149 tys.zł. 666 
42 42, 881 424 100.

WILLA - Posiadamy mieszkania i 
domy do wynajęcia na terenie 

Wałbrzycha, 74 666 42 42

WILLA –  Sprzedamy 38m2, Śród-
mieście, 2 pokoje, ul.Batorego, 
parter, co węgiel, cena 69 tys. zł. 
do negocjacji, 74 666 42 42.

WILLA –  Sprzedamy 2 pokoje po 
remoncie, 54m2, N.Miasto, parter, 
cena 59000zł. 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA – Sprzedamy 2 pokoje Pod-
zamcze, 50m2, 6 piętro, cena 119 
tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 166.

MENTOR Nieruchomości
ul. Główna 9/17 ( 1piętro )

58-309 Wałbrzych
T: +48 535 285 514

PILNIE KUPIĘ MIESZKANIE NA 
PODZAMCZU 2 pokoje  TEL. 535 
285 514

OKAZJA! Piaskowa Góra, 3 pokoje 
z balkonem, 2 piętro w bloku 
czteropiętrowym po termo-
modernizacji, 45m2, świetna 
lokalizacja. Cena 95.000zł DO 
NEGOCJACJI. Tel: 535-311-265

OKAZJA KAWALERKA na Białym 
Kamieniu z miejskim ogrzewa-
niem, 28m2, duży balkon z pięk-
nym widokiem, blok czteropię-
trowy, świetna lokalizacja! Cena 
53.000zł do negocjacji. Kontakt 
535-311-265

Mieszkanie na uzdrowisku w 
Jedinie-Zdrój 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, 44m2, na pierwszym pię-
trze w pięknej kamienicy, CENA 
110.000zł , kontakt 530- 998-374

Jedlina, centrum, 80m2, 4 pokoje, 
1-piętro, po REMONCIE, Ogródek, 
Cena 80.000zł! DO NEGOCJACJI 
Kontakt  577-263-955

PIASKOWA GÓRA, 2 pokoje, 
piękne mieszkanie, balkon, po 
remoncie, 41 M2, 135 tys. Zł, 
Kontakt 535-285-514

ŚRÓDMIEŚCIE, 2 POKOJE Z 
OGRZEWANIEM MIEJSKIM, 1 
piętro, 35 m2, 55 000zł TEL 535 
285 514

OKAZJA. Okolice Wałbrzycha, 
54m2, 2 pokoje, kuchnia, łazien-
ka, do remontu, parter, CENA 
20.000zł !, kontakt 530- 998-374

STARY ZDRÓJ, 2 POKOJE W 
ROZKŁADZIE, 48m2, w bloku czte-
ropiętrowym, balkon, miejskie 
ogrzewanie. Cena 116.000zł DO 
NEGOCJACJI Kontakt 535-311-265

ŚWIEBODZICE Oś. Sudeckie, 
44m2, 2 pokoje z ogrzewaniem 
MIEJSKIM, po remoncie, 1 PIĘTRO, 
CENA 140.000zł!! do Negocjacji, 
tel. 577-263-955

PODZAMCZE, MIESZKANIE Z 
PIĘKNYM WIDOKIEM, 3 pokoje, 61 
m2, DUŻY balkon, 9 PIĘTRO, 139 
tys. Zł, Kontakt 535-285-514

2 pokoje do wprowadzenia z 
ogrzewaniem miejskim na 3 pię-
trze !!! kontakt 530- 998-374

PODZAMCZE, 4 pokoje, 2 łazienki, 
86 m2, 5 piętro, WINDA, UMEBLO-
WANE z AGD. Cena 198.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

OKAZJA!!! 2 pokoje, 45m2 z 
garażem i ogrodem okolice Wał-
brzycha, kamienica po remoncie. 
Spokojna okolica. Cena 77.000zł 
DO NEGOCJACJI! Kontakt  530- 
998- 374

Śródmieście, 99m2, 1-Piętro, 4 
pokoje, mieszkanie i kamienica 
po REMONCIE. Cena 160.000zł do 
Negocjacji!! Kontakt  577-263-955

OKAZJA KAWALERKA w Gorcach 
z miejskim ogrzewaniem, 28m2, 
blok czteropiętrowy, świetna 
lokalizacja! Cena 42.000zł do 
negocjacji. Kontakt 535-311-265

ul. Palisadowa 2c, 
58-316 Wałbrzych

Tel. 74 840 40 40, 693 223 424, 
512 085 489, 509 530 885

Wszystkie oferty biura na stronie:  
www.nieruchomosci-renoma.pl

NAJWIĘSZY WYBÓR MIESZKAŃ 
NA PODZAMCZU!

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 35m2, 10 
piętro w 10, cena 99.900zł, do 
wprowadzenia, możliwa zamiana 
z dopłatą na 3 pokoje, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. Blan-
kowa, 4 pokoje, 86m2, 8 piętro w 
10, cena 189.900zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 2 pokoje, 48m2, 10 
piętro w 10, cena 109.000zł, tel. 
74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Grodzka, 2 pokoje, 41.5m2, po 
remoncie, 7 piętro w 7, cena 
120.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Het-
mańska, 2 pokoje, 48m2, 2 piętro 
w 4, cena 132.000zł, tel. 74 840 40 
40, 724 464 997

RENOMA – PODZAMCZE, ul. 
Palisadowa, 3 pokoje, 60m2, 2 
piętro w 10, cena 160.000zł, do 

odnowienia, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  PODZAMCZE, ul. Pali-
sadowa, 2 pokoje, 48m2, 9 piętro 
w 10, cena 134.000zł, tel. 74 840 
40 40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
3 pokoje, 59m2, do remontu, 1 
piętro w 2, cena 119.000zł, tel. 74 
840 40 40, 512 085 489

RENOMA – SZCZAWNO ZDRÓJ, 
OKOLICE POCZTY, 2 pokoje, 
84m2, do odświeżenia, C.O. Gaz, 
wysoki parter w 2, cena 139.000zł, 
MOŻLIWOŚĆ ZAMIANY NA 
PODZAMCZE tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, 
ul. Główna, 3 pokoje z ciemną 
kuchnią, 45m2, parter w 10, cena 
109.000zł, tel. 74 840 40 40, 512 
085 489

RENOMA – PIASKOWA GÓRA, ul. 
Nałkowskiej, kawalerka z jasną 
kuchnią, 27m2, 6 piętro w 10, 
cena 69.000zł, tel. 74 840 40 40, 
693 223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, 46m2, 
C.O. węglowe, 1 piętro w 2, 
ogród, okolice Szczawna Zdroju, 
110.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA – BIAŁY KAMIEŃ, ul 
.Ratuszowa, 72m2, C.O. gazowe, 
1 piętro w 3, okolice Aqua Zdroju, 
149.000zł, tel. 74 840 40 40, 693 
223 424

RENOMA –  ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Zamoyskiego, 2 pokoje, kuchnia z 
jadalnią, 60m2 z wyjściem na ta-
ras, po remoncie, cena 147.500zł 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – ŚRÓDMIEŚCIE, ul. 
Moniuszki, nowe bud. 36m2, C.O. 
miejskie, 1 piętro w 4, , 56.000zł, 
tel. 74 840 40 40, 512 085 489

RENOMA – OKAZJA! NOWE 
MIASTO, ul. Piłsudskiego, 74m2, 
2 duże pokoje, 2 piętro w 3, do 
remontu, 69.000zł, tel. 74 840 40 
40, 693 223 424

RENOMA –  DOM Z MOŻLIWO-
ŚCIĄ PROWADENIA DZIAŁAL-
NOŚCI GOSP. ŚWIEBODZICE 
- CIERNIE, 400m2, jednopiętrowy 
+ poddasze, cena 196.000zł tel. 74 
840 40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM MIEROSZÓW 
Z MOŻLIWOŚCIĄ PROWADENIA 
DZIAŁALNOŚCI GOSP,  162m2 
+ 150m2 na działalność, działka 
600m2, C.O. węglowe + kominek, 
6 pokoi, cena 250.000zł tel. 74 840 
40 40, 693 223 424

RENOMA – DOM W NOWYM 
SIODLE, 4 pokoje, 150m2, cena 
160.000zł + STODOŁA do kapital-
nego remontu, 23000m2 działki 
rolnej tel. 74 840 40 40, 693 223 
424

RENOMA –  DZIAŁKA W DZIEĆ-
MOROWICACH, ul. Strumykowa, 
powierzchnia 2527m2, asfaltowy 
dojazd, cena 65.000zł lub zamiana 
na mieszkanie w podobnej cenie 
tel. 74 840 40 40, 693 223 424

Biuro Pośrednictwa w Obrocie 
Nieruchomościami „Willa” s.c.

Ulica Aleja Wyzwolenia 3/2
58-300 Wałbrzych
tel.74 666 42 42, 
kom.507 153 166

 e-mail: willa_nieruchomosci@
wp.pl, www.willawalbrzych.

gratka.pl

WILLA – Sprzedamy mieszkanie, 
2 pokoje, blok, 47m2, N.Miasto, 
po remoncie, wys.parter, balkon, 

WILLA- Sprzedamy pół domu 
na Poniatowie, 3 pokoje, działka 
2000m2, cena 350 tys.zł.  74 666 42 
42,  881 424 100.

WILLA – Sprzedamy mieszkanie 3 
pokoje, 45m2, Piaskowa Góra, 2 
piętro, cena 110 tys.zł.  74 666 42 
42, 881 424 100.

WILLA-  OKAZJA! Sprzedamy 2 po-
koje z łazienką i wc na Podgórze, 
52m2, 1 piętro, ul. Niepodległości, 
cena 42 tys.zł. 74 666 42 42, 507 
153 166.

WILLA- Sprzedamy kawalerkę, 
29m2, blok, St.Zdrój, parter, co 
miejskie, 45 tys.zł. do negocjacji!!! 
cicha lokalizacja, 74 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Sprzedamy  Piaskowa 
Góra, 2 pokoje, 4 piętro, stan 
bardzo dobry, 33m2, cena 99000zł. 
74 666 42 42, 881 424 100

WILLA –  Sprzedamy Śródmieście, 
3 pok. 104m2, 1 piętro, cena 110 
tys.zł. co miejskie, 666 42 42, 881 
424 100.

WILLA- Okazja! Sprzedamy 2 
pokoje, 55m2 na Rusinowie, Oś. 
Górnicze, 3 piętro, nowa cena 49 
000 zł. 666 42 42, 507 153 166.

WILLA -  Sprzedamy Śródmieście, 
2 (3) pokoje, 82(52)m2, 2 piętro, 
69tys.zł. do zamieszkania,  74 666 
42 42, 507 153 166.

WILLA – Sprzedamy 3 pokoje na 
B.Kamieniu, 55m2, 8p. blok, cena 
129 tys.zł. 74 666 42 42, 507 153 
166.
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W naszej bogatej ofercie są także 

chwilówki – kredyty
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!

POŻYCZKI GOTÓWKOWE
Raty na każda kieszeń

Od 500 do 6000 zł
Nowość!     Wakacje kredytowe

Pakiety ubezpieczeń
Zadzwoń na numer:

32 630 60 00
Wyślij SMS-a o treści „P” na numer

505 123 000
(koszt wg stawek operatora)

PROJEKTOWANIE 
I WYKONAWSTWO 

KANALIZACJI
- przyłącza wodno - kanalizacyjne

- odwodnienia budynków
- drenaże      - remonty

- sprzedaż kruszyw

Tel. 600 46 13 18, 602 66 31 76
501 78 99 36

e-mail: budowlane@duotravel.pl
www.duotravel.pl

GOTÓWKA DLA KAŻDEGO 
KREDYTY gotówkowe, 

konsolidacyjne 
CHWILÓWKI na dowód 

POŻYCZKI bez BIK 
WAŁBRZYCH, 

AL. WYZWOLENIA 3/2. 
Tel. 74 663 15 25 

TANI - DOBRY WĘGIEL
W WORKACH!!!

TRANSPORT I ZNIESIENIE GRATIS!!!

TEL. 668 605 555
Wynajmę

pomieszczenia 
biurowe

z powierzchnią
magazynową

z osobnym wejściem
i parkingiem

przy ul. Wysockiego 27
w Wałbrzychu (przy Starej Kopalni)

Tel. 606 478 000

KUPIĘ 
KAWALERKĘ 

NA PIASKOWEJ GÓRZE 
Może być do remontu 

lub z zadłużeniem
Tel. 535-416-014

SKUP AUT 
ZA GOTÓWKĘ 

CAŁYCH 
I USZKODZONYCH 

ORAZ 
MOTOCYKLI. 

TEL: 696-473-695

KREDYTY 
do 200 tys. zł

Na spłatę innych kredytów
Samochodowe

Dla �rm
Chwilówki do 30 tys. zł

Z komornikiem
ŚWIEBODZICE 

UL. WAŁBRZYSKA 7A
TEL. 663-712-904.

Bartosz Zając zwyciężył 
w XXXVI biegu Przełajo-
wym Podzamcze na dy-
stansie 10 km, osiągając 
czas 38,21,7. Wyprzedził 
Jakuba Janiszewskiego – 
39,39,6 i Marcina Dudziń-
skiego – 39,49,2.

Wśród kobiet, które biegły 
na 4600 m, wygrała Agniesz-
ka Jankowicz – 19,32,9. Dru-
gie miejsce zajęła Agnieszka 
Kluzek – 20,02,3, a trzecie 
Ewa Pastuszeńko – 20,13,3.

Wśród 67 uczestników, 
było 3 zawodników, którzy 
startowali w pierwszej edycji 
podzamczańskiego przełaju 
w 1981 r.: Tadeusz Zawadzki 
(zaliczył wszystkie biegi), Jan 
Leśniak (zwycięzca pierw-
szych zawodów) oraz Józef 
Żuk, uczestnik 33 tutejszych 
przełajów. 

W ramach obchodów 
Światowego Dnia Chodu 
(World Walking Day), rów-
nocześnie odbył się marsz 
nordic walking na dystansie 
4600 m. Miał on charakter 

rekreacyjny. Trasę wytyczo-
no na otulinie Książańskiego 
Parku Krajobrazowego.

Nagrodą dla najlepszych 
były Puchary Fundacji na 
Rzecz Odzysku Aluminio-
wych Puszek po Napojach 
RECAL, która, obok Ośrod-
ka Społeczno-Kulturalnego 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Podzamcze”, była współor-
ganizatorem imprezy. Wrę-
czano także okolicznościo-
we medale i dyplomy oraz 
napoje izotoniczne. Patronat 
nad zawodami sprawowało 
Międzynarodowe Stowarzy-
szenie na Rzecz Sportu Po-
wszechnego TAFISA.

W trakcie imprezy prze-
prowadzono akcję promu-
jącą zdrowe odżywianie i 
prowadzenie aktywnego 
trybu życia, zorganizowaną 
przez Sekcję Oświaty Zdro-
wotnej i Promocji Zdrowia 
Powiatowej Stacji Sanitar-
no-Epidemiologicznej w 
Wałbrzychu.

(A.Bas.)

Finiszuje Bartosz Zając.

Zając wygrał 
podzamczański przełajUltramaraton kolarski 

Bałtyk-Bieszczady Tour, li-
czył w tym roku 2016 km. 
Jednym ze zwycięzców 
został 63-letni Bronisław 
Łazanowski z Głuszycy, re-
prezentujący Podziemne 
Miasto Osówka. - Pokona-
łem zawodników o ćwierć 
wieku młodszych - powie-
dział.

W kategorii solo, w której 
kolarze jadą w odległości mini-
mum 100 m od innych uczest-
ników, zwyciężył 38-letni Bog-
dan Adamczyk z Gorlic, który 
przejechał dystans w czasie 78 
godz., 14 min., 56 sek.

W kategorii open, gdzie 
można ścigać się w grupie, 
triumfował Łazanowski z re-
zultatem 88:57.55, zajmując 
jednocześnie 5. miejsce w kla-
sy�kacji generalnej, obejmują-
cej obie kategorie.

- Zarówno ci, co mnie wy-
przedzili w generalce, jak i 
kolarze, którzy przyjechali za 
mną w najlepszej „30” w ka-
tegorii open, są ode mnie w 
większości młodsi o 20-30 lat 
- podkreślił.

Łazanowski jest rencistą, z 
drugą grupą niepełnospraw-
ności. 10 lat przepracował jako 
technik-mechanik w głuszyc-
kim przemyśle bawełnianym, 
a 24 lata w drzewnym. Rentę 
przyznano mu po wypadku 
samochodowym. - W kręgach 
szyjnych umocowano mi trzy 
śruby, a w lewej nodze ponad 
30-centymetrowy pręt tytano-
wy. Często boleśnie to odczu-
wam na trasie, ale taki był mój 
wybór - poinformował.

Tegoroczna edycja ultra-
maratonu była dziesiąta, jubi-
leuszowa. Właśnie z tej okazji 
i 2016 r. została dwukrotnie 
wydłużona. Należało pokonać 

2300 km rowerem w… 89 godzin!

non stop trasę ze Świnoujścia 
do Ustrzyk Górnych i po krót-
kim odpoczynku wrócić nad 
Bałtyk.

Dla porównania: tego-
roczny, 7-etapowy Tour de 
Pologne, liczył 1190 km. Na 
końcu pierwszego odcinka 
sklasy�kowano 226 zawod-
ników, natomiast drugiego – 
42. - Jestem dumny, że mimo, 
iż byłem nestorem wśród 
uczestników, wygrałem w ka-
tegorii open. Nie tylko urazy, 
o których mówiłem, dawały 
mi się we znaki. Poza tym mój 
rower z wyposażeniem ważył 
14 kg i należał do najcięższych 
- zastrzegł.

Opowiadając o wyścigu 
zaznaczył, że do Ustrzyk Gór-
nych nie spał ani minuty, a w 
drodze powrotnej, gdy coraz 
częściej dochodziło do gło-
su zmęczenie, przespał się 3 
godz. na stacji benzynowej 
oraz po 20 min. na przystanku 
autobusowym i... pod drze-
wem. - Na trasie pierwszego 
odcinka, nocą, pomyliłem dro-
gi w Bieszczadach i nadłoży-
łem 4 km. Wracałem też 6 km 
po bidon. Podobna sytuacja 

zdarzyła mi się podczas po-
wrotu, tyle, że wracałem 1 km. 
Gdyby nie te straty oraz ból 
prawego Achillesa, znacznie 
poprawiłbym swój rezultat. 
Faktycznie przejechałem ok. 
2030 km - dodał.

W drugiej części dystansu 
800 km pokonał samotnie. Jaz-
dę, jak stwierdził, utrudniała 
wysoka temperatura, a czasa-
mi przeciwny wiatr, zwłaszcza 
ten od morza oraz duży ruch 
na drogach, zwłaszcza TIR-ów. 
Koło Grójca musiał się długo 
opędzać przed goniącym go 
psem. - Nie traktuję wyścigów 
w kategorii wyczynu, uważam 
je za turystykę rowerową. Nie 
trenuję w klubie, nie stosuję 
specjalnej diety ani odżywek, 
witamin itd. Po prostu peda-
łuję, podziwiając krajobraz i 
słuchając... organizmu. Jeżdżę 
bardziej głową niż nogami.

W jego opinii, mocna psy-
chika ma w takich ekstremal-
nych zmaganiach większe 
znacznie od przygotowania 
�zycznego.

Przed tegoroczną rywaliza-
cją, wyścig Bałtyk-Bieszczady 
przejechał trzykrotnie. W ubie-

głym roku uczestniczył w wy-
ścigu górami (1122 km) przy 
południowej granicy Polski, 
ze startem w Przemyślu i metą 
w Świeradowie -Zdroju. Trasę 
pokonał w 67 godz. 57 min.

Co najmniej kilku kolarzy, 
zwycięzców poprzednich edy-
cji i tych, którzy ukończyli je w 
ścisłej czołówce, wycofało się 
na trasie.

Łazanowski bardzo chwali 
postawę swojego kolegi z Głu-
szycy, Mirosława Kabata, który 
zajął 7. miejsce w open i 18. w 
generalce z czasem 107:54.48.

Jakie ma plany na 2017 
rok? - Jeśli zdrowie pozwoli i 
znajdę sponsora z samocho-
dem, (przewożącym jedzenie 
i część ubrań oraz w którym 
mógłbym się przespać), wy-
startuję w Maratonie Rowero-
wym Dookoła Polski Non Stop, 
liczącym 3130 km z limitem 
czasu 240 godz. - zaznaczył.

Wyścig ten rozpocznie się i 
zakończy przy latarni morskiej 
na przylądku Rozewie. Pan 
Bronisław bez emocji podcho-
dzi do czekającego go nieco-
dziennego wyzwania, ale od-
nosi się do niego z respektem.

- Mógłbym oczywiście 
zwolnić tempo i zająć się 
czymś spokojniejszym, ale nie 
potra�ę funkcjonować bez ro-
weru. Gdy jadę, a licznik wska-
zuje kolejne kilometry, po pro-
stu czuję, że żyję - zakończył 
Łazanowski.

Chętnym do wsparcia kola-
rza z Głuszycy w jego przyszło-
rocznej, wyjątkowo ekstre-
malnej eskapadzie, podajemy 
kontakt e-mailowy: laki.br@
wp.pl. Ewentualną korespon-
dencję listowną proponujemy 
kierować na adres naszej re-
dakcji.

Andrzej Basiński

Bronisław Łazanowski swoje ekstremalne wyczyny traktuje jako... 
turystykę rowerową.


