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Radzimy, jak załatać dziury w ścianie i jak ją potem pomalować
MAGAZYN a Podpowiadamy: możesz sam zrobić w ogrodzie plac zabaw nie tylko dla dzieci
FACHOWCÓW a Sprawdzamy, jak korzystać z laptopa, aby bateria długo działała

Jak nasza Marysieńka
trafiła w chińskie ręce

Wtorek z
THE TIMES

Jelenia Góra: W byłym kinie można kupić klapki, majtki i jeansy

Komorowski
nie chce iść
na Śnieżkę

Mariusz Junik

Chińczycy atakują Jelenią Górę. W budynku dawnego kina Marysieńka
otwarto właśnie Chińską Galerię Lily.
Możnatamkupićsamechińskierzeczy,
począwszyodzabawekdladzieci,przez
skarpetki i majtki, aż po torebki, spodnie i buty. Ceny zaczynają się od kilku
i nie przekraczają kilkudziesięciu złotych.Toniejedynybizneschińskiwstolicy Karkonoszy.
–Sprowadzamytowarzhurtownize
Słowacji, Węgier i Warszawy – opowiada Xiaoshu Zhang, właścicielka
sklepu. W Jeleniej Górze mieszka dopiero od dwóch tygodni. Wcześniej
JELENIA GÓRA

Okradł ze studzienek
całą ulicę Lubańską

przez 10 lat przebywała na Słowacji razem z mężem Wu Tong Chen. Jednak
odwiedziła kiedyś Jelenią Górą i tak się
jej tu spodobało, że postanowiła zamieszkaćiotworzyćtrzecisklep(pozostałedwamanaSłowacji).Winternecie
znalazła ofertę wydzierżawienia budynku w centrum miasta po dawnym
kinie Marysieńka. Sklep nazwała Lily
– od imienia 6-letniej córki Lindy. Zatrudniła w nim cztery osoby.
–Kupiłamtamspodnieza40złotych.
Nie są wcale takie złe, jak się słyszy
o chińskich produktach – mówi Maria
Skrzypińska z ul. 1 Maja.
To już drugi duży sklep z chińskimi
rzeczami w mieście. Wiosną ruszyło

4osoby
zatrudniła właścicielka Chińskiej
Galerii Lily w Jeleniej Górze

chińskie minicentrum handlowe
na Zabobrzu, które działa w budynku
Biedronki, obok targu na Zabobrzu.
Tamrównieżmożnakupićtanierzeczy,
głównie ciuchy. Niewykluczone, że
w mieście Chińczycy wybudują... fabrykę. Władze Jeleniej Góry podpisały
bowiemumowęowspółpracyz2,5-milionowym miastem Changzhou. Dele-

gacja z Państwa Środka odwiedziła już
stolicęKarkonoszy.–Chińczycywysoko
ocenili naszą ofertę inwestycyjną. Zadeklarowali poinformowanie swoich
przedsiębiorcówomożliwościachJeleniejGóry–mówiwiceprezydentHubert
Papaj.
Niedawno nad Żółtą Rzeką była delegacjajeleniogórskiegosamorządu.Pojechałznimirównieżjedenzlokalnych
przedsiębiorców (producent opakowań), który chce nawiązać kontakty
ztamtejszymibiznesmenami.Jestwięc
szansa, że współpraca jeleniogórskochińska rozwinie się bardziej.

Zobacz, jak 162 miliony
funtów wygranych
w przypadkowej loterii
zmieniły życie dwójki
szkockich emerytów
w bajkę. Strona 12

Alina Gierak
Jelenia Góra

JutronanajwyższymszczycieKarkonoszyspotkająsięprzewodnicy,ratownicy
iinniludziegór.Wdniuodpustukuczci
św. Wawrzyńca wezmą udział w uroczystejmszy.TradycyjnienaŚnieżce10
sierpnia spotykali się też prezydenci
Polski i Czech. W tym roku jednak
do niego nie dojdzie. Bronisław
Komorowski nie ma w planach wizyty
w Karpaczu. A Vaclav Klaus?

Więcej o chińskim biznesie – str. 6

Fakty 24. Strona 5

Jelenia Góra. Dzięki fachowej pomocy psychologów
teraz łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy. Strona 4

BIELAWA

Zbudowali skatepark
za milion złotych

Choć jedna kratka kanalizacyjna
waży ponad 20 kilogramów, a auto
osobowe ma określoną pojemność,
to złodziej z Jeleniej Góry naładował
do niego aż 15 żeliwnych studzienek.
Zamierzał je sprzedać w punkcie
skupu złomu. Łup zdobył na jednej
tylko ulicy Lubańskiej. Nie tylko
naraził na straty spółkę wodociągową, ale także utrudnił ruch aut i spowodował zagrożenie dla kierowców.

W Bielawie otwarto Skateplazę.
To najbardziej atrakcyjne miejsce
na Dolnym Śląsku dla miłośników
jazdy na deskorolce. Inwestycja kosztowała ponad milion złotych, z czego połowę miasto pozyskało z Unii
Europejskiej. Skateplaza powiększyła
istniejący skatepark i go uatrakcyjniła. Młodzież ma do dyspozycji profesjonalną nawierzchnię, na której zbudowano kilkanaście przeszkód.

Fakty 24. Strona 3

Fakty 24. Strona 3

WAŁBRZYCH

Porządki w urzędzie miejskim i spółkach komunalnych. Od tego chce
rozpocząć swoją pracę wybrany
w niedzielę na prezydenta Wałbrzycha Roman Szełemej. A powodów
do radykalnych działań ma kilka.
Choćby fakt, iż z Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego wyprowadzono 800 tys. zł. Jednocześnie
zapowiada, że nie pozostawi swojej
praktyki lekarskiej.
Fakty 24. Strona 3

FOT.VIOLETTAPIETRZAK

Roman Szełemej chce
wyleczyć urząd i spółki

Magdalena Dul zdawała egzamin po raz pierwszy. Egzaminator Sławomir Wołczyński był zadowolony z jej jazdy
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Napisz do nas
Gadu-Gadu:

Imieniny:Jana, Romana,
Domicjana, Euzebiusza,

9.08.11
NietylkoWłosiwiedzą,żewśródnasjestwielukosmitów

Jutro w naszej gazecie
a Pokazujemy,
jak w naszym kraju
rozwija się rynek
usług adresowanych
specjalnie do seniorów.
a Jak powinniśmy się odżywiać,
aby chronić swoje serce.
a W kursie komputerowym
radzimy, gdzie najlepiej
założyć konto pocztowe
i jaki wybrać adres mejlowy.

Kalendarium
lat temu w samo południe
wystartował pierwszy polski kanał
informacyjny – TVN 24.
Ze stacją związali się dziennikarze do dziś z nią
kojarzeni, m.in. Justyna Pochanke, Maciej Knapik,
Grzegorz Miecugow czy Andrzej Morozowski.
Większość ekipy wcześniej pracowała w radiu
i musiała „przestawić się” na inne medium.
Pierwszy sukces stacja odnotowała nieco ponad
miesiąc od startu, gdy jako pierwsza w Polsce
podała informację o zamachach terrorystycznych
na nowojorski World Trade Center oraz waszyngtoński Pentagon. Relacjonowała wtedy na żywo
wydarzenia za oceanem. JK

10

nikami, ale dotychczas nikt – poza Lisem–niesugerował,żeposełnawiązywał w ten sposób kontakt z krążącymi
nad naszymi głowami spodkami.
Wiele wskazuje na to, że kosmitą
może być Roman Szełemej, który wygrał wybory prezydenckie w Wałbrzychu. Zaskakujące, że w ogóle nie przypomina innych polityków lokalnych
związanych dotychczas z PO, a także
z innymi ugrupowaniami, które do tej
pory rozdawały karty w krainie bieda-

Podobnoszefaquaparku
prowadzibadania,jakiej
wielkościręcznikniewywołuje
moralnegoniepokojuosób
zgromadzonychwsaunie

Pies powinien odwiedzać pana w więzieniu
WwięzieniuwWeronie,wpółnocno-wschodnich
Włoszech,postanowionoorganizowaćspotkania
przebywającychtamskazanychzichpsami.Uznano,
żewizytysąbardzopotrzebnerównieżczworonogom,gdyżcierpiąonezpowodunagłegorozstania
zeswymipanami.Spotkaniaodbywająsięzgodnie
ztakimisamymizasadami,najakichosadzeni
spotykająsięzeswymirodzinami.Zgodęnawizyty
psówwydałdyrektorzakładukarnegoAntonio
Fullone,któryprzychyliłsiędoprośbydwóch
więźniów.Spotkaniezpsami,którewabiąsięBriciola
iShony,odbyłosięjednakniewpokojuwidzeń,
lecznaskwerzenatereniewięzienia.Wcześniej
weterynarzwystawiłjednemuztychzwierząt
zaświadczenieotym,żepopadłowstan
permanentnegosmutkuzpowodurozstania.PAP

od nagranych kazań księdza Natanka,
leczjegopłomiennewezwaniadointronizacjiChrystusanaKrólaPolskidziwnie słabo przebijają się do społeczeństwa (wyjątek to nadzwyczaj okazały
pomnik w Świebodzinie), co wskazuje
na to, że ksiądz operuje nie do końca
ludzkim językiem.
Kto wie, czy nie należałoby zbadać,
czyniejestkosmitąnowyprezesWrocławskiegoParkuWodnego,któryzaskoczył wszystkich pomysłem, by klienci
nie mogli siedzieć nago w tamtejszej
saunie. Podobno szef aquaparku prowadzi badania, jakiej wielkości ręcznik
nie wywołuje moralnego niepokoju
osóbzgromadzonychwsaunie.Trudno
oprzeć się wrażeniu, że prezes po prostu nie rozumie, po co ludzie wymyślili
nagrzane jak piec pomieszczenie.

W Fish Spa mają gęby pełne roboty
Justyna Kościelna

Szanowne Panie, Drodzy Panowie! We Wrocławiu powstało
miejsce, w którym możecie oddać stopy w dobre ręce. To znaczy w dobre akwarium. Pedicurzystów jest tam wielu (trochę
ponadtysiąc)ikażdysumiennie
pracuje na to, by skóra po zabiegu była gładka i miękka.
Pierwszy wrocławski Fish Spa,
czylisalon,wktórymgłównymi
gwiazdami są małe rybki Garra
Rufa usuwające martwy naskórek, od dwóch tygodni działa
przy ul. Ofiar Oświęcimskich.
– Dziennie zwierzaki „obsługują” około 15 osób. Śmieję się,
że to dla nich przekąska, coś
a la chipsy – mówi Agnieszka
Zapał, współwłaścicielka salonu, z wykształcenia akwarystka.Ażenasamychchipsach
nawet rybki nie pociągną, dwa
razy dziennie dostają prawdziwy posiłek, czyli karmę.
W każdym akwarium pływa
około 320 małych „smakoszy”.
Na razie są malutkie, ale gdy
podrosną, będą miały od 6 do 8
centymetrów.

Zobaczfilmnastronie:www.gazetawroclawska.pl
W jednym akwarium pływa około 320 rybek. Są jeszcze małe.Jak podrosną, będą miały 6-8 cm

Refleksumogąimpozazdrościć nie tylko szachiści – podpływają momentalnie, jak tylko
klient zanurzy stopy.
Nie mają zębów, więc zabieg
jest absolutnie bezbolesny,
na początku tylko lekko łaskocze – jakby nogi włożone były

Za półgodzinny zabieg trzeba zapłacić 89 zł, za piętnaście
minut – 59 zł.
Bezpłatnie z usług Garra
Ruffamożnaskorzystać,pływając w ciepłych wodach Turcji,
Iraku, Syrii, Izraela i Jordanii,
gdzie występują naturalnie.

domocno gazowanej wody. Bliskie spotkanie z pływającymi
pedicurzystami trwa 15 albo 30
minut. Stopy (a niedługo także
ręce) są wcześniej myte i dezynfekowane. Po zabiegu można
na kilkanaście dni zapomnieć
o pumeksie i peelingu.

Czytaj i komentuj na naszej stronie: www.gazetawroclawska.pl
Rowerzyści szaleją
na wrocławskich drogach

Niusy i niusiki

szybów.Prawdaonieziemskiejnaturze
Szełemeja pobrzmiewa w komentarzach mieszkańców miasta, którzy
przy okazji wyborów zawsze sprzedawali swój głos, zdobywając środki
nabiesiadę,aterazsątrzeźwi,rozgoryczeni i zdezorientowani. To dowód, że
wWałbrzychudziejąsięrzeczynieztej
ziemi.
Włosizakpilisobiezencyklikpapieskich,amymamypotwierdzeniepodejrzeń,żeksiądzPiotrNatanekmożebyć
kosmitą. Kardynał Stanisław Dziwisz
zakazałmudwatygodnietemunauczania wiernych, bo ksiądz opowiadał, że
polskiepiskopatopanowalimasoni,zaś
„wsamemsercuEuropypojawiłasięjuż
wielogłowa bestja apokaliptyczna, zamierzającasiędogeneralnegoszturmu
na Chrystusa”. W internecie roi się

Wczoraj pisaliśmy o rowerzystach notorycznie łamiących
przepisy drogowe. Na naszej
stronie odezwali się kierowcy
i piesi. No i sami rowerzyści.
mak: Po pierwsze, rower powi-

nien mieć OC, oświetlenie
zgodne z przepisami, rowerzysta kask, kamizelkę, oczywiście kartę rowerową i po drogach poruszać się zgodnie
z przepisami. A na razie to
banda zagrażająca życiu
innych i swojemu. Robią
na mieście, co chcą, i mają
wszystkich gdzieś.
star3ck1: Trenuję kolarstwo
i nie wyobrażam sobie jazdy
po ścieżce rowerowej. Gdy jadę
przez miasto na szosówce,

jadę ok. 45-50 km/h i wkurza
mnie to, że ludzie mnie spychają samochodami i każą zjechać na ścieżkę. Niestety,
w Polsce ludzie wbiegają
na ścieżki, łażą po nich dzieciaki itd., poza tym na tych
ścieżkach jest pełno szkła,
idioci budują je z kostki i starsze babcie na składakach się
wloką na nich, a jechać sobie
20 km/h nie widzi mi się
po ścieżce, bo nie po to trenuję
i mam takie a nie inne umiejętności, by się tułać po mieście z taką prędkością. Zresztą
ja sam nienawidzę rowerzystów, bo nie umieją jeździć
normalnie, szybko, zwinnie
i zdecydowanie, tylko gibają
się, jakby mieli się zaraz wyrżnąć.

ność mijać tam przy pełnym
ruchu rowerzystę.

Tymoteusz: A mnie tam najbar-

dziej irytują rowerzyści, którzy
jeżdżą ulicą Legnicką, mimo
że są tam wybudowane ścieżki
rowerowe – ja rozumiem, że
na ulicy jest ciekawie, ale dla
kierowcy to średnia przyjem-

Pieszy-rowerzysta-kierowca:

W tym roku straż miejska ukarała tylko 150 rowerzystów

A nagminne parkowanie
samochodów na ścieżkach
rowerowych, wchodzenie pieszych na ścieżkę rowerową
(także nagminne) jest OK?
Do tego sieć ścieżek rowerowych zbudowana tak, że
łatwiej jest mi się poruszać
po samych drogach niż
po ścieżkach rowerowych
i drogach. Ścieżka rowerowa
wymyślona tak, że nagle
wyjeżdża się pod prąd albo
na chodnik, do tego zajeżdżanie drogi rowerzystom przez
kierowców samochodów.
Ani rowerzyści, ani kierowcy
samochodów, ani piesi święci
nie są. Zatem: bez hipokryzji.

FOT.JANUSZWÓJTOWICZ

Watykan ogłosi encyklikę, która zapowiada wylądowanie
istotpozaziemskich,
zaś włoski rząd
uspokaja,żekosmici
nie zagrażają ludziom – mówi Maria Cuffaro, dziennikarkatrzeciegokanałuwłoskiejtelewizjipublicznej.CałeWłochyodkilkudni
mająświetnązabawę,oglądająckrążące
po internecie nagranie, do złudzenia
przypominające audycję RAI3. Szybko
się okazało, że filmik promuje film
„Ostatni Ziemianin”, w którym Maria
Cuffaro gra samą siebie, czyli spikerkę
robiącą widzom wodę z mózgu.

Żarty żartami, a przecież jest sporo
przesłanek nato, że kosmici już dawno
wylądowali na Ziemi. Na przykład Tomasz Lis stwierdził kilka dni temu, że
kosmitą jest były minister sprawiedliwości,aterazposełPOAndrzejCzuma.
Szef specjalnej komisji ds. nacisków
w czasach rządów PiS ogłosił: po wyczerpującej analizie dokumentów doszedłemdowniosku,żebrakujedowodównanaciski.WedługLisa,Czumajest
kosmitą, bo w ogóle nie rozumie ludzkich zachowań (naciski to nie zawsze
polecenianapiśmie,leczczasamiustne
sugestie). I że szukanie materialnych
śladówtakichnaciskówtojakwypatrywanienaniebielatającychtalerzy.Wiadomo, że Czuma przyleciał do nas
z Ameryki, gdzie często rozmawiał
zdzwoniącymidojegorozgłośniosob-

Edyty, Klarysy, Romualda,
Miłorada, Rolanda, Teresy

FOT.JANUSZWÓJTOWICZ

Janusz Michalczyk
redaktor
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Patryk Wild i Mirosław Lubiński są gotowi do współpracy z prezydentem Romanem Szełemejem

Sześć wykroczeń
w 16 sekund

Nowe otwarcie w Wałbrzychu
Artur Szałkowski

Chcę być również lekarzem

Wybory prezydenckie
w Wałbrzychu wygrał Pan
z dużą przewagą już
w pierwszej turze. Co dalej?

Frekwencja wyborcza w Wałbrzychu wyniosła 40,42 proc.

skiego, Patryka Wilda oraz Kamila Zielińskiego.
– Jestem otwarty na współpracę z Romanem Szełemejem
na płaszczyźnie samorządowej
– wyjaśnia Mirosław Lubiński.
–Możemypracowaćnaprzykład
nadprojektamiuchwałwradzie
miejskiej.
W podobnym tonie wypowiada się Patryk Wild.
– Nie jestem zainteresowany
żadnymi stanowiskami u boku
pana Szełemeja – mówi Patryk
Wild. – Jestem jednak architektem,urbanistąimógłbymsłużyć
swoją fachową radą w tym zakresie.

Roman Szełemej
zaprasza swoich
kontrkandydatów
do współpracy
na rzecz Wałbrzycha
w najpilniejszych sprawach.
Chodzi na przykład o odzyskanieprzezmiastoprawgrodzkich
oraz dokończenie budowy zachodniego odcinka miejskiej
obwodnicy.
Prezydent elekt zaprasza
do współpracy swoich kontrkandydatówwwyborachprezydenckich: Mirosława Lubiń-

Złodziejski spec od kratek
Alina Gierak

FOT.KMPJELENIAGÓRA

28-letni jeleniogórzanin z kradzieży kratek kanalizacyjnych
zrobił sobie niezłe źródło dochodu.Nadodateksparaliżował
ruch na jednej z głównych ulic
Jeleniej Góry, bo wymontował
z niej aż 15 studzienek. Gdy zatrzymali go policjanci, żeliwnymi elementami miał wypeł-

nionycałysamochód.Ponowna
instalacjastudzienekzajęłakilka
godziniprzeztenczasruchulicą
Lubańską, którą wyjeżdża się
z Cieplic do Szklarskiej Poręby,
był utrudniony.
Złodziejwpadł,ponieważzostał zatrzymany przez policjantów do kontroli drogowej. Okazałosię,żeniemaprzysobiedokumentów, a mundurowym

W Jeleniej Górze tylko z jednej ulicy wymontował 15 kratek

podał nieprawdziwe dane osobowe. Gdy funkcjonariusze
przeszukali samochód, znaleźli
w bagażniku oraz pod siedzeniami żeliwne kratki. Mężczyzna przyznał się, że studzienki
kradłtakżewcześniej.WJeleniej
Górze m.in. z jezdni przy ul.
Gdańskiej oraz na jednej z dróg
krajowych.
– 28-latek będzie oskarżony
nie tylko o kradzież, ale o stworzeniezagrożeniawruchulądowym–mówiBogumił Kotowski
z jeleniogórskiej policji. Odsłonięte studzienki mogły bowiem
spowodować, w przypadku najechanianadziurę,uszkodzenie
autaalbonawetwypadek. Mężczyźnie grozi do 5 lat pozbawienia wolności.
Policjanciprzyznają,żewalka
z takimi kradzieżami jest
trudna,boniewystarczykontrolowanie istniejących skupów
złomu. Kratki nielegalnie skupują bowiem tzw. objazdowe
punkty, które są trudne do namierzenia. Na jednej żeliwnej
kratce złodzieje mogą zarobić
kilkanaściezłotych.Montażnowej kosztuje ok. 300 złotych.

Cieszę się, że tak wielu
wałbrzyszan zmobilizowało
się i wzięło udział w wyborach. Frekwencja na poziomie
40 procent to ewenement
w skali kraju. Dlatego chciałbym podziękować mieszkańcom za liczny udział w wyborach i udzielenie mi dużego
poparcia. Chciałbym zamknąć
trudny etap w historii miasta
(korupcja wyborcza i związane
z nią powtórzenie wyborów
– przyp. red.) i rozpocząć nowy
etap, nowe otwarcie. Można
tego dokonać poprzez ciężką
pracę na rzecz rozwoju Wałbrzycha.
W kampanii wyborczej uzyskał Pan poparcie Platformy
Obywatelskiej, której wałbrzyskie struktury są kojarzone z korupcją. Jak po
wyborach będzie się układała Pana współpraca z PO?

Podkreślałem i podkreślam,
że nie należałem i nie należę
do żadnej partii politycznej.
W trakcie kampanii wyborczej
poparcia udzieliły mi różne
ugrupowania polityczne, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia, które na co dzień
różnią się między sobą. Jako
prezydent również zamierzam
współpracować z różnymi śro-

Zbudowali
skatepark
za milion

FOT.DARIUSZGDESZ

Z Romanem
Szełemejem, prezydentem elektem Wałbrzycha, rozmawia
Artur Szałkowski

FOT.DARIUSZGDESZ

Tak spokojnego przebiegu wyborów samorządowych w Wałbrzychu nie pamiętają nawet
najstarsi mieszkańcy miasta.
Na ulicach nie było namolnego
zaczepiania przechodniów izachęcania do oddania głosu
nawskazanegokandydatawzamian za pieniądze. Nie wzrosły
również obroty w sklepach monopolowych,leżącychwpobliżu
lokali wyborczych.
Wpływ na to miały bez wątpienia znaczne siły policyjne
zgromadzonenaulicachmiasta.
Nadprawidłowymprzebiegiem
wyborówczuwałookoło300policjantów z Wałbrzycha, Wrocławia i Legnicy.
Wałbrzyszanie zdali egzamin z demokracji. Frekwencja
wyniosła aż 40,42 procent
(głosowało 39 791 osób). Mieszkańcypodkreślali,żechcązmian
na lepsze w Wałbrzychu, ale nie
robią sobie zbyt wielkich nadziei.
–Oczywiście,poszłamgłosować.Uważam,żetewyborybyły
uczciwe – mówi Jadwiga Sabisiak, mieszkanka Wałbrzycha.
– Nie liczę natomiast, że w Wałbrzychu poprawi się, bo z pustego i Salomon nie naleje.
Trudno naprawić zaniedbania
z kilkudziesięciu lat.
Roman Szełemej, prezydent
elekt, przekonuje, że pesymizm
mieszkańców jest nieuzasadniony. Zamierza bowiem przeprowadzić w mieście głębokie
iszybkiezmiany,którebędądostrzeżone i docenione przez
mieszkańców. Sprzymierzeńcem nowego prezydenta w tych
działaniachmająbyćmiędzyinnymi rząd i zarząd województwa. Roman Szełemej mówi, że
liczy na ich pomoc, zwłaszcza

dowiskami, którym – podobnie jak mnie – zależy na rozwoju Wałbrzycha. Na pewno
będę chciał ściśle współpracować z parlamentarzystami
z naszego regionu, bez względu na ich przynależność partyjną, z zarządem województwa oraz z rządem. Bez ich
wsparcia nie będziemy mogli
bowiem załatwić wielu istotnych dla miasta spraw, jak
odzyskanie przez Wałbrzych
praw powiatu grodzkiego lub
dokończenie budowy zachodniego odcinka obwodnicy
miasta.
Kiedy poznamy nazwiska
Pana najbliższych współpracowników w urzędzie miejskim?

Dobór najbliższych współpracowników będzie jedną
z pierwszych moich decyzji,
które podejmę po oficjalnym
zaprzysiężeniu na stanowisko
prezydenta. Mogę jedynie zagwarantować, że będzie to dobór przemyślany i będą to ludzie efektywni, gotowi do
ciężkiej pracy na rzecz Wałbrzycha i jego mieszkańców.
Czy objęcie funkcji prezydenta oznacza, że rozstaje
się Pan z zawodem lekarza?

Nie wyobrażam sobie takiej
sytuacji, bym miał zaprzestać
praktyki lekarskiej. Będę chciał
łączyć obie funkcje.

WBielawie otwarto Skateplazę.
To największe tego typu i najbardziej atrakcyjne miejsce na
Dolnym Śląsku przeznaczone
dla miłośników jazdy na deskorolce.Inwestycjakosztowałaponad milion złotych, z czego połowę miasto pozyskało z Unii
Europejskiej.
Młodzież ma teraz do dyspozycji profesjonalną nawierzchnię, naktórej zbudowano kilkanaściespecjalniezaprojektowanych przeszkód, a także oświetlenie. W okolicy znajdują się
też ławeczki i dużo zieleni.
Miejsce jest wyjątkowe, bo
urzędnicyjegozaprojektowanie
zleciliBońkowiFalickiemu,znanemu w całym kraju deskorolkowcowi, który od wielu lat
tworzy wizualizacje takich
miejsc.
– Mogą tu jeździć i wyczynowiskaterzy,iosoby,któredopiero zaczynają przygodę z tym
sportem–chwaliBoniekFalicki.

JELENIA GÓRA

W kawiarence
czekamy w rynku
Naszą letnią redakcyjną
kawiarenkę, w której spotykamy się z Czytelnikami i ciekawymi gośćmi, przenosimy
spod naszej siedziby przy ul.
Marii Skłodowskiej-Curie
na plac Ratuszowy w Jeleniej
Górze. Będziemy się spotykać
z Państwem w kawiarni Cztery
Pory Roku. Czekamy jutro
o godz. 12. Podzielcie się
z nami swoimi kłopotami
i radościami oraz uwagami
o mieście. Zapraszamy. ALKA
ŚWIDNICA

Romki handlują,
przy okazji kradną
W mieście kilka dni temu
pojawiły się 3 kobiety narodowości romskiej, które handlują
pościelą, a przy okazji, gdy
nadarzy się okazja, plądrują
mieszkania potencjalnych
klientów. Dwie z nich zagadują
kupca, a jedna przeszukuje
szuflady. Ostatnio ich ofiarą
padła 80-latka, która straciła
ponad 5 tys. zł. Policja prosi,
by nie wpuszczać obcych osób
do mieszkań, zwłaszcza gdy
jesteśmy w domu sami. MM

Skatowali dyrektora.
Bliski koniec śledztwa
Urszula Romaniuk

Małgorzata Moczulska

Aż 39 punktów i 1000 zł mandatu zarobił 26-letni kierowca
audi z Lubina, zatrzymany
przez polkowicką drogówkę
na krajowej trójce w Kłobuczynie, gmina Gaworzyce.
W ciągu 16 sekund popełnił
sześć wykroczeń: wyprzedzał
na skrzyżowaniu, przed wzniesieniem, wzdłuż podwójnej linii
ciągłej i przed przejściem dla
pieszych. Gnał z prędkością
123 km/h, przy ograniczeniu
do 70 km/h. ULK

Głogowska prokuratura nadal
wyjaśniasprawępobiciajednego
z dyrektorów legnickiego oddziału spółki EnergiaPro.
–Zabezpieczonezostałytelefony komórkowe poszkodowanego.Czekamyjeszczenaopinię
biegłego z zakresu informatyki
– powiedział nam wczoraj prokurator Marek Wójcik. Opinii
można się spodziewać jeszcze
w tym miesiącu.
Przypomnijmy. Dyrektor
spółki został pobity 3 czerwca
przed swoim domem w Wilkowie, koło Głogowa. Wsiadał
do samochodu, by pojechać
do pracy, do Legnicy, gdy nagle
zza sterty drewna wyskoczyło
trzech napastników uzbrojonych w kije bejsbolowe. Bili go,
gdzie popadnie. Najwięcej ciosów spadło na głowę i nogi.
Poskatowaniu swojej ofiary napastnicy odjechali jej samochodem, zabierając z auta laptop
wart 4,5 tys. zł. Ranny mężczyzna miał jeszcze na tyle siły, by

doczołgaćsiędodomuiwezwać
pomoc. Trafił do szpitala.
Jaksiędowiedzieliśmy,dyrektor spółki jest już w domu, ale
nadal przebywa na zwolnieniu
lekarskim.Policjanciszybkozatrzymali trzech oprawców,
mieszkańców okolic Legnicy,
wtymdwóchuczniówszkółzawodowych. Wszyscy trafili
doaresztu.Czwartąosobą,która
odpowie w tej sprawie, jest pochodzący z Legnicy 46-letni
AdamP.,którywtymczasiepracowałwEnergiaPro.Toonzlecił
pobicie. Za podżeganie do tego
przestępstwa grozi do 8 lat więzienia.
„Nie znamy przesłanek, jakimi kierowały się osoby, które
zaplanowałyidokonałypobicia
pracownika spółki. Z osobą będącąinicjatorempobiciarozwiązanazostałaumowaopracę. Był
to wieloletni pracownik Oddziału (...), który nie pozostawał
w żadnej bezpośredniej zależności służbowej z poszkodowanym”–czytamywoświadczeniu
firmy EnergiaPro.
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Pięć lat w więzieniu może
spędzić 34-letni mieszkaniec
Wałbrzycha. Z restauracji
w Rynku ukradł telefon
komórkowy kelnerki. Sprawa
jest o tyle bulwersująca, że
mężczyzna od dawna za darmo
stołował się w tej knajpie.
Obsłudze żal było ubogiego
wałbrzyszanina i fundowała
mu obiady. Policjanci odzyskali
skradziony aparat. Sprawca
podczas ucieczki wyrzucił go.
SIYA
CHOCIANÓW

Uprawiał konopie
w doniczkach
Dziesięć krzewów konopi
indyjskich znaleźli polkowiccy
policjanci w zaroślach
pod Chocianowem. Plantacja
należała do 19-letniego mieszkańca tej gminy. Krzewy, sięgające powyżej pół metra, rosły
w doniczkach i w plastikowych wiadrach. Okazało się
też, że dawał marihuanę innej
osobie. Mężczyzna trafił
do policyjnego aresztu i już
usłyszał zarzuty. Grozi mu
do 3 lat więzienia. ULK
BOGATYNIA

Kopalnia Turów
mocno oszczędza
Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów postanowiła kupować
energię i ciepło bezpośrednio
od dostawcy. Jest to dużo tańsze rozwiązanie. Od października dostawcą ciepła dla
kopalni będzie Elektrownia
Turów. Kopalnia już wypowiedziała umowę Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej
w Bogatyni. Wcześniej zmieniła dostawcę energii elektrycznej, którą również kupuje
od elektrowni. ALKA
REKLAMA

Prawko z pomocą psychologa
Violetta Pietrzak

wiamynaminimalizowanienerwów – dodaje. Egzaminatorzy
radzą, aby na luzie podchodzić
do testu z jazdy. Paweł Broniszewski, egzaminator ze stolicy
Karkonoszy, przypomina, że
nikt nigdy nie pogania.
Niewszędziejednakpodobne
rozwiązania przyniosły pożądanyefekt.PrzykłademjestWałbrzych.
–Przezjakiśczaszatrudnialiśmypsychologa,alezainteresowanie tymi usługami było niewielkie–przyznajeJanGurazda,
zastępca dyrektora wałbrzyskiego WORD-u.
Tutaj, jak tłumaczy Gurazda,
psycholog był w pakiecie z dodatkową jazdą po placu. – Najpierw było spotkanie z psychologiem, a później można było
pojeździć po placu manewrowym. Wszystko oczywiście
za darmo – wyjaśnia.
Jego zdaniem jednak większość osób fachowca nie słuchała, a liczyła tylko na dodatkowe jazdy. W końcu z takiego
rozwiązania zrezygnowano.
Wyniki tego ośrodka jednak
nie zachwycają. W czerwcu
tego roku egzamin zdało tu
tylko nieco ponad 23 proc. kandydatów. Dla porównania
w Legnicy było to nieco ponad
30 proc., w Jeleniej Górze ponad 32 proc., a we Wrocławiu
25 proc.
– Mogłoby być lepiej – przyznaje Gurazda. Receptę na sukces trudno jednak znaleźć.
Corazlepszywyniknieoznacza jednak, że era zdających
po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt razy minęła.
– Nasz rekordzista w 2010
roku zdawał 30 razy egzamin
praktyczny – przyznaje Łucjan
Górski z wrocławskiego
WORD-u.

Jak zdajemy?

Jeśliktośchceszybkozdaćegzamin na prawo jazdy popularnej
kategoriiB,powinienwybraćsię
doJeleniejGóryalboLegnicy.Tu
jużniemalcotrzeciaosobazdaje
gozapierwszymrazem.Wczym
tkwi klucz do sukcesu? W naszych głowach. Dlatego też
w tych miastach postawiono
na komfort podczas egzaminu
ipomocpsychologówprzed jego
rozpoczęciem.
– Zainteresowanie jest naprawdę duże. Zauważyłem, że
sporo osób czeka na spotkanie
z panią psycholog i jak widać
powynikach,pomagaimtopodczasegzaminów–cieszysięRobert Tarsa, dyrektor jeleniogórskiegoWojewódzkiegoOśrodka
Ruchu Drogowego.
Tutaj od kilku miesięcy kursanci mogą też poćwiczyć jazdę
naplacumanewrowymWORD-u, czyli dokładnie tym, na którymzaczynasiękażdyegzamin.
Za taką wygodę trzeba już jednak zapłacić: 48 zł za godzinę.
Zdaniem Roberta Stelmaszczyka z jeleniogórskiego OśrodkaSzkoleniaKierowcówRadar to dobry pomysł.
– Wielu naszych kursantów
korzysta z tej możliwości i bardzo sobie chwalą takie lekcje
–przyznaje.ZdaniemStelmaszczykatopomagaoswoićsięznowym terenem i kiedy jesteśmy
tam już kolejny raz, nerwy są
mniejsze.
Pomysłpopierateżpsycholog
Destina Tyblewska-Kundzicz.
–Najczęściejwtakichsytuacjach
nie potrafimy się skoncentrować,aletegomożnasięnauczyć
–przekonuje.Pomócmożnateż
sobie samemu. – Warto wielokrotnie wyobrazić sobie nas samych podczas egzaminu. A ten
0910372/03

Wyniki poszczególnych
WORD-ów na Dolnym Śląsku różnią się. Przedstawiamy dane na temat
zdawalności w tych
ośrodkach za cały rok
2010 r. i w czerwcu 2011
roku.
a Wrocław
Ogółem w 2010 roku egzamin zdawało 68 815 osób.
Zaliczyło go 16 981 osób
– czyli 24 proc.
Zdawalność w czerwcu 2011
roku wyniosła 25,3 proc.
a Wałbrzych
Ogółem w 2010 r.: 40 tys.
Zdało: 10 500 – tj. 26 proc.
Zdawalność 06.2011: 23,2
proc.
a Legnica
Ogółem w 2010 r.: 33 100
Zdało: 10 000 – tj. 30 proc.
Zdawalność 06.2011: 31,7
proc.
a Jelenia Góra
Ogółem w 2010 r.: 23 300
Zdało: 6440 – tj. 27 proc.
Zdawalność 06.2011: 32,2
proc.
VIOL

Egzaminator Zbigniew Buczyński: Najważniejszy jest spokój

w umyśle musi zakończyć się
oczywiście sukcesem – tłumaczy Tyblewska-Kundzicz.
– Ja nie korzystałem co
prawda jeszcze z pomocy psychologa,boniebyłowtedytakiej
możliwości, ale podszedłem
do egzaminu bez stresu – mówi
Marcin Rydzik z Jeleniej Góry.
Zdał za pierwszym razem.
Tak dobrze nie poszło jednak
jego żonie. – Razem zaczęliśmy
kursizapisaliśmysięnaegzamin,
ależonazdawałaażsiedemrazy

Rekordziści
podchodzą
do egzaminów
nawet po
kilkadziesiąt razy
–przyznajepanMarcin.–Bardzo
się denerwowała i nie potrafiła
się opanować. Gdy wsiadała
do auta, nogi robiły jej się jak
z waty – opowiada. Pan Marcin

niejestpewien,czysamdałbysię
namówić na wizytę u psychologa,alemyśli,żejegożonachętniebyzniejskorzystała.
Dyrektor Tarsa przyznaje, że
to właśnie nerwy, a nie brak
umiejętnościsprawiają,żeludzie
oblewająegzamin.–Wyszkoleni
są naprawdę dobrze, ale wiele
osób mówi, że podczas nauki
wszystko im dobrze wychodzi,
a jak wsiądą za kierownicę podczasegzaminu,tostresichzżera
– mówi Tarsa. – Dlatego sta-

Tysiąckibicównatreningukadry
Zygmunt Mułek

Na wczorajszy popołudniowy
treningkadryPolskiwpiłcenożnej przyszło około tysiąca legniczan. Natomiast na poranne
zajęcia nie wpuszczano nikogo.
DziewięcioletniKamilprzyszedł
podstadionmiejskijużkilkaminut po godzinie 10. W ręku ściskał gruby notes.
–Dowiedziałemsię,żedzisiaj
będzie trening reprezentacji
–mówiKamil.–Chciałbymzdobyć kilka autografów.
Od rana przed stadionem
stała kilkuosobowa grupa kibiców, głównie młodych ludzi.
Gdy przyjechał autobus reprezentacji, biegli za nim, licząc, że
zostaną wpuszczeni za bramę.
Ale ochroniarze do tego nie dopuścili. Kamil nie zdobył autografów. Robił zdjęcia przez płot,
gdy piłkarze wysiadali z autokaru.
Pierwszy trening po przyjeździe na zgrupowanie do Legnicy trener Franciszek Smuda pozwoliłobejrzeć tylkodziennikarzom. Czy piłkarzom spodobał
się stadion?

Więcejzdjęćnastronie:www.gazetawroclawska.pl
Autografy chętnie rozdawał legniczanom Eugen Polanski

–Jestemtutajporazpierwszy.
Niewszystkiedrużynywekstraklasie mają takie stadiony – powiedział nam Szymon Pawłowski,kadrowiczzZagłębiaLubin.
– W Legnicy jest nam bardzo
dobrze–pochwaliłhoteliboiska
TomaszFrankowski,asystentse-

lekcjonerareprezentacji.Legniczanin Marcin Łuszcz ucieszył
się, że popołudniowy trening
(godzina17)możeoglądaćztrybun.
– Nie zabrałem syna, bo
wcześniej mówiono, że widzów
niewpuszczą–wyjaśniaMarcin

FOT.PIOTRKRZYŻANOWSKI

Okradł swoich
dobroczyńców

Niepowodzenie na egzaminie na prawo jazdy to bardzo często wina nerwów. Ale są na to sposoby.

FOT. VIOLETTAPIETRZAK

WAŁBRZYCH

Łuszcz. – To fajna sprawa móc
obejrzeć z bliska reprezentantówkraju.Przyszłotylukibiców,
co na mecz Miedzianki.
Popołudniowy trening był
bardziej urozmaicony niż poranny, a przez to ciekawszy dla
publiczności.
– Piłką się specjalnie nie interesuję – przyznaje legniczanka
Maria Borysewicz. – Ale mąż
mnienamówił,żebyprzyjść.Nie
żałuję, bo zobaczyłam z bliska
ludzi,októrychwielesłyszałam.
Widziałam ich czasami w telewizji.Tonietosamo,conażywo.
Kadrowicze zaczęli zjeżdżać
doLegnicywniedzielę.Pierwszy
ok. godz. 15 pojawił się w hotelu
Qubus Robert Lewandowski.
Ostatni, Kuba Błaszczykowski,
przyjechał przed godz. 20. Reprezentanci zajęli całe piętro
whotelu.Przedbudynkiemczekało na nich kilku kibiców.
Większymzainteresowaniem
legniczancieszyłsięautobusreprezentacji. Sporo osób robiło
sobie przy nim zdjęcia.
O zgrupowaniu w Legnicy
piszemy też na str. 28
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Miedziowe Centrum Zdrowia inwestuje w nowoczesne leczenie w regionie

Złodziej w pociągu
Uwaga na złodziei w pociągach.
Jak pokazał 25-letni mieszkaniec Ziębic w powiecie ząbkowickim, mogą być bardzo
sprytni, ale na szczęście nie
na tyle, by nie wpaść w ręce policji.
Młody mężczyzna kradł
w pociągu telefony, wykorzystując zazwyczaj tłok lub nieuwagę pasażerów. Udało się go
złapać dzięki 18-letniej pasażerce, która szybko wezwała
policjantów z Ziębic.
– Młoda mieszkanka Polanicy-Zdroju siedziała w przedziale i miała telefon w ręce
– wyjaśnia Ilona Golec, rzecz-

W Legnicy już budują
nową,dużąprzychodnię

nik policji. – Gdy pociąg zatrzymywał się w Ziębicach, wysiadający mężczyzna wyrwał jej ten telefon i zbiegł – dodaje.
Już po kilkunastu minutach
policjanci wytypowali i zatrzymali podejrzewanego o kradzież. Co prawda, nie miał telefonu przy sobie, bo zdążył go
dać w prezencie... swojej dziewczynie. To u niej policja znalazła telefon.
W trakcie wyjaśniania okoliczności zdarzenia okazało się,
że w ten sam sposób i w tym samym pociągu została okradziona jeszcze jedna osoba.
Oba telefony komórkowe
wróciły do właścicieli.

Zygmunt Mułek

Msza św. na Śnieżce
w intencji ludzi gór
Jutro na najwyższym szczycie
Karkonoszy spotkają się przewodnicy,ratownicyiinniludzie
gór. W dniu odpustu ku czci św.
Wawrzyńca wezmą udział, jak
to czynią od 30 lat, w uroczystej
mszy. Tradycyjnie na Śnieżce
10 sierpnia spotykali się także
prezydenci Polski i Czech. Jeszcze do wczoraj wszyscy przygotowywali się do tego spotkania.
A jednak do niego nie dojdzie.
– Bronisław Komorowski nie
ma w planach na 10 sierpnia
przyjazdu do Karpacza i wjazdu
naŚnieżkę–informujeKancelaria Prezydenta.
Według nieoficjalnych informacji, na mszy będzie obecny
prezydent Czech Vaclav Klaus.
Msza w kaplicy św. Wawrzyńcarozpoczniesięogodz.12.
Udziałwniejmożewziąćkażdy.
W ubiegłym roku modliło się
około tysiąca osób, wśród którychnajliczniejszągrupęstano-

FOT.MARCINOLIVASOTO

Alina Gierak

W kaplicy św. Wawrzyńca
msze odbywają się od 30 lat

wili Polacy i Czesi. Msza będzie odprawiona w trzech językach:polskim,czeskiminiemieckim.Uroczystościzakończąsię
w Kotle Łomniczki modlitwą
przy cmentarzu Ofiar Gór. Uroczystości przewodniczyć będą
biskup legnicki Stefan Cichy
oraz biskup Jan Vokál z Hradca
Králové.

Miedziowe Centrum Zdrowia
z Lubina buduje w Legnicy nowoczesnąprzychodnięzdrowia.
Stanieonaprzyul.Okrzei,natyłach byłego domu kultury Hutnik. MCZ inwestuje w tę placówkę 20 mln zł. Pierwsi pacjenci zostaną przyjęci na
początku 2013 roku.
– To bardzo dobre tempo budowy–zapewniaMarekŚcieszka, wiceprezes MCZ. – I będzie
to najładniejsza przychodnia
w mieście.
Obecnie MCZ ma w Legnicy
swojąprzychodnięwstarym,kilkudziesięcioletnim budynku
przy Hucie Miedzi. Remont tej
placówkikosztowałbywielemilionów złotych, dlatego zdecydowano się na budowę nowego
obiektu. Po przeprowadzce ma
tam działać punkt pielęgniarski
ipodstawowaopiekazdrowotna
związanazmedycynąpracy.
–Będzieznaczniebliżejdolekarza–cieszysięemerytMarian
Mikulski, który od nas dowiedział się o budowie przychodni.
–Taprzyhuciejestjużstarainie
na te czasy.
ToniejedynainwestycjaMCZ
w Legnicy. Miedziowa spółka
zajmująca się ochroną zdrowia
wygrała przetarg na stworzenie
w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym pracowni hemodynamiki i elektrofizjologii.
Koszttejinwestycjiwrazzadaptacją pomieszczeń i zakupem
sprzętu medycznego wyniesie
5 mln zł. Prace mają się zakończyć we wrześniu. Dzięki temu
pacjenci z zawałem serca będą
1087045/00

WIZUALIZACJAINWESTORA

Sylwia Królikowska

Tak ma wyglądać budowana przez MCZ przychodnia przy ul. Okrzei w centrum Legnicy

U pacjenta z ciężkim
zawałem będzie
można od razu robić
zabieg poszerzenia
tętnicy
leczeni inwazyjnie w Legnicy.
Nie będą już wożeni do Lubina,
jak to się dzieje teraz.
W legnickim szpitalu będą
również diagnozowani chorzy
poudarachmózgu.Nakardiologii inwazyjnej u pacjenta z ciężkim zawałem będzie można

od razu przeprowadzić zabieg
poszerzenia tętnicy czy też dokonać specjalistycznych badań.
W czerwcu MCZ ponownie
uruchomił też w Legnicy przychodnię pediatryczną, która
obejmuje opieką pacjentów do
19. roku życia.
Poza Legnicą MCZ prowadzi
także przychodnię w Głogowie,
gdzie działają m.in. poradnie:
kardiologiczna, medycyny pracy, rehabilitacji leczniczej.
W Lubinie, gdzie MCZ ma
szpital i przychodnię, mówi się,
że miedziowa spółka nosi się

z zamiarem kupna szpitala powiatowego. Placówka jest teraz
prywatyzowana.
Z nieoficjalnych informacji
wynika, że zaraz po wyborach
o przejęciu szpitala prezydent
Lubina Robert Raczyński rozmawiał z Herbertem Wirthem,
prezesem Polskiej Miedzi. Na
razie nikt jednak tego nie potwierdza.
– Nie znam planów MCZ
na temat rozbudowy bazy
– ucina Krzysztof Maj, wicestarosta lubiński, który zajmuje
się prywatyzacją szpitala.
1095481/01
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Fakty 24|Dolny Śląsk
Ukradł opryskiwacz
i powiększalnik
10 lat więzienia grozi 21-letniemu lubinianinowi za włamanie i kradzież z garażu.
Policjanci zatrzymali go, gdy
usiłował uciec z miejsca kradzieży. Mężczyzna schował się
w krzakach, ale namierzyli go
tam funkcjonariusze. Przy nim
znaleziono skradziony opryskiwacz ogrodowy, powiększalnik fotograficzny oraz
przewody elektryczne. Trafił
do aresztu, za kradzież odpowie przed sądem. ECH
WAŁBRZYCH

Wpadł młodociany
włamywacz
Do schroniska dla młodzieży
może trafić czternastoletni
mieszkaniec Wałbrzycha. Policja zatrzymała go po tym, jak
z budowy ukradł kilka worków
z zaprawą budowlaną, wartości 500 złotych. Szybko okazało
się, że ma na koncie aż 25 włamań, które zostały zgłoszone
policji. Działał od grudnia
ubiegłego roku. Włamywał
się m.in. do altanek ogrodowych i pomieszczeń gospodarczych. SIYA
KARPACZ

Paranienormalni
w Gołębiewskim
Wczasowicze, którzy przyjechali w Karkonosze, nie będą
się nudzić. W hotelu Gołębiewski w Karpaczu 14 sierpnia
wystąpią Paranienormalni,
zaś 19 sierpnia Tadeusz Woźniak, Leszek Wójtowicz i inni
wykonawcy łagodnych rytmów
w ramach koncertów „Gitarą
i piórem”. Wstęp jest za darmo.
Bilety na kabaret kosztują 80 zł.
Dla naszych Czytelników
będziemy mieli zaproszenia.
Szczegóły w piątek. ALKA

Jelenia Góra liczy na poważne inwestycje chińskich przedsiębiorstw z miasta Changzhou

Tania odzież i zabawki
od Chińczyków ze Słowacji
Mariusz Junik

–SpodobałomisięwJeleniejGórze i postanowiliśmy z mężem
tu zamieszkać i otworzyć sklep
– opowiada Xiaoshu Zhang,
Chinka ze słowackim paszportem. Ofertę wynajęcia obiektu
po byłym kinie Marysieńka
przy ulicy 1 Maja znalazła w internecie. Na dwóch poziomach
wystawiła wieszaki i regały
z ciuchami. Jest też trochę innego asortymentu. Wszystko
z Chin.
Wcześniej z mężem przez
10latmieszkałanaSłowacji.Dlatego Xiaoshu dobrze zna język
słowacki. Z polskim idzie jej
nieco gorzej, ale cały czas się
uczy.
W kącie sklepu ich córka
Linda ogląda bajki w komputerze. Nie mogą jej oddać do żadnego przedszkola, bo pracują
wsklepiepraktycznieprzezcały
dzień. Xiaoshu stoi za kasą, a jej
mąż, 39-letni Wu Tong, jeździ
po towar do Warszawy, na Węgry i Słowację. W tym ostatnim
kraju mają dwa sklepy.
– Takich sklepów z tanimi
rzeczami nigdy za wiele. Choć
ich jakość jest różna, to widzę,
że sporo osób tu zagląda – mówi jeleniogórzanka Jadwiga
Muślak.
Konkurencji na razie nie boją
się sklepikarze, którzy mają butiki z ciuchami przy tej samej
ulicy. Obawiają się jej jednak
handlujący na Ryneczku.
– Każdy obcy kapitał jest
szkodliwydlalokalnegohandlu,
awmieściemamyjużdwachińskie duże sklepy. To nie do po-

Nie tak tanio

FOT.MARIUSZJUNIK

LUBIN

35-letnia Chinka Xiaoshu Zhang nazwała sklep Lily, zdrabniając imię 6-letniej córki Lindy

myśleniawinnycheuropejskich
krajach, aby w centrum dużego
miastazezwolononapowstanie
chińskichsklepów–uważaStanisław Sudoł, prezes Spółki Kupieckiej Zabobrze.
Po chińskich sklepach w JeleniejGórzemogąsięjednakpojawić chińskie... fabryki. Miasto
podpisało umowę o współpracy z miastem Changzhou.
To 2,5-milionowa metropolia,
wktórejswojesiedzibymakilkadziesiąt tysięcy firm produkcyjnych.Niewykluczone,żektóraś
znichzechceotworzyćswojąfilię właśnie w Jeleniej Górze.
Delegacjachińskabyławstolicy Karkonoszy wiosną. Niedługo później do Chin pojechali
przedstawiciele Jeleniej Góry.

W Wałbrzychu ma być chińska Kilila
a Do innych dolnośląskich
miast również pukają chińscy biznesmeni. W Głogowie
dwa chińskie sklepy działają
od dwóch lat. Jeden, potężny,
stoi obok dworca PKS. Ludzie
kupują tam chętnie, jednak
narzekają na mizerną jakość
towarów. Podobna sytuacja
jest w Legnicy. Dwa centra
chińskie są również w Kłodzku. Na wiosnę przyszłego
roku wielkie chińskie centrum
handlowe Kilila ruszy w Wałbrzychu. Będzie znajdowało
się na osiedlu Podzamcze,
przy ul. Wieniawskiego,
w nowo wzniesionej hali.

W centrum będzie można
kupić ubrania, buty i zabawki.
Czyli to samo, co w każdym
chińskim sklepie.
Polska jest w tej chwili ósmym
w Europie importerem towarów z Chin. Kupujemy wszystko: od skarpetek po samochody. W ubiegłym roku sprowadziliśmy towarów za prawie
10 mld zł. Są to jednak nie
tylko wyroby tanie i słabej
jakości. Coraz więcej jest
asortymentu lepszej jakości
z odpowiednio wyższą ceną.
Polacy chętnie kupują chińskie rzeczy, bo są z reguły
najtańsze.

Równolegle zorganizowana
będzie impreza folklorystyczna
na Ziemi Kłodzkiej.
Organizatorem jest Miejski
Ośrodek Kultury w Nowej Rudzie, ale koncerty odbędą się
również w Kłodzku (11 sierpnia
o godz. 18 na Rynku), w Jugowie
(12 sierpnia o godz. 16 w lokalnym nadleśnictwie) i w Szczytnej (13 sierpnia o godz. 17).

Festiwal rozpocznie się
w środę, 10 sierpnia, o godz.
15.15 paradą zespołów ulicami
Nowej Rudy. W tym mieście
spotkania z folklorem odbędą
się też w kościele św. Mikołaja,
na boisku Gimnazjum nr 2,
a także na scenie Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Wstęp na wszystkie pokazy
i występy jest wolny.

Ewa Chojna

FOT.DARIUSZGDESZ

Wregioniewałbrzyskimrozpoczynasięwielkieświętofolkloru.
W Strzegomiu, Kłodzku, Nowej
Rudzie i Żarowie zawirują barwne suknie i zabrzmi muzyka
z różnych zakątków świata.
20. edycja Międzynarodowego Festiwalu Folkloru
wStrzegomiurozpoczynasięjuż
dziś i potrwa do 14 sierpnia.
Festiwal ściąga do miasta zespoły folklorystyczne z całego
świataitłumyturystów,zachwycone wyjątkowym wydarzeniem.
– Przyjeżdżam na festiwal
od wielu lat. To naprawdę
świetnaimpreza,naktórąwarto
wybraćsięzdziećmi–mówiMonika Janicka z Jawora.
Co roku na strzegomskim
Rynku, stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a teraz również na dziedzińcu dawnego
klasztoru można podziwiać kilkanaście grup w barwnych etnicznychstrojach.Artyścireprezentują folklor Azji, Europy
i Ameryki Łacińskiej. W tym
roku będzie można zobaczyć

grupyzFrancji,Grecji,Rumunii,
Ukrainy, Rosji, a także Turcji,
Meksyku i Kolumbii. Turyści
obejrzą również zespoły dolnośląskie,którenietylkozaprezentująswojeprogramyartystyczne,
ale również przejdą przez miasto barwnym korowodem.
Pierwszy koncert na strzegomskim Rynku zaplanowano
10 sierpnia (godz. 16). Koncert
inaugurującyfestiwal odbędzie
sięnatomiast11sierpniaogodz.
19wOSiR.Tamteżkażdegowieczoru będzie można zobaczyć
kolejne występy, w tym sobotni
koncert galowy.
Gwiazdy folkloru pojawią się
też przy strzegomskim ratuszu
i na dziedzińcu dawnego klasztoru. Nowością będzie przeniesieniefestiwalowychwystępów
do Żarowa – 11, 12 i 13 sierpnia
muzycy wystąpią w hotelu Żar-Med podczas „Nocy z folklorem”. Ostatniego dnia, w niedzielę, goście uświetnią msze
święte w bazylice mniejszej
i kościele Zbawiciela w Strzegomiu. W niedzielę o godz. 13
naRynkurozpoczniesiękoncert
grup z Dolnego Śląska.

Zespoły z całego świata wystąpią w regionie wałbrzyskim

– Chińczycy dobrze ocenili
nasząofertęinwestycyjną.Będą
informować swoich przedsiębiorców omożliwościach inwestycyjnych w naszym mieście
– mówi wiceprezydent Hubert
Papaj.Dokońcarokumanadejść
odpowiedź z Chin.
Wewrześniujeleniogórskisamorząd wyda katalog informacyjny dla inwestorów, którzy są
zainteresowanilokalizacjąswoich firm w Jeleniej Górze. Dziś
mogą to zrobić w dwóch miejscach:wStrefieAktywnościGospodarczej oraz w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Ten teren jest modernizowany właśnie z myślą o nowych inwestorach. Trwa m.in. przebudowa
ulicy Karola Miarki.

Teraz parkingi,
później ocieplenie

Rusza międzynarodowy festiwal
Elżbieta Węgrzyn

a Towary w nowym sklepie chińskim w Jeleniej
Górze wcale nie są bardzo
tanie. Za podobne kwoty
kupimy takie produkty
(podobnej jakości)
np. na targowisku Flora.
Buty chińskie kosztują
ok. 40 zł, na Florze – ok. 50.
Za skarpetki i majtki w obu
miejscach zapłacimy
od 3 do 18 zł. Na targowisku
nieco droższe są dżinsowe
spodnie. Kosztują 45-65 zł.
Chińczycy sprzedają
podobne za 40-50 zł.
Tańsze są jednak chińskie
zabawki. W sklepie kosztują
kilka złotych.

Półtora miliona złotych kosztuje inwestycja prowadzona
obecnie przy ulicy Sokolej
w Lubinie. Powstanie tam 135
miejsc parkingowych. Prace
sfinansuje miasto, zaś 200 tys.
zł dołoży Spółdzielnia Mieszkaniowa Przylesie.
Dojazd do tej części osiedla
został zablokowany, a mieszkańcy parkują swoje samochody na pobliskim boisku
do gry w piłkę nożną.
Prace remontowe przy ul.
Sokolej prowadzone są w ramach porozumienia podpisanego pomiędzy największą
spółdzielnią w Lubinie i władzami miasta.
– Od trzech lat wspólnie finansujemy i prowadzimy remonty na osiedlu Przylesie
– przypomina Tomasz Radziński, prezes spółdzielni.
– Tym razem jest to inwestycja w parkingi we wnętrzu
między blokami przy ul. Sokolej 38-48.

Prowadzone prace remontowe wynikają z planu, który
powstał przed laty.
– Obejmował on m.in. remont parkingów i stworzenie
nowych miejsc dla samochodów przy ul. Orlej, a w planie
mamy jeszcze wyremontowanie chodników wzdłuż Sokolej, ale to dopiero w przyszłym
roku – dodaje Radziński.
Oprócz tego SM Przylesie
prowadzi również prace termomodernizacyjne bloków
przy ul. Pawiej nr 4-42 i 35 oraz
Sokolej nr 2-10. Łączny koszt
tych zadań to około 7,5 mln zł.
Prezes spółdzielni ma również dobre informacje dla
mieszkańców ulic: Sokolej
i Orlej.
– Planujemy ogłosić przetarg na wykonanie ocieplenia pozostałych budynków
przy tych ulicach – mówi Radziński. – Oznacza to, że prace, które mieliśmy wykonać
w ciągu ośmiu lat, zakończymy prawdopodobnie w 2-2,5 roku.
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Ruszył finał wyborów najpiękniejszej pasażerki
komunikacji miejskiej we Wrocławiu
W decydującej odsłonie zabawy bierze udział 14 ślicznych pań, które wygrały wcześniejszy etap.

Ma 24 lata, spotkać ją można w tramwaju linii 4, którym jeździ z ul. Pereca
na ul. Świdnicką. Po wakacjach broni
pracę magisterską na stosunkach międzynarodowych na Uniwersytecie Ekonomicznym.
Aby zagłosować na Joannę Hajkiewicz,
wyślij SMS o treści GAWRMI.1 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Paulina Gołębiewska
Ma 19 lat. Właśnie zdała maturę, ale teraz
chce zrobić sobie rok przerwy w nauce.
Nie wie jeszcze, co będzie studiowała ani
w jakim mieście. Oprócz Wrocławia w grę
wchodzi Poznań. Jeździ najczęściej tramwajami linii 3 i 5 z pl. Wróblewskiego
na pl. Jana Pawła II.
Aby zagłosować na Paulinę Gołębiewską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.2 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To”pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Anna Kucharska

Katarzyna Rzeźniczak

Małgorzata Samsel

Magdalena Morawska

Joanna Chojka

Joanna Kaczorowska

Ma 18 lat i uczy się w technikum ekonomicznym przy ul. Worcella. Pasjonują ją
muzyka, film i podróże. Lubi też czytać
książki, zwłaszcza przygodowe.
Codziennie jeździ tramwajem linii 0,
od pl. Staszica w okolice Dworca Głównego PKP.

Ma 18 lat, uczy się w technikum ekonomicznym przy ul. Drukarskiej. Interesuje
się modą, wieczorami uwielbia ze znajomymi spędzać czas w pubach. Najczęściej korzysta z linii 0, którą jeździ
z ul. Małachowskiego w okolice dworca
Nadodrze.

Ma 20 lat. Studiuje inżynierię
biomedyczną na Politechnice Wrocławskiej. Pasjonuje się językami obcymi.
Zna angielski, hiszpański oraz włoski.
Najczęściej można ją spotkać w autobusie linii 144 i tramwaju nr 4: na odcinku
Grabiszyńska – centrum.

Ma 19 lat. Uczy się w liceum profilowanym przy ul. Szkockiej. Interesuje się
socjologią, psychologią, urodą i modą.
Można ją spotkać w tramwajach linii 3,
10 i 12, na odcinku z pl. Strzegomskiego
do centrum.

Ma 20 lat. Studiuje prawo. Pasjonuje się
polityką, sportem i modą. Uwielbia oglądać dobre filmy, często chodzi też
do teatru. Najczęściej jeździ tramwajem
linii 17, z okolicy ogrodu botanicznego
na Rynek.

Aby zagłosować na Annę Kucharską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.3 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Katarzynę Rzeźniczak,
wyślij SMS o treści GAWRMI.4 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Małgorzatę Samsel,
wyślij SMS o treści GAWRMI.5 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Magdalenę Morawską, wyślij SMS o treści GAWRMI.6
pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT)
lub kliknij „Lubię To” pod profilem
kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Ma 19 lat. Pochodzi z Kalisza. Do Wrocławia przyjechała na studia. Zdobywać
wiedzę będzie na Politechnice Wrocławskiej, na wydziale mechanicznym.
Na razie poznaje Wrocław, więc nieustannie jeździ tramwajami i autobusami.
Najczęściej liniami 2 i 5 z dworca
do centrum.

Dagmara Palczewska

Klaudia Pokojowczyk

Magdalena Mazur

Klaudia Hołdaś

Natalia Jaworska

Magdalena Kadzikowska

Ma 20 lat. Studiuje w Wyższej Szkole
Bankowej. Interesuje się modelingiem,
ale też zagadnieniami public relations.
Korzysta z autobusów linii 145 i 146,
na odcinku od centrum do Dworca
Głównego PKP.

Ma 20 lat. Studiuje geografię na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbia podróżować, tańczyć i czytać książki. Najczęściej jeździ tramwajami linii 3 i 5,
na odcinku od ul. Traugutta do centrum.
Ale można też ją spotkać w „ósemce”,
którą dojeżdża na Wyspę Słodową,
gdzie lubi spędzać wolne chwile.

Ma 19 lat. Uczy się w technikum logistycznym przy ul. Dawida. Interesuje się
sportem, tańcem i muzyką. Najczęściej
można ją spotkać w tramwaju linii 0
i autobusie linii N. Jeździ nimi z okolic
ul. Wyszyńskiego do centrum.

Ma 22 lata. Właśnie przyjechała
do Wrocławia z Lublina. Chce w naszym
mieście studiować fizjoterapię. Interesuje się sportem i muzyką. Lubi też
oglądać dobre filmy i czytać książki.
Można ją spotkać w tramwaju linii 4,
którym jeździ z ronda Reagana na pl.
Dominikański.

Ma 26 lat. Skończyła Uniwersytet Przyrodniczy. Teraz pracuje na wrocławskim
lotnisku. Uwielbia podróże: im bardziej
egzotyczne, tym lepiej. Dużo też czyta,
a także interesuje się fotografią. Można
ją spotkać w autobusie 406, od lotniska
do centrum.

Ma 22 lata. Studiuje na dwóch kierunkach: finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym i prawo
na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwielbia tańczyć salsę. Interesuje się też
modelingiem. Dużo czyta. Jeździ tramwajem linii 6, z pl. Powstańców Śląskich
do centrum.

Aby zagłosować na Dagmarę Palczewską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.9 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Klaudię Pokojowczyk,
wyślij SMS o treści GAWRMI.10 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Magdalenę Mazur,
wyślij SMS o treści GAWRMI.11 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Klaudię Hołdaś,
wyślij SMS o treści GAWRMI.12 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Joannę Chojkę,
wyślij SMS o treści GAWRMI.7 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss.
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Natalię Jaworską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.13 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To”pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Joannę Kaczorowską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.8 pod numer 7155 (koszt: 1,23 zł z VAT) lub kliknij
„Lubię To” pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

Aby zagłosować na Magdalenę Kadzikowską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.14 pod numer
7155 (koszt: 1,23 zł z vat) lub kliknij „Lubię To”
pod profilem kandydatki
na www.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowanie trwa do północy 21 sierpnia.

FOT.PIOTRWARCZAK(11),JANUSZWÓJTOWICZ,PAWEŁRELIKOWSKI,TOMASZHOŁOD

Joanna Hajkiewicz

Która z nich zasługuje na tytuł najpiękniejszej? Możesz wybrać swoją
faworytkę na dwa sposoby:
– wysyłając SMS pod numer 7155,w treści wpisując kod podany
przy danej kandydatce (koszt 1,23 zł z VAT,wysyłając SMS otrzymujesz
jednocześnie kod do e-wydania „GazetyWrocławskiej”)
– kliknąć facebookowe „Lubię to”pod profilem danej kandydatki
na stroniewww.gazetawroclawska.pl/miss
Głosować można do 21 sierpnia.
PARTNERAMIZABAWYSĄMENNICAPOLSKAi MPK.Zwyciężczyni
zabawy otrzyma półroczny bilet komunikacji miejskiej oraz zaproszenie
o wartości około 350 zł na zabieg upiększający w ekskluzywnym
wrocławskim centrum SPA.
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Odkrywamy Dolny Śląsk!

Jeśli film, to Barei
Katarzyna Kaczorowska

Podobno młodzi ludzie kompletnie nie rozumieją komedii
Stanisława Barei, a kultowy dla
ich rodziców i dziadków „Miś”
jest jak opowieść o kosmitach.
Czas więc na powtórkę z rozrywki z pomocą naszego Wakacyjnego Konkursu, w którym
tym razem do wygrania są filmy
pokazujące absurdy Polski
sprzed 1989 roku.
„Brunet wieczorową porą”,
„Nie ma róży bez ognia”, „Co mi
zrobisz, jak mnie złapiesz” – to
tytuły filmów reżysera, którego
nie cenili koledzy z branży, kochaliwidzowieinielubiliurzęd-

nicy partyjni dopuszczający te
tytuły na ekrany kin. Dopiero
po latach doceniono humor
Barei, tropiącego niedorzeczności PRL i bezlitośnie wyśmiewającego je w swoich filmach.
Te niedorzeczności najlepiej
przypomnieć sobie rodzinnie,
tłumacząc wnuczce, czym Polska sprzed 1989 roku różni się
od tej po 1989 roku, a wnukowi,dlaczegobaleronoglądało
się w teatrze, nikt paszportu nie
miał w szufladzie, a meldunek
w stolicy był bezcenny.
Komedia Barei w deszczowe
lato? Tak. Rodzinnie idzięki naszemuKonkursowi.Zagrajibaw
się dobrze.

Grzechem byłoby nie napisać
o Ostrowie Tumskim, prawdziwej perle w architektonicznej
koronie stolicy Dolnego Śląska.
To najsłynniejsze wrocławskie
osiedle powstało prawdopodobnie w X w. jako gród – siedziba pierwszych Piastów.
Szybkostałosięwłasnościąkościelną. Najważniejszym zabytkiem Ostrowa jest katedra św.
Jana Chrzciciela. Oprócz tego
dech w piersiach zapierają też
kaplice:Elektorska,św.Elżbiety
i Najświętszego Sakramentu.
Warto zobaczyć również cztery
romańskie i gotyckie kościoły, Muzeum Archidiecezjalne
i piękny ogród botaniczny.
Sąsiaduje z nim malowniczy
trzygwiazdkowy hotel Tumski,
założony w 2000 r. Powstał
na bazie budynku mieszkalnego, wzniesionego w 1885 r.
W międzywojniu spotykali się
w nim studenci. Po II wojnie
światowejmieściłasiętuSzkoła
Młynarska z internatem. W latach 90. budynek przejęło Polskie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych. W końcu,
pogruntownym remoncie,zaadaptowano go na hotel i schronisko młodzieżowe. Dysponuje
55 pokojami i dwoma apartamentami.

FOT.MICHAŁPAWLIK

Aż 157 propozycji miejsc i imprez otrzymaliśmy od Państwa w ramach
plebiscytu „Wielkie Odkrywanie Dolnego Śląska”. To one, zdaniem naszych
Czytelników, zasługują na miano najbardziej atrakcyjnych w regionie

Ostrów Tumski to dobrze
znana wizytówka Wrocławia

Na turystach wrażenie robi
też trzygwiazdkowy hotel
Marshal przy ul. Piłsudskiego. Aranżacja wnętrza nawiązuje do XIX-wiecznej architektury budynku. Goście mogą
skorzystać z 33 pokoi.
Plebiscyt trwa do 5 września.
Czytelnicy na drukowanych w
gazecie kuponach i przez
esemesy zagłosują na największeatrakcjewkategoriach:miejscowość/gmina, atrakcja turystyczna, wydarzenie, baza noclegowa, baza gastronomiczna,
agroturystyka.ArkadiuszGołka

REKLAMA
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Gazety Wrocławskiej
TYLKO 3 KROKI
DZIELĄ CIĘ
OD WYGRANEJ:

1. Wybierz swoją nagrodę
2. Wyślij SMS o określonej godzinie z kodem jej przypisanym
3. Szukaj swojego nazwiska na liście zwycięzców
w piątkowej Gazecie Wrocławskiej

1z2
TELEWIZORÓW
LCD THOMSON 32 cale

SMS o treści: wakacje.numer kodu.imię i nazwisko (np. wakacje.01.Jan Kowalski)
na numer: 72355
koszt SMS-a to 2,46 zł z VAT. Każdy wysłany SMS to również zakup bieżącego e-wydania Gazety Wrocławskiej.
Wygrywa co 3. SMS wysłany o przydzielonej godzinie, do wyczerpania nagród.

10.00-12.00:
DLA MELOMANA:
1 z 4 podwójnych zaproszeń
na koncert BETH HART
do klubu ETER (Wrocław, 10.08)

KOD 01

12.00-14.00:
DLA ŚPIOCHA:
1 z 3 zestawów poduszka
+budzik od IKEA

Kupony przesyłaj lub przynieś na adres:
Gazeta Wrocławska, ul. św. Antoniego 2/4,
50-073 Wrocław, z dopiskiem:”Wakacyjny konkurs”.
Na kupony czekamy do 3.09.

KOD 02

Dzisiejsze zadanie:
Opisz swój wymarzony wakacyjny cel podróży

(zwyciezcy biletów zostaną poinformowani o wygranej SMS-em zwrotnym)

14.00-16.00:
DLA MALUCHA:
1 z 3 domków z
klockami MULA od IKEA

Codziennie nowy kupon z zadaniem dla Czytelników.
Najbardziej kreatywni otrzymają nagrodę wakacji.

KOD 03

Lista zwycięzców konkursu z piątku, 05.08:
zegarek FCBarcelona: Magda Gebus, Malgorzata Śmigielska
książka „Dziennikarstwo”: Mateusz Pazgan, Marcelina Wieczorek
minigolf: Jerzy Ostrowski, Tomek Soja
Komedie Bareji: EwaDrozdowska, Mariusz Janek, Zuzanna Dambska
Nagrody są do odebrania w sekretariacie Gazety Wrocławskiej,
ul. św. Antoniego 2/4, brama B, III piętro, między 9.00 a 17.00.
W sprawie wysyłki nagród poza Wrocław proszę dzwonić: tel. 713748113
Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w redakcji i na stronie: www.gazetawroclawska.pl

............................................................................
16.00-18.00:
DLA AMATORA
KLASYKI KINA:
1 z 5 zestwów 4 DVD
z komediami Bareji

............................................................................

KOD 04

............................................................................
............................................................................
imię i nazwisko:
............................................................................

18.00-20.00
DLA KIBICA
BEZ ZEGARKA:
1 z 3 zegarków
JUVENTUS
official product

adres:

KOD 05

............................................................................
tel.: .....................................................................
e-mail: ...............................................................

www.gazetawroclawska.pl
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Paulina Czarnota

Ruszyła przebudowa starej żyrafiarni we wrocławskim zoo.
Na jej miejscu powstanie pawilon i wybieg dla nosorożców indyjskich. Robotnicy rozbierają
stary budynek, później wezmą
siędobudowydomudlaparynosorożcówindyjskich.–Zwierzęta
zostaną sprowadzone z Francji
i Niemiec. Pierwszego osobnika
będzie można oglądać już w następne wakacje. Drugi zawita
do nas jesienią 2012 – mówi Ra-

dosław Ratajszczak, prezes zoo.
Wtedy też zakończy się przebudowapomieszczenia.
W budynku znajdą się także
dwa baseny dla nosorożców.
A także prysznic na wybiegu.
Będąmogłygosamewłączyćrogiem.Wcześniejjednakpracownicyzoowyćwicząjedotego.
Jak? Będą kładli pokarm
w pobliżu przycisku, by zwierzęta nauczyły się uruchamiać
prysznic.Zbiornikzwodąbędzie
pomalowany na czarno, żeby
słońcenagrzewałowodę.

Po napadzie trwa
polowanie na „Stopę”
Marcin Rybak

Wnocyzniedzielinaponiedziałekpolicyjnyśmigłowiecpróbował wytropić Wiktora Szewczyka, ps. „Stopa”. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo
pracownika stacji benzynowej
przyul.KrzywoustegoweWrocławiu. Prokuratura rozesłała za
nim listy gończe.
Śmigłowiec wyposażony
wkamerętermowizyjnąireflektor krążył nad ogródkami działkowymi w rejonie ulic Bujwida,
DaszyńskiegoiJaracza.Właśnie
na ogródkach ukrywać się miał
23-latek. Akcja zaczęła się po
północy, a skończyła ok. 4 nad
ranem. Nie dała efektów.
Zakratamisiedzijużczterech
innych młodych ludzi, zamieszanychwnapadnastacjęOrlenuprzyKrzywoustego.Dotragediidoszłownocyz26na27lipca.
Dwaj zamaskowani bandyci
– jednym z nich ma być „Stopa”
– weszli na teren stacji. Jeden
z pracowników stacji w czasie
szarpaniny został pchnięty nożem w serce przez Szewczyka.

–Onniejestpoprostuposzukiwany. On jest ścigany – mówi
o „Stopie” Wojciech Wybraniec
zbiuraprasowegodolnośląskiej
policji. Jego zdaniem nie ma
wątpliwości, że mężczyzna niedługo wpadnie w ręce funkcjonariuszy. – Gdyby sam się zgłosił na policję albo do prokuratury, na pewno nie pogorszyłoby to jego sytuacji – mówi
o „Stopie” Wybraniec. Przekonuje, że młodzieniec nie ma
żadnych szans na skuteczną
ucieczkę.
Jego zdjęcia opublikowały
media. Prezes Orlenu wyznaczył20tys.złnagrodyzapomoc
wujęciuSzewczyka.–Niedługo
każdyprzechodzieńzaczniemu
siękojarzyćzkimś,ktogorozpoznaiwydawnaszeręce–ostrzega rzecznik policji.
Pierwsze efekty ucieczki
i ukrywania się już są. Wiemy
nieoficjalnie, że czterej aresztowani mężczyźni na przesłuchaniach w czasie śledztwa obciążają„Stopę”.Onniemożepodać
swojej wersji wydarzeń, bo się
ukrywa.

W Berlinie Polacy
jednak się nie wstydzą
Marcin Torz

Niemilknąkomentarzepotym,
jak ujawniliśmy plany nowego
prezesa wrocławskiego aquaparku.KrzysztofHołubchcezakazać klientom wstępu do saun
nago. – Dochodzą do mnie głosy, że część wrocławian wstydzi
sięnagości,dlategoteżnieprzychodzą na sauny – tłumaczy
Hołub.Aprzeztosaunariumnie
zarabia tyle, ile by mogło.
Pomysł nowego szefa aquaparku ze zdziwieniem przyjęli
wTropicalIslandpodBerlinem,
jednym z największych tego
typu kompleksów na świecie.
– Okrywanie się w saunie? To
u nas niedopuszczalne – mówi
Iwona Heller, przedstawicielka
TropicalIslandnaPolskę.–Owszem, w strefie saun można
chodzić w ręczniku czy w szlafroku. Ale już w samej saunie
absolutnienie.Gdyktośwejdzie
doniejw ręczniku,natychmiast
reaguje obsługa i prosi, aby

klient albo wyszedł, albo się rozebrał.
Hellerzaznacza,żekorzystanie z sauny w okryciu mija się
kompletnie z celem. – Całe ciało wtedy nam się nie poci. Poza tym, jest to bardzo męczące
– przekonuje.
Iwona Heller opowiada, że
w Niemczech do sauny przychodzą osoby w różnym wieku, w tym też dzieci. I wszyscy
przebywają nago. Do berlińskiego Tropical Island przyjeżdżają wrocławianie. – Niedawno mieliśmy grupę z wrocławskiego banku – opowiada
Iwona Heller. – Pierwszego dnia
się krępowali, drugiego już wcale. Wszyscy przebywali w saunie bez ubrań.
A co na pomysły Hołuba
urząd miejski,któryjest właścicielemaquaparku?–Wierzymy,
że decyzja prezesa będzie przemyślana–mówilakoniczniePaweł Czuma, rzecznik prasowy
magistratu.

Nowy pawilon będzie zajmował 1300 metrów kw., a wybieg
– 4 tys. metrów kwadratowych.
Pawilon zaprojektowano tak,
aby turyści mogli podziwiać
zwierzęta zarówno, gdy te przebywają na wybiegu, jak i wtedy,
gdy wejdą do wnętrza obiektu.
– Zwiedzający będą mogli wejść do środka i oglądać
nosorożce przez fosę – opowiada prezes zoo Radosław
Ratajszczak. Koszt całej inwestycji wyniesie 4,7 mln złotych.
REKLAMA
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Starą żyrafiarnię w zoo
zajmą dwa nosorożce

Tak będzie wyglądał budynek, w którym zamieszkają nosorożce indyjskie z Niemiec i Francji
1084128/01
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słonecznestrony
ATRAKCJE REGIONU ŁÓDZKIEGO SANKTUARIUM NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, MATKI KOŚCIOŁA W PAJĘCZNIE

„Matka Boża” przetrwała
ukryta na cmentarzu

Słynący łaskami obraz Matki Bożej Pajęckiej

Tutaj spoczywał Marcin Bielski, autor „Kroniki wszystkiego świata”
a Pochodzący z połowy
XVIII wieku murowany
kościół pod wezwaniem
Świętego Leonarda stanął
w miejscu dawnej romańskiej świątyni z XII wieku,
ufundowanej przez Piotra
Dunina.
Później dobudowano
do niej drewniany kościół
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dlatego
też obecna świątynia ma
dwa wezwania.

Kościół ma trzykondygnacyjną wieżę nakrytą wysokim hełmem z latarnią.
Bogaty jest wystrój wnętrza. Można podziwiać
cztery ołtarze boczne.
Zabytki to przede wszystkim pochodzące z XVIII
wieku chrzcielnica, krucyfiks i rzeźby.
Nie zachował się niestety
grobowiec Marcina Bielskiego, kronikarza i poety,
autora „Kroniki wszystkie-

w średniowieczu; patron
dobrego porodu, więźniów,
jeńców, chorych i zagrożonych napadem lub kradzieżą.
a Według legendy, niegdyś drzwi kościoła obite
były skórą pająka olbrzyma, zgładzonego przez
odważnego rycerza.
Właśnie od tego pająka
pochodzi nazwa miasta.

go świata”, pierwszej polskiej historii powszechnej.
Marcin Bielski, herbu
Prawdzic (ur. ok. 1495 we
wsi Biała pod Pajęcznem),
był żołnierzem, historykiem i poetą. Dworzanin
Piotra Kmity. Wziął udział
w bitwie pod Obertynem.
a Warto wiedzieć, że św.
Leonard był jednym z najpopularniejszych świętych
Kościoła katolickiego
w Europie Zachodniej

Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny,
Matki Kościoła w Pajęcznie
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runek Matki Bożej, datowany
na początek XVI wieku, zyskał
drogocenne diademy na mocy
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mów. Do rewizji doszło także
u Durysów. Mimo że żandarmi
zaglądali do szafy, nie znaleźli
obrazu.
Jego
przetrzymywanie
w mieszkaniu stało się jednak
bardzo niebezpieczne. Z desek
potajemnie wynoszonych ze
stolarni Durys zbudował skrzynię i zawinął obraz w płócienny
worek uszyty przez Pelagię Zając. Z pomocą Wacława Popiela
w nocy z 6 na 7 sierpnia 1944
roku zakopali skrzynię na
cmentarzu parafialnym.
Tak zabezpieczony obraz
Matki Bożej Pajęckiej przeleżał
na cmentarzu kilka miesięcy.
Powyzwoleniu po raz drugi trafił do domu Durysów. Tu otoczono go szczególną czcią.
4 marca 1945 roku wystawiono
gonaszczyciedomu,bywszyscy
mieszkańcy Pajęczna mogli oddać mu cześć. Na ścianie zawieszono także transparent z napisem: „Królowo Korony Polskiej,
módl się za nami”. Później uroczyście przeniesiono obraz do
kościoła i umieszczono na ołtarzu głównym.
W maju 2005 roku ponad 10
tysięcy wiernych, kilkudziesięciu księży i biskupów uczestniczyłowuroczystościachkoronacji obrazu Pajęczańskiej Matki
Kościoła.Słynącyłaskamiwize-

Osiedlowa

Z pochodzącym z połowy XVIII
wieku kościołem pod wezwaniem św. Leonarda i jego największym skarbem – cudownym obrazem Matki Bożej
Pajęckiejwiążesiędramatyczna
wojenna historia.
Kościół w czasie II wojny
światowej został zniszczony
i zbezczeszczony. Narażony
na niebezpieczeństwo był cudowny obraz Matki Boskiej (odnowiony w 1936 r.). Zdjęty z ołtarza wizerunek Maryi (w cennych srebrnych ramach)
uratowali Wacław Popiel i Antoni Durys. W organistówce
u Józefa Chylewskiego w kostce
mydła wykonali odcisk klucza
do kościelnej kłódki. Sam klucz
dorabiał najprawdopodobniej
Zygmunt Pach w kuźni przy ul.
Górnej. Nocą 24 lipca 1942 r.
Antoni Durys wyniósł obraz ze
świątyni. Wspominał później,
że była to najtrudniejsza, ale
i zarazem najszczęśliwsza noc
w jego życiu. Obraz ukrył
w swoim domu, stał się ścianką
szafy.
Tak wizerunek Matki Bożej
Pajęckiej przetrwał do 1944 r.
Wtedy to do miasta przyjechali
niemieccy tzw. historycy sztuki.
Rozpoczęli przeszukiwania do-

FOT.MAREKMIKULSKI

Marek Mikulski

świętą przy polowym ołtarzu
odprawił kardynał Stanisław
Nagy.Ontakżenałożyłpapieskie
korony na głowy Maryi i Dzieciątka Jezus.

KUCHNIA WAKACYJNA POLECAMY

Naleśniki z grzybami

MK

Zajęcia w parkach odbywają się przez całe wakacje

Nadmorskim (wejście B).
W piątek w godz. 18-19 odbywają się ćwiczenia tai-chi
i w godz. 19-20 gimnastyka
na pożegnanie dnia.
W sobotę zajęcia zaczynają
się rano – gimnastyka poranna (9.45-10.45), ścieżka zdrowia (11-12), a od godz. 12
do 13 – nordic walking.
W niedzielę zaś można poćwiczyć w parku nad opływem
Motławy na Dolnym Mieście
– w godz. 9.15-10.45 – nordic
walking, a od 11 do 12.30
– jogging.
Zajęcia prowadzone będą
do 28 sierpnia.
DM

FOT.J.SURAŻYŃSKA

Jeśli spędzasz wakacje
w okolicach Trójmiasta i masz
dość spacerów po plaży, to
dla odmiany możesz poćwiczyć na świeżym powietrzu.
W parku oruńskim w środy
na chętnych czekają zajęcia
tai-chi (w godz. 17-17.45), gimnastyka (w godz. 18-18.45)
oraz nordic walking (w godz.
19-20.30).
W czwartki instruktorzy z tym
samym zestawem zajęć
i w tych samych godzinach
czekają przy Stawie Młyńskim w rejonie ul. Pomorskiej
i al. Grunwaldzkiej w Oliwie.
Piątek i sobota to dni zarezerwowane na ćwiczenia w parku

FOT. MOSOIR

Wakacyjna akcja w Gdańsku, czyli wyginaj śmiało ciało na świeżym powietrzu

Zielone naleśniki wspaniale wyglądają i świetnie smakują

W lasach pojawia się coraz więcej grzybów. Warto je wykorzystać do przygotowania pysznej
potrawy. Agnieszka Sobieraj
zKościerzynyzdradzanamprzepisnanaleśnikizgrzybami.
Składniki: 2 szklanki mąki,
3 szklanki mleka, 2 jajka, 25 g
szpinaku, 1 łyżka oleju, sól, 1 kg
grzybów,cebula,2łyżkimasła,1
łyżkasosusojowego.
Przygotowanie: jajka, 2 szkl.
mleka i mąkę rozmieszać, lekko

posolić.Szpinakiszklankęmleka
zmiksować, a następnie dodać
dociastaiwymieszać.
Napatelni,na2łyżkachmasła
podsmażamypokrojonąwkostkę cebulę, dodajemy posiekane
grzyby. Smażymy około 20 minut. Następnie smażymy naleśniki, a grzyby z cebulą doprawiamysolą,pieprzemisosemsojowym. Faszerujemy naleśniki
grzybami.
SURA
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Prokuratura chce wyjaśnić, dlaczego Lepper odebrał sobie życie
Po co Rogozin
Śledztwo po samobójstwie nas prowokuje?

na tamten świat helikopter
z amerykańskim specnazem.
Jak Sikorski na to reaguje? Jak
mu się to wszystko udaje?”
– ciągnął Rogozin.
Ten polityk od trzech lat
pełni funkcję ambasadora Rosji przy NATO. Wcześniej był
przywódcą nacjonalistycznej
partii Rodina. Pojawiają się
spekulacje, że Rogozin niedługo wróci do kraju i zaangażuje się w zbliżającą się kampanię prezydencką w Rosji – ponownie jako szef Rodiny. On
sam zresztą (także na Twitterze) prosił, by nie pytać
o kwestię jego politycznej
przyszłości, bowiem utrudnia
mu to bieżącą pracę.
Rogozin to polityk znany
z mocnych wypowiedzi.
W 2008 r., gdy trwały dyskusje
o umieszczeniu w Polsce elementów amerykańskiej tarczy
antyrakietowej, powiedział, że
„chciałby przypomnieć polskim kolegom ich niedawną
historię, która dowodzi, że
próby sytuowania Polski na linii konfrontacji zawsze doprowadzały do tragedii. W ten
sposób Polska podczas
II wojny światowej utraciła
prawie jedną trzecią ludności”.
Na początku tego roku
w Polsce było o nim głośno,
gdy w książce „Baron Żołtok”
opisał historię swego prapradziadka Stefana Mitkiewicza.
Miał on należeć do bliskiego
otoczenia wielkiego księcia litewskiego Witolda i to on rzekomo zadał śmiertelny cios
Ulrichowi von Jungingenowi,
wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu, w bitwie pod Grunwaldem. PAP

Agaton Koziński

Andrzej Lepper popełnił samobójstwo w ubiegły piątek

i wersje śledcze – mówi Monika
Lewandowska, rzeczniczka
warszawskiej prokuratury.
Szczegółów nie ujawnia.
Śledztwonadzorowaćbędzie
warszawskaProkuraturaApelacyjna,amonitoringiemobejmie
jetakżeProkuraturaGeneralna.
Oznaczato,żebędzieonainformowanaowszystkichzapadającychdecyzjachipostępachprac.
Tymczasem PiS chce zwołania sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Posłowie mieliby się przyjrzeć działaniom organów ścigania po
śmierci lidera Samoobrony.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje
także,abyśledztwoswymosobistymnadzoremobjąłprokurator
generalny Andrzej Seremet.
– Chcemy,abywszystkieokolicznościzostałydogłębniezbadane
– mówił wczoraj na specjalnie

W Lublinie ktoś
podpala samochody
Piotr Orzechowski

W nocy z niedzieli na poniedziałek na parkingu przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
znów płonęły auta. Dwa samochody zostały kompletnie
spalone, trzy poważnie uszkodzone. Mieszkańcy okolicznych bloków są zaniepokojeni, bo to już trzeci pożar
w tym roku. W styczniu podpalacze zniszczyli osiem aut,
a także jedno w czerwcu.
– Słyszałem wycie autoalarmów. Podbiegłem do okna
i widziałem, jak jeden z właścicieli w samej bieliźnie wybiegł, żeby przestawić swój
samochód. Widać było wielką
łunę ognia nad parkingiem
– opowiada mieszkaniec ul.
Tymiankowej, którego około
godz. 1 w nocy zbudziły odgłosy akcji.
– Proszę zobaczyć moje
auto. Ogień pojawił się przy
wlewie paliwa i przeszedł
na zderzak i oponę. Przecież
to nie mogło wydarzyć się samoczynnie – mówi pan Ryszard, właściciel uszkodzonego forda sierry.

Mężczyzna miał zresztą
najwięcej szczęścia, bo ogień
przy jego aucie zauważył jeden z policjantów, mieszkający w okolicy, i szybko zgasił
płomień. Doszczętnie spłonęły za to honda civic i rover
200. Poważne uszkodzenia
stwierdzono również w polonezie i citroenie xantia.
– Bez cienia wątpliwości
mamy tutaj do czynienia
z działaniem podpalaczy.
Sprawdzamy zapis monitoringu z pobliskich sklepów
– informuje Janusz Wójtowicz,
rzecznik prasowy Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lublinie.
W ciągu siedmiu miesięcy
tego roku przy ul. Tymiankowej spłonęło łącznie 14 samochodów, czyli najwięcej
w Lublinie.
Policyjne statystyki mówią
o 25 podpalonych autach
w tym roku w całym mieście.
Sytuacja jest poważna. Od
kilku tygodni w Komendzie
Miejskiej Policji w Lublinie
działa specjalna grupa zajmująca się tropieniem samochodowych podpalaczy.

zwołanej konferencji prasowej
posełPiSArkadiuszMularczyk.
Ziobro podkreślił natomiast,
żenależypoważniepotraktować
informacjeprzekazaneprzezredaktoranaczelnego„GazetyPolskiej” Tomasza Sakiewicza.
Dziennikarztwierdzi,żeposiada
nagranierozmowyzAndrzejem
Lepperem, na którym lider Samoobronypotwierdzainformacjeoprzeciekachws.aferygruntowej. Wymienia też nazwisko
konkretnej zamieszanej w nią
osoby. Zdaniem Sakiewicza
Lepperobawiałsięoswojeżycie.
–Fakt,żeAndrzejLepperzdecydowałsięprzekazaćtakważne
informacje dziennikarzowi,
który nie zawsze pisał o nim pozytywnie, może świadczyć
otym,żedziałałwsytuacjipresji
– zauważa Ziobro. – To może
tylkopotwierdzać,żesiębał–do-

daje. W jego ocenie to może być
ważny trop w aferze gruntowej
z 2007 r. Zaznaczył, że sprawa
przecieku została wcześniej
umorzona.
Jak przyznaje Ziobro, zainteresowanie jego partii sprawą
śmierciAndrzejaLepperabierze
sięstąd,żeLepperbyłm.in.wicepremierem w dwóch rządach
PiS. – Chcemy, by śledztwo było
rzetelne– mówiZiobro.
Jednak dr Bartłomiej Biskup,
politolog, zauważa, że na tego
typu wydarzeniach partie chcą
zbijać swój kapitał. – Wystarczy
przypomnieć sobie, co ci sami
politycymówilioAndrzejuLepperze, gdy jeszcze żył – podkreślanaukowiec.–DlaPiSpojawia
siętutajdodatkowywątekwpostaci afery gruntowej. Przez nią
przecieżrozpadłasięichkoalicja
z Samoobroną.

Ciekawe, ilu naszych zabił?
– zastanawia się Dmitrij Rogozin, ambasador Rosji
przy NATO. Na swoim profilu
w portalu społecznościowym
Facebook umieścił trzy zdjęcia Radosława Sikorskiego.
Jedno zrobione współcześnie,
a dwa z Afganistanu z lat 80.
„Co to za dziennikarz, który
atakuje z mudżahedinami radzieckich żołnierzy?” – pyta
na Twitterze Rogozin. Rosyjski
dyplomata
zdjęcia
na Facebooku umieścił w piątek. Całą sprawę opisała po-

Rosyjski
dyplomata
znalazł sposób,
by zaczepić
Sikorskiego
niedziałkowa „Rzeczpospolita”.
„Co to za dziennikarz, który
uczestniczy w napaści mudżahedinów na posterunek radzieckichżołnierzyinadodatek
wystrzeliwuje trzy magazynki
z automatu?” – zastanawia się
Rogozin. Sikorski był w Afganistanie w latach 80. korespondentem brytyjskiej prasy.
Rogozin w poniedziałek
na swoim mikroblogu kontynuował ataki na szefa polskiego MSZ. Pytał go, jak to
możliwe, że współpracował
z afgańskimi mudżahedinami
w wojnie z sowieckim wojskiem. „Teraz jego »przyjaciele
z czasów wojny« odprawili

Londyn: szaleją bandy młodych
Kazimierz Sikorski

Już kilka londyńskich dzielnic
objęły zamieszki wywołane
niepokojami po zastrzeleniu
przez policję 29-latka. Jak podaje brytyjska bulwarówka
„The Sun”, uczestnikami zamieszek są między innymi
siedmiolatki, które ciskają kamieniami w stróżów prawa.
Jak z kolei informuje policja, w następstwie zamieszek,
które rozlały się z północnej
dzielnicy Tottenham na inne
części miasta, policja aresztowała 160 osób. Rannych zostało ponad 30 funkcjonariuszy policji.
Na kamerach wideo zarejestrowano obrazy, jak grupy
młodych ludzi atakują policjantów, plądrują sklepy
i podpalają samochody. Nie
brakuje głosów, że Londyn nie
mógł się spodziewać takiej
antyreklamy przed przyszłorocznymi
igrzyskami
olimpijskimi.
Wszystko zaczęło się
w nocy z soboty na niedzielę
w
północnej
dzielnicy
Tottenham, po czym zamieszki rozlały się na inne
części stolicy, w tym tury-

styczne i handlowe okolice
Oxford Circus. I o ile w nocy
z niedzieli na poniedziałek
Tottenham był względnie
spokojny, to jednak rozruchy
przeniosły się m.in. w pobliże
stacji Walthamstow Central,
a także do Brixton na południu Londynu.
Powodem tych niepokojów
była śmierć 29-letniego Marka
Duggana, mieszkańca Tottenhamu, jednej z biedniejszych

dzielnic Londynu, licznie zamieszkanej przez czarną społeczność. Duggan miał zginąć
w wyniku wymiany ognia przy
próbie aresztowania go. Policja stara się ustalić przebieg
zdarzeń. Znajomi i przyjaciele
Duggana oskarżają policję,
że ta zabiła go z zimną krwią,
a pocisku, który utkwił w nadajniku radiowym policjanta,
nie wystrzelił Duggan, tylko
drugi policjant.

FOT.APPHOTO/ LEWISWHYLD,PA

Problemy rodzinne, kłopoty finansowe czy niewygodna wiedzanatematprzeciekówwsprawieaferygruntowej?Domysłom
na temat przyczyn samobójczej
śmierciAndrzejaLepperaniema
końca. Wczoraj Prokuratura
Okręgowa w Warszawie
wszczęłaśledztwowtejsprawie.
Niezależnie od tego PiS chce
zwołania posiedzenia sejmowej
Komisji Sprawiedliwości i Praw
Człowieka.
Przypomnijmy, że Lepper został znaleziony martwy w piątek w warszawskiej siedzibie
Samoobrony. Prokuratorskie
śledztwo zostało wszczęte
na podstawie art. 151 Kodeksu
karnego, który stanowi: „Kto
namową lub przez udzielenie
pomocy doprowadza człowieka
do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia
wolności od trzech miesięcy
do pięciu lat”. Zdaniem Zbigniewa Ziobry, europosła PiS
i byłego prokuratora krajowego,
taka kwalifikacja oznacza, że
prokuratura ma podstawy, by
sądzić, iż ktoś mógł się pośrednio przyczynić do tego samobójstwa.
Wczoraj przeprowadzono
sekcję zwłok Andrzeja Leppera.
Według wstępnych wyników
nic nie wskazuje na to, aby
do jego śmierci przyczyniły się
osoby trzecie. Możliwe, że biegli wykonają jeszcze jakieś dodatkowe czynności.
Dotychczas w sprawie
śmierci Andrzeja Leppera przesłuchano ok. 10 osób. – Brane są
pod uwagę różne hipotezy

FOT.MARCINOBARA

Magdalena Stokłosa, PAP

Policja zatrzymała już prawie 200 uczestników krwawych
starć, które wybuchły po zastrzeleniu młodego mężczyzny

Jeśli tak było, to zmienia to
dramatycznie opis tego, co
do tej pory sugerowała policja.
Rodzina Duggana twierdzi, że
nie strzelał on do stróżów
porządku, tym samym reakcja
policjantów była niepotrzebna, tak jak niepotrzebna
była jego śmierć. Szefowie policji obiecują, iż sprawa zostanie dokładnie wyjaśniona.
W niczym to jednak nie usprawiedliwia zachowań grup
bandytów w innych dzielnicach Londynu. Nadal rabowane są sklepy, podpalane samochody, a zwykli mieszkańcy po prostu boją się teraz
wyjść z domów.
Ciostatnimówiąnp.,żekiedy
rabowano sklepy w Brixton,
na ulicach nie było ani jednego
gliniarza. Wynika to również
z zapisów kamer wideo. Stąd
ostrakrytykapodadresemstróżów prawa.
– Nie ma absolutnie żadnego
usprawiedliwienia dla zachowań tych młodych ludzi, to
po prostu zezwierzęcenie
– mówi o młodocianych bandach, które grasują w Brixton,
mieszkająca tam od 19 lat
Marilyn Moseley, doradca finansowy.
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Wtorek z THE TIMES

Los dał brytyjskiej parze fortunę,
stali się tak bogaci jak Beckham
162 miliony funtów wygranych w przypadkowej loterii zmieniły życie dwójki szkockich emerytów
w bajkę. Wygrana Colina i Chris Weirów to historia rodem z Christiana Andersena – pisze Mike Wade

B

yła północ. Linia telefoniczna
loterii już nie działała. Para
była jednak zbyt nabuzowana, aby zasnąć. – Nie byliśmy w stanie nic robić. Gadaliśmy tylko o tym, jak absolutnie cudowna
sprawa nas spotkała – mówi Chris Weir.
– Na samą myśl o takiej wygranej czuliśmy
się jak w siódmym niebie. Coraz bardziej dochodziło do nas to, co się stało. O godzinie
czwartej zaczęło świtać. Widzieliśmy, jak
słońce wschodzi na tyłach domu. Cud i magia. Nigdy w życiu nie mieliśmy takiej adrenaliny. Otworzyliśmy nawet butelkę wina,
ale nie mogłam pić.
Nic dziwnego. Tak chyba na gwałtowne
wzbogacenie się zareagowałby każdy. Dla
pewności jednak umieśćmy Weirów na liście najbogatszych ludzi. Okaże się, że dysponują majątkiem niemal równym temu, którym mogą się pochwalić takie gwiazdy, jak
David i Victoria Beckhamowie. Tyle tylko, że
65-letni Weir nie kopie już piłki, a jego żona

FOT.APPHOTO/ANDREWMILLIGAN/PA

W

pełnym blasku świateł
Colin i Chris Weir po raz
trzeci pocałowali się
na oczach publiczności.
Przez chwilę z przerażeniem patrzyli na tłum fotografów. Łzom
szczęścia nie było końca. O co ten szum?
– Jeszcze jeden pocałunek. Na szczęście
– krzyknął jeden z obecnych na sali.
– Och, mieliśmy już mnóstwo szczęścia
– odparła z uśmiechem 55-letnia pani Weir
i raz jeszcze padła w objęcia męża. Szczęście
sięgnęło zawrotnej sumy 161 mln 653 tys.
funtów! Emerytowani małżonkowie wygrali
na loterii EuroMillions.
Trudno pojąć, co czuje człowiek w takiej
chwili. Pan Weir na próżno szukał słów mogących opisać, jaki wpływ na ich życie może
mieć takie wydarzenie. W końcu wydusił
tylko dwa przymiotniki: „ogromny, wspaniały”. Zaraz jednak przyznał, że po trzech
nieprzespanych z nadmiaru emocji nocach
trudno mu znaleźć odpowiednie słowa.
Gdyby małżonkowie – mieszkający
w szkockim miasteczku Largs w Ayrshire
– nie ruszyli ani grosza z wygranej, i tak z samych odsetek zarabialiby co minutę 10 funtów. Mało? W ciągu roku wychodzi 5 mln!
Gdyby zechcieli od razu sypnąć kasą, okazałoby się, że bez problemu stać ich na małą
wyspę na Morzu Karaibskim. Milionerzy jednak mogą prawie wszystko i nie muszą chcieć
ruszać się z domu. Spokojnie – w szkockim
górzystym regionie Highlands nabędziesz
ogromną posiadłość za 3 mln funtów. Małżonkowie mogliby kupić większość Szkocji
– a jeszcze zostałoby im na drobne wydatki.
We wtorek państwo Weir nie spieszyli się
ze sprawdzaniem kuponów. Oglądali swój
ulubiony serial „CSI: Kryminalne zagadki Las
Vegas” i niemal zapomnieli sprawdzić numery. Dopiero w sypialni pani Weir spojrzała
na telegazetę.
Kupili kupon Lucky Dip z pięcioma losowaniami od swojego kioskarza w Largs.
Cztery pierwsze okazały się nietrafne. Pani
Weir jednak niemal odruchowo zaznaczyła
kółkami wszystkie kolejne w piątej linijce.
– O Boże, pomyślałam, zaznaczyłam wszystkie po kolei. Sprawdzałam raz po raz. Wstałam i zeszłam na dół. Powiedziałam
do Colina: „Musisz coś sprawdzić!”. Po samym wyrazie mojej twarzy domyślił się, że
coś się stało.

Colin i Chris Weirowie już postanowili, że nie zamierzają opuszczać swoich rodzinnych stron, mimo że klimat nie jest tam zachęcający

nie wygląda jak słynąca z nienagannej figury
i doskonałego stylu była Posh Spice. Oboje
małżonkowie za to poruszają się z pomocą
laski. Colin Weir przyjmuje więc to porównanie do Beckhamów, okraszając je dowcipem – w porządku, ale jeśli tak, musielibyśmy pomyśleć o kolejnym dziecku.
– Jak wydacie państwo wygraną? – spytał
nadskakujący im na każdym kroku pracownik loterii Camelot, która zorganizowała
konferencję prasową w hotelu nieopodal
Falkirk.
W odpowiedzi Colin mówił coś o wykupieniu loży na stadionie Nou Camp, aby nareszcie pooglądać słynną Barcę na żywo
w akcji. Chris wspomniała o kupnie drugiego
domu… a może nawet trzeciego. Pojawiły się
niejasne plany podróży do Australii – pięknie byłoby wchłonąć w siebie mistyczną
energię słynnego monolitu Uluru (Ayers
Rock). Pan Weir, były operator kamery telewizyjnej, oświadczył jednak, że nie sprzedadzą swoich dwu małych aut Suzuki. – Gdy
masz dobrą bryczkę, po co ci inna – zauważył rezolutnie. Tu jednak nie wytrzymała
pani Weir i znacząco spoglądając na męża
dodała: – W takim razie ja będę zmieniać samochody.
Para pomyślała i o innych, ubogich i potrzebujących. Małżonkowie na konferencji
prasowej poinformowali bowiem oficjalnie,
że chcą też założyć fundację charytatywną.
I – zejdźmy trochę na ziemię – zafundować
dzieciom kursy prawa jazdy.
Podczas pół godziny spędzonej w otoczeniu mediów i w świetle kamer para wydawała
się nieco speszona całą sytuacją. Colin Weir
kilka lat temu odszedł na wcześniejszą eme-

ryturę tylko po to, by opiekować się żoną
– pielęgniarką w szpitalu psychiatrycznym
– która zaczęła mieć problemy zdrowotne.
Pomógł jej odzyskać formę i gdy w końcu
na krótko wróciła do pracy, sam dalej przesiadywał w domu, opiekując się ich ulubioną
kotką Nalą.
Pieniądze już znajdują się na wspólnym
koncie małżonków. Colin i Chris Weir mogą
kupić każdy dom w swoim rodzinnym Largs.
I nie tylko. Ten nadmorski kurort początkami
sięga czasów wikingów. Swoje największe
dni święcił w okresie wiktoriańskim. To tu
przyjeżdżali na wywczasy bogaci mieszkańcy Glasgow, aby kąpać się w orzeźwiających wodach południowo-wschodnich wybrzeży Szkocji. Te dni już minęły. Miejsce jednak wciąż cieszy się popularnością wśród
miłośników golfa i żeglarzy.

J

edną z najdroższych posiadłości
w okolicy jest Ferness. Tę liczącą
pięć sypialni rezydencję w stylu
edwardiańskim wzniósł sir
Thomas Brisbane. Kosztuje grosze – 600 tys. funtów. Gdyby jednak Ferness
nie znalazła uznania w oczach państwa Weir,
mogą kupić posiadłość wiejską albo zamek

”

Weirowie z samych tylko
odsetek zarabiają 10 funtów
co minuta, co daje 5 mln w ciągu
roku. Są tak bogaci jak David
i Victoria Beckhamowie!

”

w innych regionach Szkocji. Takie nieruchomości rzadko pojawiają się na rynku, ale już
w czasie weekendu mogą wybrać się na wycieczkę, aby obejrzeć wzniesiony w latach
1910-1920 zamek Teaninich. Cena? Marne
950 tys. funtów. Nie będzie się podobać?
Państwo Weir mogą pojechać na zachodnie
wybrzeże. Tu do sprzedania jest położona
nad słynnym Loch Sunart posiadłość Glencripesdale o powierzchni 4,5 tys. akrów.
Cena 2,6 mln funtów. Wielkie mi co. Pozostanie jeszcze 159 mln z małym haczykiem.
W sam raz, aby życie szczęśliwych emerytów, ich dzieci i kotki Nali uczynić rajem
na ziemi.
Państwa Weir stać na wszystko, począwszy od nowego domu, auta, wymiany garderoby, poprzez zakupienie ekwipunku na dalekie podróżnicze eskapady czy wynajęcie
ochrony na czas ich nieobecności, na opłaceniu schroniska dla kotki, gdy wyruszą
w podróż, aby przejąć energię Uluru, świętej
góry Aborygenów, skończywszy. – To
wszystko jest absolutnie niesamowicie realne – zgodnie twierdzą wybrańcy losu.
Jednak po trzech dniach od chwili, gdy ich
życie wywróciło się do góry nogami, państwo Weir przysięgali – jak zresztą wielu
głównych zwycięzców – że pewne rzeczy
i zachowania nie ulegną żadnej zmianie.
Na razie będą mieszkać w tej samej willi
z trzema sypialniami. Ich córka Carly dalej
będzie uczęszczać na kurs fotografii
w swoim college’u. Nie zaprzeczają jednak,
że jeśli syn Jamie zostawi pracę w centrum
informacji telefonicznej, będzie dysponować
całkiem dobrym zapleczem na nowy start.
Tłumaczenie: Zbigniew Mach
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Pieniądze

Wkrótceprzepisyantyspreadowe

Wczorajfrankznówposzybował
poza granicę 3,70 zł, rano padł
kolejny rekord, gdy o godz. 8.20
trzebabyłozaniegopłacić3,76zł.
Potem nastąpiła delikatna korekta.Zadłużonymwefrankuma
pomóc tzw. ustawa antyspreadowa pod koniec lipca przyjęta
przezSejm,awubiegłymtygodniuprzezSenat.Dziśpodpiszeją
prezydent Bronisław Komorowski.
Spread to różnica pomiędzy
ceną,zaktórąmożemywbanku
kupić walutę, a ceną, po której
możemy ją w tym banku odkupić. Jeśli więc ktoś zawierał

Pieniądze w skrócie
Coraz mniej Polaków jeździ koleją
86,5 mln – tylu pasażerów
skorzystało przez pierwsze
cztery miesiące 2011 r. z usług
przewoźników kolejowych. To
o 0,52 proc. mniej niż przed
rokiem – wyliczył Urząd Transportu Kolejowego. Jeden
pasażer średnio jechał pociągiem 63,9 km, czyli prawie
o kilometr więcej niż w pierwszych czterech miesiącach
ubiegłego roku. Na rynku
dominowały spółki należące

do samorządów, które przewiozły ponad 61,5 mln pasażerów i zanotowały 71,1 proc.
udziału w rynku. Do samorządów należą m.in. Przewozy
Regionalne (właścicielami są
samorządy 16 województw)
oraz Koleje Dolnośląskie
(zarządza nimi marszałek
województwa). Nastąpił spadek liczby przewiezionych
pasażerów o 0,57 proc.
PAP

Wzrosła polska produkcja stali
O ponad 6 proc. wzrosła
w pierwszym półroczu 2011 r.
polska produkcja stali. Krajowe zużycie wyrobów stalowych wrosło w tym czasie
o kilkanaście procent. Ponad
60 proc. zużywanej w Polsce
stali pochodzi z importu –
wynika z danych Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlowej.
– Wyniki pierwszego półrocza pokazują, że rozpoczęta
REKLAMA

w 2010 r. odbudowa rynku
po kryzysie jest kontynuowana. Rynek systematycznie
odbudowuje się, choć nadal
jest stosunkowo płytki
– twierdzi prezes Izby
dr Romuald Talarek.
W pierwszym półroczu 2011
r. polska produkcja stali
przekroczyła 4,3 mln ton
– ponad 6 proc. więcej niż
w tym samym czasie
przed rokiem. PAP

lewemnakonto.Bankniebędzie
mógł w takim przypadku żądać
dodatkowychopłatczyprowizji,
ani kosztownych aneksów
doumowy,jaktosiędziejeobecnie. Zmiany mają objąć nowe
kredytyitejużzawarte,wczęści
niespłaconej do dnia wejścia
w życie ustawy.
Ponadto w umowie kredytowej będzie musiała zostać zapi-

Ustawa może
spowodować duży
popyt na franka
w kantorach,a to
podniesie jego cenę

Prezydent Bronisław Komorowski podpisze dziś ustawę

sana wartość spreadu, po którym bank będzie sprzedawał
klientowi walutę.
Ustawa wzbudziła kontrowersje,główniewśródbankowców.Wubiegłymtygodniupodczas posiedzenia senackiej komisji budżetu i finansów
publicznych wiceprezes Zwią-

zku Banków Polskich Jerzy
Bańka stwierdził, że ustawa jest
zbędna, bo regulacje spreadowe zawarte są w obowiązujących przepisach nadzorczych, czyli w tzw. rekomendacji SII Komisji Nadzoru
Finansowego.
Te wątpliwości podziela
także PiS. Senator tej partii
GrzegorzCzelejpodczasdebaty
w izbie wyższej stwierdził, że
ustawa antyspreadowa jest niekonstytucyjna, bo narusza zasadęniedziałaniaprawawstecz,
ogranicza swobodę zawierania
umów oraz narusza zasadę
ochrony praw nabytych. Prezydent nie podzielił jednak tych
obaw i ustawę podpisze.
Eksperci i analitycy uważają
jednak, że ustawa antyspreadowaniebędziedoskonałąreceptą
na kłopoty zadłużonych, gdyż
w związku z ewentualnym
zwiększonympopytemnafranka kantory będą oferować je
po wyższej cenie.
PAP

Jak znaleźć bank od wszystkiego
Marcin Zienkiewicz

Wposzukiwaniuatrakcyjnejlokatybankowej,kontaosobistego
czykredytugotówkowegosporo
osóbprzeglądaofertywielubanków. A gdyby tak znaleźć bank,
do którego można się udać
pokażdyproduktbankowy,wiedząc, że otrzymamy konkurencyjną ofertę. Niniejszy ranking
Comperii dowodzi, że jest taki
bank.Rankingmanaceluwyłonienie banku, który oferuje
klientom wszystkie swoje produkty po konkurencyjnych cenach. W tym celu w każdym
miesiącu tworzymy minizestawienia dla każdego produktu
bankowego. I tak na przykład
kredythipotecznyrozpatrujemy
podkątemnajniższegooprocentowania, najniższej prowizji
iuznaniaklientów.Zakażdekryterium można dostać 10 punktów, co w ujęciu kwartalnym
daje możliwość uzyskania ponad 510 punktów!
Po drugim kwartale 2011 r.
zwyciężył Bank BNP Paribas,

Najbardziej uniwersalny bank po II kwartale 2011 r.
Bank

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8.
10.

BNP Paribas
Polbank
Citi Handlowy
Meritum Bank
Lukas Bank
Kredyt Bank
Getin Bank
DnB Nord
MultiBank
Raiffeisen Bank

Punktacja
po II kw.
2011 r.

296
198
193
185
183
177
162
154
154
152

który wygrał także w poprzednichodsłonachrankingu.Iporaz
kolejny deklasuje rywali, zachowując ogromną przewagę
nad tymi, którzy zajęli kolejne
miejsca na podium. W drugim
kwartale 2011 roku największą
siłą tego banku były kredyty samochodowe,kredytyhipoteczne
i kredyty gotówkowe. Choć – jak
nauniwersalnybankprzystało–

Miejsce
po I kw.
2011 r.

1.
11.
12.
7.
5.
24.
2.
8.
10.
15.

Miejsce
po IV kw.
2010 r.

Miejsce
po III kw.
2010 r.

Awans/spadek
w stosunku do ostatniego kwartału

1.
6.
23.
9.
5.
28.
3.
12.
7.
15.

16.
10.
24.
11.
4.
27.
5.
14.
6.
13.

–
+9
+9
+3
–
+18
-5
–
+2
+5

również pozostałe produkty
na tle rynku można uznać
zaatrakcyjne.
W tym kwartale nie sposób
pominąć także trzech największych ruchów w zestawieniu.
PierwszytoawansKredytBanku
właściwie z końca zestawienia
(dopiero z 24. pozycji) aż na szóstemiejsce.Wartoprzypomnieć,
że ostatni kwartał to początek

kampaniimarketingowejzudziałem znanego duetu Krzysztof
MaternaiWojciechMann.
Zaoferowane w okresie wiosennym atrakcyjne kredyty hipoteczne, Ekstrakonto Plus czy
kredyt gotówkowy pozwoliły
na ten nadzwyczajny awans
w klasyfikacji.
Autor jest analitykiem
Comperia.pl
1063259/00

ŹRÓDŁO:PORÓWNYWARKAFINANSOWACOMPERIA.PL

Anna Kowalewska

umowę na kredyt walutowy we
frankach,tobankwypłacałnam
walutępoceniekupnawbanku,
natomiast spłacamy ją po cenie
sprzedaży. Ta różnica to jest
właśnie spread walutowy.
Średnikosztspreaduwalutowego to jest ok. 1000 zł rocznie.
Spready w bankach wahają się
od 2 proc. do nawet 14 proc. Jeśli
najednymfrankuszwajcarskim
spreadwynosiokoło14gr(jeden
zniższychspreadów),toprzyracie 700 franków szwajcarskich
miesięczniepłacimy112złkosztówspreadu.Jeślispreadwynosi
ponad40gr,topłacimyjużokoło
280 zł dodatkowych kosztów
miesięcznie.
Zgodnie ze znowelizowaną
ustawąkredytobiorcazadłużony
w szwajcarskim franku (ale
także w jakiejkolwiek innej walucieobcej)będziemógłspłacać
raty kredytu walutą bezpośrednio kupioną np. w kantorze lub
innymbanku,gdziekosztujeona
mniej. Będzie to możliwe zarównowkasiebanku,jakiprze-

FOT.PAWEŁKULA/PAP

b Ustawapomoże
osobomzkredytem
we frankach
b Analitycy są
zdania, że to nie
będzie duża ulga
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Kultura
Metal Hammer Festival

Zagram „The best of”

FOT.MATERIAŁYPRASOWE

Odkąd „Slant Magazine” nazwał Cię „reinkarnacją Janis
Joplin” ten temat pojawia się
w prawie wszystkich polskich
wywiadach.Nie masz dość odpowiadania wciąż o tym samym?

Właściwie nie. Jestem po raz
pierwszy w Polsce, więc to naturalne, że ludzie chcą się czegoś o mnie dowiedzieć, a porównanie do Janis Joplin być
może poprowadzi kogoś
w stronę muzycznego klimatu,
w jakim się obracam. Nie chodzi o to, że jestem jak ona, tylko
o emocje, jakie zawierają się
w rocku i bluesie, które staram
się przekazać. Poza tym mój
głos w niektórych rejestrach
przypomina wokal Joplin. Grałam ją zresztą w off-broadwayowskim musicalu. Jednak
nie wytrzymałam długo, podchodziłam do tej roli zbyt emocjonalnie. Także przez to, że
podobnie jak Janis, ja sama też
miałam problemy z alkoholem
i narkotykami. Na szczęście
od kilku lat to już za mną.
Wydałaś siedem płyt, Twoja
piosenka „L.A. Song” zawojowała amerykańskie listy prze-

bojów, a Twoim menedżerem
jest David Wolff, który wcześniej opiekował się Cyndi Lauper. To sporo sukcesów, jednak wydaje się, że dziś jesteś
bardziej popularna w innych
częściach świata niż w rodzinnych Stanach Zjednoczonych.
Oznacza to, że potrzebujesz
hitu,czy też rock and roll już ledwo zipie?

O nie, rock and roll nie umarł!
Nawet jeśli dziś nie ma go tyle,
ilebyćpowinno na listach przebojów. Jasne, że cieszyłabym się
zwiększego komercyjnego sukcesu, ale nie mogę narzekać.
Zresztą po wydaniu mojego
trzeciego albumu „Screamin’
for My Supper” w 1999 r. i sukcesie singla „L.A. Song”, który
znalazł się też na ścieżce dźwiękowej do serialu „Beverly Hills
90210”, w moim życiu prywatnym nie działo się dobrze, dlatego przez cztery lata nie nagrałam kolejnej płyty. Być może

dobrze się stało, że mam swoją
publiczność, ale paparazzi nie
chodzą za mną, kiedy robię zakupy. Mam spokój i artystyczną
wolność.
Czego posłuchamy podczas jutrzejszego koncertu?

Napewnobędzieto„Thebestof
Beth Hart”, przecież występy
warszawski i wrocławski to
moje polskie premiery na żywo.
Pojawią się też piosenki, które
znajdą się na moim następnym
albumie. Nad płytą pracowałam
z fantastycznym wokalistą i gitarzystą Joe Bonamassą, krążek
ukaże się po wakacjach.
Środa, klub Eter, ul. Kazimierza Wielkiego. Beth Hart pojawi się na scenie o godzinie 19.
Przed gwiazdą wieczoru wystąpi Maciej Balcar. Bilety kosztują 80 zł. Można je zdobyć
wnaszym wakacyjnym konkursie! Szczegóły na stronie 8.

Katowickie święto fanów
ostrego brzmienia zbliża się
wielkimi krokami. Festiwal będzie ostatnią szansą na zobaczenie legendy metalu – kapeli
Judas Priest w legendarnym
składzie(wokalistaRobHalford,
gitarzyści Glenn Tipton i K.K.
Downing, basista Ian Hill oraz
perkusista Scott Travis). Grupa
zahaczy 10 sierpnia o Spodek
w ramach swojej pożegnalnej
trasy i zagra swoje największe
hity. Kiedy pod koniec lat 60.
ubiegłegowiekuHalfordispółka
zakładaligrupę(notabenewBirmingham, czyli mieście, w którym powstało również Black
Sabbath),niemielipewniepojęcia, jak prędko zostaną obwołani Bogami Metalu, a ich płyty
kupi ponad 40 milionów osób
na całym świecie.
Nasceniepojawisiętakżepolski skład Vader z materiałem
z najnowszej płyty (premiera
kilkadnipokatowickimkoncercie), Tank, czyli klasyka new
wave of british heavy metal,
a także Morbid Angels, Exodus,
Soulburners oraz Mech, następna polska kapela.
Jako support na scenę wyjdzie zespół Animations z Ja-

1105971/00

FOT.CHRISPIZZELLO/AP

MetalowyMłot
spadnienaSpodek

Z wokalistką i kompozytorką Beth Hart
przed jej jutrzejszym
wrocławskim koncertem rozmawia Marta
Wróbel

Gwiazdą katowickiego festiwalu będzie zespół Judas Priest

worzna, mający na swoim koncie już dwa albumy studyjne.
– Będzie ciężko, melodyjnie,
a całość oprzemy na naprawdęsolidnymgroovie–zapowiada gitarzysta Animations Kuba
Dębski. ŁCH, OSZ

Metal Hammer Festival odbędzie się 10 sierpnia w katowickim Spodku. Impreza startuje o godz. 13.45. Bilety kosztują
od 155 (miejsca stojące) do 450 zł
(loże). Można je kupić m.in. na
ticketpro.pl i eventim.pl.

1105569/00

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 4 sierpnia 2011 r.
w wieku 71 lat zmarł

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że dnia 4 sierpnia 2011 r. zmarł

1105639/00

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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emerytowany dziennikarz wrocławskiej prasy
Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
składają
koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

Uroczystości pogrzebowe, poprzedzone
mszą św. w kościele pw. św. Wawrzyńca
przy ul. Bujwida we Wrocławiu,
odbędą się w dniu 11.08.2011 roku (czwartek)
o godz. 13.00.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 13.00
w czwartek 11 sierpnia 2011 r. mszą żałobną w kościele
pw. św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida,
po czym nastąpi pożegnanie na miejscowym cmentarzu.

Rodzina

Koledze
Wojciechowi Zipserowi
składają
koleżanki i koledzy
z Rotary Klub Wrocław-Centrum

REKLAMA

Dziś pożegnamy
Planowane pochówki
na cmentarzach komunalnych we Wrocławiu, dziś,
9 sierpnia 2011 r.:

a GRABISZYN
Jerzy Siepka,
pogrzeb o godz. 15.20
a OSOBOWICE
Mieczysław Pasternak,
ur. 18.10.1928
pogrzeb o godz. 10.40
Jan Józef Majkut,
ur. 14.12.1934
pogrzeb o godz. 11.20
Marian Stankiewicz,
ur. 25.03.1928
pogrzeb o godz. 12.00
Maria Barbara
Krzysztofczyk,

ur. 2.12.1940
pogrzeb o godz. 12.40
Lucyna Maria Tomiak,
ur. 7.09.1946
pogrzeb o godz. 13.20
Tomasz Sebastian
Kośmider, ur. 18.03.1973
pogrzeb o godz. 14.00
Wiesław Stanisław Kargol,
ur. 5.12.1934
pogrzeb o godz. 14.40
Danuta Maria Franciszka
Pajączek, ur. 3.10.1933
pogrzeb o godz. 15.20
a PSIE POLE
Maria Lubczyńska,
ur. 6.08.1953
pogrzeb o godz. 13.20
Zarząd Cmentarzy Komunalnych, pl. Strzelecki 19/21,
50-224 Wrocław

a „!! Z. P. STYKS” – KREMATORIUM, 71/344-11-97.
a „!! Z. P. STYKS” – Kremacje i akty zgonu, ul. Włodkowica 35, 71/344-11-97.
a „!! Z. P. STYKS” – własna kaplica i najtańsze chłodnie
we Wrocławiu, 601-700-280.
a „!AB SOLUTNIE NAJTANIEJ” – kremacje, pogrzeby,
przewozy zmarłych, ZUP GLORIA, tel. 71/338-19-19.
a „A. AR CHON” Zakałd Pogrzebowy, ul. Skłodowskiej
Curie 49, tel. 71/328-25-70 – całodobowo. Kompleksowe
usługi pogrzebowe. Posiadamy ekskluzywny karawan
Mercedes CLS.
a „ARCHON” Zakład Pogrzebowy, ul. Bogusławskiego 33, (nasyp kolejowy obok Teatru Polskiego, bezpośrednio przy USC) Tel. 71/332-60-60 – całodobowo.
Posiadamy ekskluzywny karawan Mercedes CLS.
a „A. A. ARKADIA” – całodobowe przewozy zmarłych, pogrzeby bezgotówkowe, św. Antoniego 26, 71/346-01-23.
a „ANUBIS” Kompleksowe Usługi Pogrzebowe, ul. Dubois 20, Wrocław, tel. całodobowy 71/328-83-85, 691-330-757,
ul. Bałuckiego 14, Wrocław, tel. całodobowy 71/327-6630, 723-030-303 ul. Stawowa 5, Wróblowice tel. całodobowy 71/328-83-85, 691-330-757. Całodobowe Przewozy
Zmarłych, kraj i zagranica. Załatwianie formalności również w domu. Ekshumacje.
a „ARKA” – całodobowe przewozy zmarłych, kompleksowe
usługi. Własna bezpłatna chłodnia. Bardzka, Włodkowica, 71/344-65-84, 601-732-075.
a „AZ ALIA” – kompleksowe usługi, Krzywoustego 269,
71/324-91-45.
a „BOŻENA WITWICKA” Usługi Pogrzebowe Producent
Trumien. Całodobowy przewóz zmarłych. Bezgotówkowo

0916811/01

– rozliczamy ZUS w zakładzie. Własna chłodnia. Kompleksowo. Tanio! Borowska 254, Wrocław – naprzeciw Akademii Medycznej, 71/336-12-65, 0607-152-668, Krzyżowice ul.
Główna 14, gm. Kobierzyce 71/311-84-40.
a „GLORIA” Usługi Pogrzebowe Tel. Całodobowy 71/338-1919 ul. Włodkowica 35, ul. Zaporoska 85, ul. św. Antoniego 22,
ul. Bogusławskiego 31, Leśnica – ul. Dolnobrzeska 4. CAŁODOBOWO – przewozy zmarłych w kraju i zagranicą. BEZGOTÓWKOWO. KOMPLEKSOWO – KREMACJE, formalności
USC, ZUS, cmentarze, wieńce, odzież. PROFESJONALNIE
– własna chłodnia i kaplica. Osiem karawanów, nowe meleksy. www.gloria.wroc.pl
a „KALIA” – kompleksowe usługi pogrzebowe. Całodobowe przewozy zmarłych, kraj – zagranica. Całodobowy
tel. 71/352-84-45, ul. Kamieńskiego 144.
a „TAROM” – Semaforowa 1, 71/342-59-50, 24h; Kasprowicza 26, 603-604-649, www.tarom.pl
a „AKTY ZGONU!” – wyrabiamy dokumenty! Zakład Pogrzebowy „GLORIA”, naprzeciw urzędu – przy ul. Bogusławskiego 31. Formalności, dokumenty, rezerwacje,
rozliczenie – w jednym miejscu! Tel. 71/ 336-22-98
a BARDZKA – Zakład Pogrzebowy. Całodobowe przewozy. Kompleksowe usługi. Formalności USC, ZUS, bezgotówkowe rozliczenia. Całodobowy telefon: 71/795-67-89.
a RIP - Najtaniej! Specjalizacja: Kremacje. Cmentarze
komunalne: Osobowice, Grabiszyn, paraﬁalne.
Rezerwacje i krótkie terminy. Rozliczanie ZUS.
Ekskluzywny karawan Lincoln. Tel. 71/321-03-01,
71/372-29-44. Całodobowo.
a GRABISZYŃSKA. Całodobowe przewozy zmarłych. Kompleksowe usługi pogrzebowe. Wrocław, ul. Grabiszyńska 46, tel. 71/780-40-18, 608-491-394.

a JEDYNY salon odzieży żałobnej – „!! Z. P. Styks”, ul.
Włodkowica 27, 71/344-47-55.
a KREMACJA – Tel. Całodobowy 71/338-19-19. Krótkie terminy! Wszystkie formalności. Organizacja pożegnania
przed spopieleniem.
a KREMATORIUM – cmentarz Psie Pole, ul. Kiełczowska 90, tel. 71/345-73-43 – całodobowo. Kompleksowe
usługi kremacyjne i pogrzebowe. Całodobowy odbiór
osób zmarłych z domu, szpitali, hospicjów.
a MIĘDZYNARODOWE Przewozy Zmarłych, tel. 71/32260-60 – całodobowo. Posiadamy zezwolenie na transport
zmarłych z Francji, www.zaklad-pogrzebowy.com.pl
a MIĘDZYNARODOWE PRZEWOZY ZMARŁYCH. Tel. 24/h
– 71/338-19-19. Europa. Świat. www.gloria.wroc.pl
a POGRZEBY – już od 4000 zł! z opłatami cmentarnymi!
Z. U. P GLORIA tel. całodobowy 71/338-19-19.
a POGRZEBY na cmentarzach paraﬁalnych i komunalnych
– „!! Z. P. Styks”, ul. Włodkowica 27, 601-700-280.
a PSIE POLE – „ARCHON” Zakład Pogrzebowy, ul. B.
Krzywoustego 287 (po aptece). Kompleksowe, całodobowe usługi pogrzebowe. Tel. 71/345-80-37 – całodobowo. Własna chłodnia i kaplica całodobowa.
a ZARZĄDCA Cmentarza Sępolno Zakład Usług Pogrzebowych „RIP II” informuje, iż obecnie wszystkie sprawy
związane z organizacją pogrzebu, jak również zakup trumien i akcesorii można załatwić bezpośrednio w kaplicy
na cmentarzu. Całodobowe przewozy zmarłych. Kompleksowe usługi pogrzebowe 24h, tel. 609-674859, 71/372-29-44.
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Rady Planując przydomowy plac zabaw, weźmy pod uwagę lokalizację oraz wiek milusińskich

Pełen atrakcji i bezpieczny

Jeżeli nasz plac ma podesty, bezpieczeństwo zapewni syntetyczne podłoże

ważne jest, aby wszystkie części placu
zabaw posiadały odpowiednie atesty
dopuszczające do użytkowania, nie
powinny również mieć ostrych krawędzi.
Obecnie można kupić kompletne
place zabaw do samodzielnego montażu. Przy ich rozmieszczaniu powinniśmy zapewnić odpowiednią ilość

Rady O piasek należy bezwzględnie dbać

Robimy piaskownicę
Piotr Juneli
ProSympatyk
Swojczycka 26a Wrocław

Dla jednego dziecka wystarczy piaskownicaowymiarachokoło1,5x1,5m.
Do wyboru mamy różne rodzaje: kwadratowe, sześciokątne lub w kształcie
np.statku.Bardzopraktycznesąwersje
zasuwane–możnajezamknąćiuchronić przez zanieczyszczeniem piasek.
Mamy również tzw. piaskownice stołowe–integracyjne,służącetakżedzieciom na wózkach inwalidzkich.
W ogródkach przydomowych ustawiamypiaskownicewmiejscach,które
dlanassąnajwygodniejszedoobserwacjinaszychpociech,oczywiściepamiętając też o ochronie przed słońcem.
Jeżelichodziomateriały,dowyboru
mamy tworzywa sztuczne, beton, ale
najlepszymrozwiązaniemjestdrewno.
Piaskownicę możemy wykonać sami.
Wsklepachzartykułamibudowlanymi
kupujemy dobrze wykończone deski
sosnowe(namiejscumożnajeprzyciąć

na wymagany wymiar). Pamiętajmy,
aby z konstrukcji nie wystawały gwoździe ani drzazgi.
Na obrzeżu powinno być miejsce
do siedzenia. Należy pamiętać, że im
większa piaskownica, tym więcej piasku musimy do niej dostarczyć. Powinno być go ok. 20-30 cm. Do piaskownicy o wym. 1,5 x 1,5 m kupujemy
ok. 0,50 m sześc., co waży ok. 680 kg.
Najlepiej stosować piasek kopany,
z małą ilością cząstek iłowych.
Kupimy go w piaskowni, porcie
rzecznym lub w składach budowlanych. Kosztuje niewiele, więcej natomiast zapłacimy zatransport. O piasek
należybezwzględniedbać.Napublicznych placach zabaw administratorzy
mająobowiązekwymieniaćpiasekdwa
razydoroku.Głównymisprawcamizanieczyszczeńsąnaszeczworonogi,dlategoteżnależypiaskownicęprzednimi
zabezpieczyć. W tym celu stosuje się
ogrodzenialubprzykryciaplandekami.
Godnepoleceniasąteżpiaskownicezasuwane. PLUS

miejsca dla wszystkich elementów.
Nie należy ustawiać zjeżdżalni
przy huśtawkach. Ich kierunek ruchu powinien być tak dobrany, aby jak
najmniej przeszkadzał w poruszaniu
się po placu. Ważne jest również planowanie miejsca nadzoru dla rodziców młodszych dzieci. W sprzedaży
dostępne są zestawy zawierające go-

towe projekty, w których odległości
pomiędzy przyrządami są rozplanowane optymalnie.
Ceny prostych placów zabaw zaczynają się od około 1000 złotych i zależą
od wielkości i stopnia „skomplikowania” elementów zestawu. Na koszt inwestycji wpływa również to, gdzie
urządzenia zostanązamontowane. Jeżeli będzie to przestrzeń publiczna,
zmuszeni będziemy do uzyskania odpowiednich certyfikatów.
Konserwacjasprzętunaplacuzależy
od tego, z czego jest wykonany. Drewniane elementy powinny być malowane impregnatem lub innym środkiem ochronnym do drewna, najlepiej
raz w sezonie. Jeżeli przyrządy są metalowe, to używamy odpowiednich
środków do ochrony metalu. Bardzo
ważne jest, abyśmy sprawdzali zużycie
poszczególnychelementóworaztrwałość ich połączeń w celu uniknięcia
nieszczęśliwych wypadków.
Przy wyborze placu zabaw musimy
wziąć pod uwagę, ile dzieci będzie się
mogło bawić jednocześnie. Ważna jest
takżeilośćmiejsca,któremożemyprzeznaczyćnaplanowanieirealizacjęprojektu. Oczywiście wszystkie dobrane
przeznasakcesoriamusząbyćdostosowane także do wieku naszych pociech.
Obecnieprodukowanezestawyzawsze
pozwalającośpóźniejdobudować.Dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmyzaczęlitylkoodhuśtawekczyzjeżdżalni. Oprac. PLUS

Zestawy do kosza
W sprzedaży są trzy rodzaje zestawów do koszykówki: montowane do ściany (249-900 zł), do
wkopania (w zależności od
technologii wykonania 499-1800
zł) i wolno stojące ze zbiornikami balastowymi (od 650 zł).
Urządzenie należy dobrać do wieku
i poziomu umiejętności użytkownika. Zestawy dla młodszych mogą
mieć plastikowe tablice i delikatne
obręcze. Gimnazjaliści powinni grać
na tablicach epoksydowych lub stalowych. W przypadku dzieci o dużej
różnicy wieku/wzrostu warto
wybrać model z szybką zmianą
wysokości kosza. Prawidłowo kosz
montujemy na wysokości 3,05 m,
dla młodszych na 2,60-2,80 m.
Jeżeli będzie za nisko, skaczący
może uderzyć głową o tablicę.
Powierzchnia pod koszem powinna
być twarda: kostka brukowa, nie
śliski beton.
Polecam specjalną nawierzchnię
Versacourt, jednak jest to
rozwiązanie bardzo drogie.
Boisko do jednego kosza powinno
mieć wymiary 9 x 9 m.
Radził: Janusz Rusinek
z Powerman Sport,
ul. Słoneczna 9, Bielany Wrocławskie. Oprac. PLUS

Basen dla naszego dziecka
Robert Fabiański
ASPEKT sauny, baseny, spa
ul. Paprotna 8, Wrocław

Dla maluchów nadają się nadmuchiwane, płytkie baseniki o niewielkich
wymiarach, w których woda nagrzewa
się szybko i po kąpieli można ją po prostu wylać. Ustawimy je w dowolnym,
dogodnymdlanasmiejscu,zawszetak,
aby mieć dziecko na oku. Zrobione są
z polichlorku winylu (PVC), sprzedawane w rozmaitej kolorystyce i dostępne w zasadzie w każdym sklepie.
Alternatywądlanichsąbasenytzw.grubościenneogotowej,sztywniejszejformie, wykonane z plastiku odpornego
na warunki atmosferyczne, z wbudowaną ślizgawką czy schodkami. Te jednak kosztują więcej (ok. 300 zł za okrągłą nieckę o średnicy 1,5 m i głębokości
30 cm) i po sezonie nie da się z nich
spuścić powietrza i poskładać.
Dlastarszychdziecinależypomyśleć
o basenie, którego głębokość będzie
większa (60-90 cm), dzięki czemu jest
w nim więcej miejsca do zabawy czy
nurkowania.Większerozmiarybasenu

FOT.123RF

Plac zabaw powinien być ulokowany
wmiejscubezpiecznym,najlepiejogrodzonym, z odpowiednią ilością przestrzeni dookoła. Nie powinniśmy tworzyć go blisko jezdni, chodników, płotów, drzew oraz na twardej nawierzchni,np.betonowej.Powinienbyćrównież nasłoneczniony przez część dnia.
Wyposażmynaszplacwróżnorodne
elementy, aby każde dziecko mogło
znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie.
Na pewno warto zainstalować: zjeżdżalnię,piaskownicę,huśtawkiczykaruzelę. Możemy również postarać się
o ścianę wspinaczkową czy linę do
wspinania.
Podłożepodplacemzabawpowinno
byćmiękkie,abywrazieewentualnego
niebezpieczeństwa amortyzowało
upadek. W przypadku niskich placów
zabaw może to być podłoże naturalne, absolutnie nie sprawdzą się
w tej roli beton czy asfalt. Jeżeli przyrządy mają podesty na dużej wysokości, to powinniśmy pomyśleć
o podłożu syntetycznym.
Konstrukcja poszczególnych urządzeń do zabawy najczęściej wykonana jest z drewna lub stali. Drobne
elementy, takie jak siedziska huśtawek, ślizgi czy uchwyty, bardzo często są wykonane z plastiku. Bardzo

FOT.123RF

Przemysław Jagiełło
Centrum Ogrodu
i Bruku
Cesarzowice 64

Taki podbierak kosztuje ok. 10 zł

oznaczająwiększąilośćwody,copowodujekoniecznośćjejfiltrowaniaidezynfekcji.Wofercienarynkusągotowebasenydosamodzielnegoskładaniaw10-30 minut, wyposażone w pompę

cyrkulacyjnąodpowiedniejwydajności
oraz zestaw filtracyjny z filtrem kartuszowym lub piaskowym i czasami zestawem chemii basenowej w komplecie.
Kolejnągrupąbasenównaziemnych
sąbasenyosztywnejkonstrukcjiścian,
wykonanych z walcowanej na zimno,
fosforyzowanej i galwanizowanej blachy ogłębokości ok. 130 cm. Wyłożone
sąoneodpornąnapromieniowanieUV
folią PVC. Alternatywą dla nich są baseny drewniane (ze specjalnego gatunku sosny) o stabilnej konstrukcji,
którą można zainstalować na powierzchni ziemi bądź wkopać na dowolną głębokość. Jeśli jednak wymiary
gotowych produktów nie spełniają naszych oczekiwań, pamiętajmy o tradycyjnychrozwiązaniach,gdzienieckębasenowąwykonujesięzbetonuiwykańcza ceramiką lub folią basenową, oraz
o nowszych wariantach, w których basen „układa się” z paneli stalowych czy
paneli z żywic poliwęglanowych lub
elementów ze stali nierdzewnej. Te realizacje trzeba zlecić profesjonalnym
firmom basenowym. Oprac.PLUS

Masz pytanie! Chcesz poradzić innym? Napisz do nas: fachowiec@gazeta.wroc.pl
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Nowe technologie Akumulator nie musi się szybko zużywać

Jak najprościej można to zrobić

Dbamy o baterię

Instalujemy Windowsa
Od czasu do czasu nasz system operacyjny wymaga reinstalacji lub
chcemy zainstalować po raz pierwszy OS-a na nowym komputerze.
Dziś krótki poradnik, jak to zrobić.
Najpierw wkładamy płytę Windowsa
do napędu DVD lub CD i włączamy
komputer. Po chwili na naszym ekranie powinna pojawić się wiadomość
„Naciśnięciedowolnegoklawiszaspowoduje rozruch dysku”. W tym momencie wciskamy dowolny klawisz.
Pojawi się niebieskie okno i instalator
zacznie się ładować. Po załadowaniu
naszymoczomukażesięoknozwyborem partycji do instalacji. Jeżeli mamy

Jacek Barycza
serwis Delpol
ul. Sienkiewicza 106/2
Wrocław

Rady Jak zyskać więcej pamięci w naszej komórce?

na akumulatorze, rozładujmy go
do 40-50 proc., zdemontujmy z notebooka i umieśćmy w miejscu, gdzie
temperatura wynosi do 25 stopni C,
np. w lodówce lub innych chłodnym
miejscu.
Należy unikać przechowywania
całkowicie rozładowanego akumulatora oraz przechowywania baterii
w temperaturach przekraczających
30 stopni C. Jeśli pracujemy codziennie na akumulatorze, unikajmy całkowitego rozładowania akumulatora
w notebooku, może to spowodować
wzrost jego wewnętrznego oporu,
przez co ulegnie skróceniu czas
pracy. Dodatkowo, pracując na baterii codziennie, musimy przynajmniej
raz w miesiącu wykonać tak zwaną
kalibrację akumulatora.
Jak to zrobić? Wystarczy rozładować baterię całkowicie. W przy-

Nowości Gry prosto ze sklepowych półek

Zostań dyktatorem
Sebastian Krywult
sklep internetowy
3kropki.pl

Wczasielatamamywięcejczasunagranie, nie wiąże się to jednak z liczbą wydawanych tytułów. Ale również teraz
możemyznaleźćkilkaperełekwartych
sprawdzenia.
W połowie sierpnia rosyjscy programiści próbują podbić rynek tytułem „Underwater Wars”. Jest to FPS,
którego akcja toczy się w krajach Azji,
gdzie koalicja wojsk NATO stawia
opór wobec rządów autokratycznych.
Bohaterem jest żołnierz elitarnych sił
morskich. Podczas gry czeka nas
dwanaście misji. Oprócz walk będziemy mieli możliwość nawet poprowadzić małą łódź podwodną. Różnorodność wrogich jednostek sprawia, iż gra nie ma monotematycznego
klimatu. Przyjdzie nam walczyć z armią Korei Północnej, chińskimi komandosami, samobójcami terrorystami czy też z islamskimi rebeliantami. AI komputera jest rozwinięte
na dość wysokim poziomie, więc
mamy pewność, że nie będzie to gra,
podczas której strzelamy tylko

przed siebie. Ciekawostką gry jest integralność otoczenia, którego elementy możemy niszczyć.
Mam jeszcze propozycję dla wszystkich, którzy bardziej cenią wysiłek
umysłowy od fizycznego. Wcielając się
w rolę „El Presidente”, dostaniemy zadanie zarządzania karaibską wyspą,
której obywatele mogą nas kochać lub
nienawidzić – ważne, by nas słuchali.
Musimy wybudować imperium ekonomiczne, które będzie zarabiało
na naszą spokojną emeryturę. Nie
wszyscy będą chcieli nam pomagać,
jednak wiemy, jak sobie z tym radzić.
Do dyspozycji mamy pełen arsenał
brzydkich zagrań: możemy korumpować opornych polityków opozycji,
wszczynać i krwawo tłumić rewolucję
lub wprowadzać rządy dobrobytu
i obietnic – byle wygrać wybory. Poza
standardowymi problemami, z jakimi
musi zmierzyć się dyktator, przytrafić
się może jedna z kilku interaktywnych
katastrof, których skutki są prawdziwie dewastacyjne. Wybuchy wulkanów, tornada, susze – tym razem musimy sobie radzić również z takimi żywiołami.
Oprac. PMK

padku, gdy chcemy, aby akumulator
był zamontowany w notebooku, ale
mamy upalne dni i temperatura
znacznie wzrosła, a dodatkowo notebook w czasie pracy się mocno nagrzewa, wyposażmy się w podkładkę
chłodzącą, która obniży temperaturę
notebooka. Koszt takiej podkładki to
od 40-100 zł w zależności od marki
i modelu.
Zużytą baterię możemy zregenerować w specjalistycznych serwisach
poprzez fizyczną wymianę ogniw.
Koszt takiej operacji dla typowych
baterii wynosi około 180 zł – 30 zł
za każde z sześciu ogniw. Może się
okazać, że kupno zamiennika lub
oryginalnej baterii jest bardziej opłacalne. Ceny wahają się od 150 zł
za zamiennik do około 250-300 zł
za oryginał.
Oprac. Paweł Kuś

Modny gadżet

Tabletki do nosa

Czyszcząco-odświeżająca chusteczka w skompresowanej formie
jest idealna dla każdej skóry,
absolutnie czysta, bez dodatków
środków zapachowych, konserwujących oraz alkoholu.
Znakomicie sprawdza się w podróży i na wakacjach. Jest ona tak
skompresowana, że wyglądem
przypomina tabletkę od bólu
głowy. Po włożeniu do portfela nie
zajmuje wcale miejsca, niewiele
waży. Wystarczy jednak kilka kropel wody, by zaczęła rosnąć i po
chwili stać się pełnowymiarową
chusteczką. Radził: Rafał Borcz,
sklep: www.ministerstwogadzetow.com. PLUS

Usuwamy zbędne
rzeczy z telefonu
Robert Jaszczyk
ekspert
Serwis vmobile.pl
ul. Kazimierza
Wielkiego 9/104

W czasach, gdy telefon służy nie tylko
komunikacji,alepełnirównieżrolęosobistegocentrumrozrywki,istotnystaje
się problem nadmiernej ilości danych.
Zasoby urządzeń mobilnych są ciągle
niedostateczne, a ich właściciele mogą
napotkaćsięnakomunikatytypu:„Brak
pamięci”. Możemy pozbyć się wszystkich danych, ale czy można tego uniknąć? Oczywiście! Możemy zająć się
tylko plikami, które nie są nam potrzebne.
Przed rozpoczęciem operacji czyszczenianależywykonaćkopięzapasową
danych zapisanych w urządzeniu. Następniepodejmujemydecyzje:czyprzywracamytelefondostanufabrycznego
(Hard Reset), usuwając całą zawartość
i resetując ustawienia, czy chcemy się
pozbyćjedynieniepotrzebnychdanych.
Lepszerezultatydanamopcjapierwsza,
alenależypamiętać,abynaładowaćbaterie, ponieważ rozładowanie telefonu
podczas tego procesu może go uszkodzić. Narzędzie do resetowania zawartości często można wywołać przez
kombinacje przycisków wciskanych
jednocześnie lub odpowiedni kod, zależnie od marki i modelu telefonu
(otrzymamy je w serwisie naszej komórki). Hard reset jest przydatny, np.
gdy chcemy oddać telefon znajomemu, usuwając osobiste dane.
Jeśli z jakiegoś względu nie możemy
przywrócić „komórki” do stanu fabrycznego,topozostajenamwybiórcze
usuwanie danych z pamięci. Szczególniewtelefonachzsystemamioperacyjnymi (Symbian, Android) powinniśmy
zwrócićuwagęnaaplikacje,którezainstalowaliśmy. Część z nich możemy
usunąć, tak jak np: wersje trial (czasowe); aplikacje, które dublują swoje
funkcje; aplikacje, których nie używamy.
Spory obszar pamięci mocno potrafią obciążyć pliki z przeglądarek
internetowych. W razie potrzeby
można wyczyścić pamięć podręczną,
jak i historie przeglądanych stron
www.
Jest także możliwość pozbycia się
zpamięci telefonu domyślnych aplikacji, dźwięków itp. zainstalowanych
przez producenta, których nie używamy.Tazawartośćpamięcijestzazwy-

INFOGRAFIKA:JACEKDRUMOWICZ

INFOGRAFIKA:JACEKDRUMOWICZ

Bateria w notebooku jest głównym
elementem, dzięki któremu nazywamy go komputerem przenośnym.
Czasami zdarza się, że mimo sporadycznego używania baterii w notebooku, w sytuacji, kiedy chcemy
z niej skorzystać, czas pracy na akumulatorze jest niższy o połowę niż
w momencie kupna notebooka.
W drastycznych przypadkach może
wynieść tylko półgodziny. Jednak
wcale nie musi tak być, jeżeli będziemy przestrzegać kilku prostych
zasad.
Trwałość baterii litowo-jonowych, stosowanych obecnie w komputerach przenośnych, jest określona na 500 cykli ładowania-rozładowania. Oczywiście tylko wtedy,
jeżeli zachowamy nominalne warunki użytkowania, czyli: temperaturę 25 stopni C, akumulator nie będzie w pełni naładowany oraz
w pełni rozładowany przez kilka dni.
Praca czy przechowywanie akumulatora w temperaturze 40 stopni C
może znacznie przyspieszyć utratę
jego pojemności.
W pełni naładowana bateria przechowywana w 40 st. C po roku straci
40 proc. początkowej pojemności.
Bateria naładowana w 40 proc. przechowywana w temperaturze 10
stopni C utraci po roku przechowywania niecałe 5 proc. pojemności.
Zatem co zrobić, aby bateria straciła
jak najmniej pojemności, a czas
pracy nie uległ gwałtownemu skróceniu?
Jest kilka prostych sposobów
ograniczenia spadku czasu pracy
na akumulatorze. Jeśli przez dłuższy
czas nie zamierzamy pracować

nowy komputer, wybieramy dysk C,
winnymprzypadkuformatujemyklawiszem C naszą partycję z systemem
iklawiszemEnterzatwierdzamyinstalację.Instalatorzaczniekopiowaćpliki
na nasz komputer i nastąpi restart systemu. Spokojnie czekamy, aż pojawi
się okno instalatora. Tam dajemy
nazwę naszemu komputerowi, ustawiamy datę, godzinę, strefę czasową
orazwpisujemyspecjalnyklucz,który
znajdziemy na płycie. Potem wystarczy tylko wciskać „Dalej” i instalacja
skończona.
Radził: Łukasz Michałowski z miesięcznika „Kontrast”. Oprac. PMK

czaj chroniona przed usunięciem, jednak przy pomocy odpowiednich programów można uzyskać dostęp do ich
edycji. Należy jednak mieć na uwadze,
że modyfikowanie takich plików może
wiązać się z utratą gwarancji, a usunięcieniewłaściwychplikówmożeuszkodzić system operacyjny.
Stosując powyższe porady, można
znacząco odciążyć zawartość pamięci
telefonu. Zależnie od naszego stopnia
wtajemniczenia,teczynnościwykonujemy samodzielnie lub też zlecamy je
serwisom GSM. Nasz aparat po wyczyszczeniuzpewnościąbędziesprawniej funkcjonował. Oprac. PMK
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Nasz kącik kulinarny Idzie sezon na ryby, więc radzimy, jak je przygotować

Rady

Sprawiamy i filetujemy
wodne przysmaki

Dobre noże

Latem chętniej jadamy ryby. Nie ma
nic lepszego w ciepły dzień niż filet
ze świeżego łososia czy dorsza. Jak go
jednak zrobić?
Przed rozpoczęciem sprawienia
ryby należy przygotować dużą deskę
drewnianą, noże, tarkę do łusek lub
skrobak, nożyce do obcinania płetw
(mogą to być nożyce do drobiu), ściereczkę lub rękawicę, papierowe ręczniki.
Jeżeli mamy żywą rybę, to musimy
ją zabić. Uchwyćmy ją lewą ręką przez
rękawicę lub owińmy ściereczką.
Trzymając u nasady głowy, kładziemy
rybę na desce wyłożonej papierowym
ręcznikiem, uderzamy zdecydowanie
ciężkim, tępym przedmiotem (młotek, odważnik, wałek) w górną część
głowy.
Sprawianie obejmuje czyszczenie
z łusek, usunięcie płetw oraz wnętrzności, a niekiedy usunięcie skóry.
Oczyszczanie z łusek odbywa się
przez skrobanie lub golenie. Skrobanie wykonuje się za pomocą noża lub
specjalnej skrobaczki do ryb, golenie
przy użyciu ostrego, cienkiego noża.
Przy goleniu należy nóż trzymać płasko, lekko odchylając ostrze ku górze.
Ryby, które mają drobną, przyrośniętą
łuskę, należy zanurzyć na kilka sekund we wrzącej wodzie, po czym
skrobać.
Brzuch ryby rozcina się nożem lub
nożycami od otworu odbytowego
do głowy, wnętrzności obluźnia się
ręką i wyjmuje. Woreczek żółciowy, przewód pokarmowy i pęcherz
odrzuca się (wnętrzności jadalne od-

FOT.PIOTRWARCZAK

Krzysztof Baca
szef kuchni
restauracja Okrasa
Igielna 8, Wrocław

1. Rybę zaczynamy ciąć od ogona w stronę głowy

2. Po wyrzuceniu wnętrzności odcinamy głowę

3. Nasz okaz filetujemy specjalnym, giętkim nożem

4. Na koniec tym samym nożem odcinamy skórkę

łożyć). Następnie wycina się skrzela
i obcina płetwy.
Teraz możemy się zabrać do filetowania. Najpierw na wysokości skrzeli
odcinamy głowę. Następnie, używając specjalnego noża, nacinamy rybę
przy ogonie i delikatnie tniemy na po-

Rady Wybieramy i przyrządzamy naszą rybę

Zdrowe mięso jest sprężyste
Im świeższa ryba, tym smaczniejsze
z niej danie. Istnieje kilka sposobów,
które pozwolą nam sprawdzić, czy kupujemy dobry i zdrowy produkt.
Najpierwpoprostuobejrzyjmyskórę.
U zdrowej ryby powinna ona lekko
błyszczeć. Warto też zajrzeć jej w oczy;
ichmatowośćniechybniebędzieoznaczać, że leży na sklepowej półce już
odkilkudni.Możnateżpowąchaćrybę,
bo jeżeli wydziela ona nieprzyjemną
woń, to odradzam zakup.
Niezawodnym sposobem jest jeszczesprawdzenieoskrzeli–ichsoczysta
barwa świadczy o świeżości. Warto
też dotknąć rybę. Najlepiej złapać ją
przy górze, ścisnąć i zobaczyć, czy
mięso będzie sprężyste (lepiej, żeby
było). Warto zwrócić uwagę jeszcze
na to, gdzie ryba jest przechowywana.
Najlepsze miejsce to lód, temperatura
ok. 2-3 st. C.
Jeżeli kupujemy żywą rybę, zwróćmy uwagę na zbiornik, w którym jest
trzymana: czy jest on dobrze dotleniony i czy woda nie jest mętna. Wybierajmy tylko te okazy, które są ruchliwe iżywe, tych leżących brzuchem
do góry unikajmy.
Po sprawieniu i filetowaniu ryby
(w tym przypadku łososia) możemy

w końcu zabrać się do jej przyrządzenia.Dobrzejestnapoczątkuumyćnasz
filet i oprószyć świeżym, czarnym pieprzem oraz solą morską, którą obecnie bez problemu znajdziemy w większości sklepów.
Następnie zabierzmy się do odpowiedniej marynaty. Rozgniatamy ząbek czosnku, dodajemy sok z cytryny
i świeże, posiekane zioła. Do tego troszeczkę pietruszki oraz oliwy i już możemy natrzeć tą mieszanką naszą rybę, która potem powinna wylądować
na minimum 2-3 godziny w chłodnym
miejscu.
Takprzygotowanedaniepolecamzabraćnajedenzwakacyjnychgrillów.Pamiętajmy tylko o zakryciu mięsa folią,
aby nie zepsuć smaku. W domu rybę
najlepiejsmażyćnapatelnigrillowejpolanejoliwązoliwek.Olejrzepakowysię
do tego zdecydowanie nie nadaje.
Po usmażeniu (uważajmy, aby nie
za długo) ryby najlepiej podać ją z lekkim, białym sosem (np. z kaparami),
do tego dodać świeże warzywa, puree
zzielonegogroszkulubsałatkę(zrukoli
lub liści dębu).
Radził: Krzysztof Baca,
szef kuchni w restauracji Okrasa
Opracował: Paweł Kuś

ziomie kręgosłupa. Powtarzamy czynność także z drugiej strony. Starajmy
się ciąć tak, aby tłuste mięso zostało
przy kręgosłupie.
Jeżeli chcemy, możemy na końcu
zdjąć jeszcze skóry. Nacinamy przy
końcu poziomo rybę i podważamy

skórkę. Warto przed tym ją schłodzić,
gdyż wtedy mięso łatwiej odchodzi
od skóry.
Co zrobić z resztkami? Tłuste mięso
z ryby idealnie nada się na grilla lub
do bulionu. Głowę zawsze możemy
dać naszemu kotu. Oprac.PMK

Do przygotowania ryb warto
mieć specjalny zestaw narzędzi.
W szczególności ważny jest
odpowiedni nóż. Bez tego skazujemy się na żmudną, długą i nerwową pracę.
Przed rozpoczęciem sprawienia
ryby przygotujmy następujące
noże: jeden o wąskim zakończeniu,
drugi szerszy i cięższy oraz
specjalny do filetowania.
Ten pierwszy posłuży nam głównie
przy zdejmowaniu skóry i nacinaniu ryby. Drugim bez problemu
obetniemy głowę. Nóż do filetowania dzięki swojej giętkości sprawi,
że bezproblemowo w parę minut
potniemy naszą rybę według
uznania.
Zaopatrzmy się w tarkę do łusek
lub skrobak i nożyce do obcinania
płetw. Najtańsze z tych sprzętów
kosztują nawet od 10-20 zł, ale
jeżeli chcemy porządny nóż, trzeba
będzie wydać nawet 60 zł.
Warto też wiedzieć, jakie sztućce
podać do ryby. Najlepszy będzie
widelec trójzębny, którym wygodnie będzie chwytać rybę, oraz
specjalny, płaski nóż, podobny do
szpachelki. Wbrew pozorom nie
będzie on służył nam do krojenia,
a do wyciągania ości. Taki nóż ma
też specjalne zakończenie
z dziobkiem, dzięki któremu
wyjmiemy nawet ości tkwiące
głęboko w rybie.

Radził: Krzysztof Baca, szef
kuchni w restauracji Okrasa
Opracował: PMK

18 | 9 sierpnia 2011 | Polska Gazeta Wrocławska

www.gazetawroclawska.pl

Magazyn
fachowców
Wydarzenia
Zrób to sam Radzimy, jak dobrać farby, narzędzia i jak odświeżyć nasze mieszkanie

Samodzielnie malujemy ściany
Mariusz Romanowski
malarz, mavona.pl
Wrocław
ul. Świdnicka 1/3

Używając szpachelki, pozbywamy się ze
1Rozcinamy
ściany pęknięć, zacieków i zgrubień.
także warstwy farby, pod którymi

Na wszystkie oczyszczone powierzchnie
2
nakładamy grunt – możemy użyć
specjalnie przygotowanego preparatu, to

Powierzchnie, na których pracowaliśmy,
3
szpachlujemy. Pomagamy sobie dwoma
szpachelkami – na jednej trzymamy masę,

gromadzi się powietrze.

samo zadanie dobrze spełni także farba.

drugą równomiernie ją rozprowadzamy.

Szczeliny oczyszczamy szpachelką,
4
następnie przy pomocy akrylu je
wypełniamy. Pomocna może być mokra

Kostką do szlifowania ścieramy nadmiar
Kontakty, włączniki, framugi okien i drzwi,
5
6
szpachli. Zwróćmy szczególną uwagę
dolne listwy podłogowe, a także górne
na brzegi. Całość powinna być równa z resztą
krawędzie ścian zabezpieczamy

ścierka, którą usuniemy nadmiar preparatu.

ściany.

przed pobrudzeniem taśmą papierową.

Farbę przed malowaniem musimy
7
wymieszać. Użyjmy do tego szerokiej
szpachelki. Dobrze przygotowana farba

Wszelkie trudno dostępne miejsca
8
malujemy przy pomocy zwykłego pędzla
(robimy tzw. obcinkę). Kontakty

Powierzchnie ścian malujemy przy pomocy
9
wałka, bardzo przydatna przy tej pracy jest
przedłużka. Dzięki niej rozprowadzimy farbę

powinna w siebie „wpadać”.

przed malowaniem trzeba okleić.

równomiernie.

ZDJĘCIA:.JANUSZWÓJTOWICZ

Napoczątkumusimydokładnieoczyścić ścianę, na której mamy zamiar pracować. Zmiotką usuwamy kurz i pajęczyny, a przy pomocy gąbki lub ściereczki, wodą z płynem do mycia,
przemywamyścianę.Jesttoszczególnie
ważne w przypadku powierzchni kuchennych, które bywają pokryte tłuszczem.
Następnie przy pomocy szpachelki
rozcinamy wszelkiego rodzaju pęknięcia, zdrapujemy zacieki. Palcami badamy, czy pod starą warstwą farby nie
gromadzi się powietrze. Jeżeli tak, zeskrobujemy takie miejsca.
Teraz gruntujemy wszystkie powierzchnie, na których pracowaliśmy.
Możemy kupić specjalnie przygotowany grunt, możemy także użyć farby.
Przy pomocy pędzla nakładamy warstwy, nie powinny być one za grube.
Czekamy, aż przeschnie, następnie
szpachlujemy gruntowane miejsca.
Używającdwóchszerokichszpachelek albo specjalnych blaszek – „japonek”,nakładamyszpachlę.Polecamzakupić rozrobioną w wiaderku. Masą
wypełniamywszystkieubytki,powinna
ona być równa z resztą ściany, a nawet
trochę wystawać. Czekamy, aż przeschnie – w przypadku, w którym ściana
„wciągnie”częśćszpachliinadalpozostanąwgłębienia,operacjępowtarzamy
do skutku. Kiedy całość przeschnie,
przy pomocy kostki do szlifowania,
okrężnymiruchami,ścieramynadmiar
szpachli.Całośćrazjeszczegruntujemy.
Pojawiającesięnazbieguścianisufitów szczeliny oczyszczamy przy pomocy szpachelki, a następnie wypełniamy ubytki pistoletem z akrylem.
Rozprowadzamy go równo palcem.
Napowierzchniachpokrytychakrylem
pracę możemy zacząć dopiero następnego dnia.
Przedmalowaniemoklejamywszystkiekontakty,framugi,listwypodłogowe
taśmą klejącą, podłogę chronimy
płachtą lub folią. Polecam płachtę – jeżeli kapnie nam farba, zostanie ona
wchłonięta i nie będzie już brudzić.
W dalszej kolejności wykonujemy
tzw. obcinki. Dokładnie obmalowujemywszystkiegniazdka,dolneigórne
krawędzieścian,uważając,żebyniezabrudzić farbą niepożądanych powierzchni.
Resztę ściany pokrywamy przy pomocywałka.Farbęnakładamywkuwecie, pamiętajmy, żeby nie było jej
za dużo, na pewno nie może kapać.
Do malowania ścian warto zaopatrzyć
sięwprzedłużkędowałka–dziękitemu
farbę rozprowadzimy równomiernie.
Malujemy w następujący sposób.
Najpierwwałekprzykładamydogórnej
częściścianyiwykonujemyruchkudołowi, powinien być wykonany lekko
podukos.Następniejedziemywałkiem
ku górze i znowu w dół, pod ukos, ale
w przeciwnym kierunku niż za pierwszym razem, potem znów prosto
do góry. Teraz ruchami góra-dół „rozciągamy” i wyrównujemy farbę.
Warstwy nakładamy do osiągnięcia
pożądanego efektu, pamiętając
przy tym, że farba schnie około dwóch
godzin i dopiero wtedy jesteśmy w stanie ocenić prawdziwy efekt naszych
prac.
Oprac. PLUS

Co trzeba kupić:
a Farby – odpowiednie do naszych
potrzeb (około 70-100 zł za 2 litry),
w sklepie możemy także zażyczyć
sobie zmieszanie i dobór koloru, jest
to oczywiście droższe.Trudno powiedzieć, ile farby będziemy potrzebowali, różna jest chłonność ścian.
Ostrożnie można założyć, że 2 litry
wystarczą nam na pokrycie około 8
metrów kwadratowych powierzchni.
a Pędzel – polecam z modelowego
włosia plastikowego (około 30 zł),
zwykły pędzel malarski kosztuje ok.
3 zł.
a Wałek w zestawie z przedłużką
(około 30 zł) – sprawdźmy, czy rączka wałka pasuje do przedłużki!

Powinniśmy to wiedzieć o farbach
a Kuweta malarska – szczególnie
przydatna, jeżeli chcemy malować
duże powierzchnie, zmieści się
w niej kilka litrów farby (około 15
zł).
a Pistolet i akryl (około 15 zł)
– pamiętajmy, żeby nie pomylić
naboju z akrylem z nabojem z silikonem, wyglądają praktycznie tak
samo.
a 2 szpachelki (około 10 zł sztuka).
a Masa szpachlowa (ok.10 zł za 4 kg).
a Ochronna folia malarska 4 m x 5
m (około 2 zł).
a Papierowa taśma klejąca 5 mm x
5 m (około 6 zł).
a Zmiotka.

a W sklepach do wyboru mamy
wiele rodzajów farb w różnych
odcieniach i kolorach. Wyróżnić
możemy farby akrylowe, olejne
i lateksowe. Do malowania pomieszczeń mieszkalnych używamy przepuszczających powietrze farb akrylowych. Olejnych możemy używać
do pokrywania np. korytarzy czy
klatek schodowych. Nie powinniśmy malować nimi w pokojach, nie
przepuszczają powietrza. Ich zaletą
jest za to możliwość zmycia z nich
wszelkiego rodzaju zabrudzeń.
Podobne właściwości mają farby
lateksowe – usuniemy z nich zabrudzenia bez szkody dla powierzchni.

Jeżeli jednak będziemy planowali
zmianę koloru pokoju, który wcześniej pokryty był taką farbą, musimy
liczyć się z potrzebą wielokrotnego
nanoszenia warstw nowej farby
– lateks przebija bardzo mocno.
Dodatkowo, jeżeli planujemy przemalować pokój pokryty wcześniej
farbą olejną, najlepiej ją wcześniej zedrzeć.
a Malowane pomieszczenia wentylujmy, nie pracujmy w temperaturze
poniżej 5 stopni.
a Farby olejne rozcieńczamy rozpuszczalnikiem, do akrylowych,
jeżeli są zbyt gęste, można dodać
odrobinę wody.
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Piłsudskiego 74
Wtorek, po świętach (Rumunia/15)
g. 16, 20
Misja kadrowego
(Francja/Izrael/Niemcy/15) g. 18
bilety 13-15 zł

a Lwów
al. gen. Hallera 15, tel. 71-793-50-78
Melancholia (Francja/Dania/15) g. 17
Drzewo życia (USA/15) g. 19.15
bilety 13-15 zł

a Helios
Kazimierza Wielkiego 19A-21,
tel. 71-786-65-66
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20,
22.30
Geneza Planety Małp (USA/15)
g. 12.15, 14.30, 16.45, 19, 21.15
Kret (Polska/Francja/15) g. 10.30,
12.45, 15, 18.15, 20.30
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12/wersja dubbingowana)
g. 11, 13.30, 16, 18.30, 21
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g. 10,
12.15, 14.30, 16.45, 19.15, 21.30
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 18.45, 21
Naznaczony (USA/15) g. 17.15, 19.30,
21.30
Druhny (USA/15) g. 10.30, 13, 15.30,
18, 20.45
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 9.30, 11, 12.30, 14,
15.30, 17
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 10, 12, 14, 16.15
Auta 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.45, 13, 15.15,
17.45, 20.15
Auta 2 3D (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 9.45
bilety 14-28 zł

a Helios – Magnolia Park

Legnicka 58,
tel. 71-355-53-55
Captain America: pierwsze starcie
(USA/12) g. 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30, 22
Geneza Planety Małp (USA/15)
g. 10.45, 15.15, 17.30, 20.30
Druhny (USA/15) g. 11, 13.30, 16,
18.30, 21
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12/wersja dubbingowana)
g. 10.30, 13, 15.30, 18
Naznaczony (USA/15) g. 12.45, 14.45,
20.15, 22.15
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g. 13,
19.45, 22
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 20, 22.15
Niebo nad Saharą (Francja/12)
g. 21.15
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 9.45, 11.15, 12.45,
14.15, 15.45, 17.15, 18.45
Pan Popper i jego pingwiny
(USA/7/wersja dubbingowana) g. 9.45,
11.45, 13.45, 15.45, 17.45
Auta 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.30, 16.45, 19
bilety 14-28 zł

a Cinema City Korona

Bolesława Krzywoustego 126,
tel. 71-323-60-00
Captain America: pierwsze starcie
(USA/12) g. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30
Geneza planety małp (USA/15)
g. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45
Drzewo życia (USA/15) g. 22
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g. 13,
21.15
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12) g. 10.20, 11.20, 14, 15.20,
16.40, 18, 19.20, 20.40
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 15.30, 17.45, 20
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 20.15
Naznaczony (USA/15) g. 13.15, 19.15,
21.30
Transformers 3 3D (USA/12) g. 18.15
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„Captain America: pierwsze starcie”
Auta 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.15, 12.30, 14.45,
17
Auta 2 3D (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 11.30, 13.45, 16
Delfin Plum (Niemcy/b.o./wersja
dubbingowana) g. 11
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.15, 12, 13.30,
15.15, 17, 18.45
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 10, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 20.30
bilety 14-28 zł

a Multikino Arkady
Wrocławskie

Powstańców Śląskich 2-4
tel. 71-722-39-10
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10.10, 13.10, 16, 18.45,
21.30
Geneza Planety Małp (USA/15) g. 10,
12.40, 15, 17.20, 20, 22.20
Kret (Polska/Francja/15) g. 10.40,
13.15, 15.40, 18.15, 20.40
Druhny (USA/15) g. 10.45, 13.30, 16.15,
19,21.45
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g.
12.50, 15.45, 18.30, 21.15
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12) g. 15.15, 18.10, 21
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 19.40, 22.10
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 22
Naznaczony (USA/15) g. 15.20, 17.45,
20.10
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D (USA/12) g. 12.15
Transformers 3 3D (USA/12) g. 19.30
Auta 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10
Auta 2 3D (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 12.30
Gnomeo i Julia 3D (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.15
Harry Potter i Insygnia Śmierci
cz. II 3D (USA/wersja dubbingowana/
12) g. 10.20, 13.20, 16.20, 19.20
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o.)
g. 10.20, 12.20, 14.15, 16.10, 17.50
Kung Fu Panda 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.30
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 10.50, 13,15.10, 17.30
bilety 13-28 zł

a Multikino Pasaż
Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki 22
tel. 71-733-44-10
Geneza Planety Małp (USA/15)
g. 10.45, 13, 15.15, 17.30, 19.45, 22
Kret (Polska/Francja/15) g. 13.15,
15.40, 18.15, 20.40
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10.10, 12.50, 15.50,
18.45, 21.30
Piraci z Karaibów: Na nieznanych
wodach 3D (USA/12) g. 16.15, 21.30
Melancholia (Dania/Francja/15)
g. 10.15
Debiutanci (USA/15) g. 13.45, 19.10
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 10.50, 13, 15.10, 17.30
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 19.40, 22
Druhny (USA/15)g.10.15,13,15.40,18.30
Transformers 3 3D (USA/12) pt.,
nd.-czw. g. 13.50, 17, 20.20, sob. g. 13.50,
17
Naznaczony (USA/15) g. 19.30, 21.50
Zielona Latarnia 3D (USA/12)
g. 10.30, 13, 15.45, 18.30, 21.15
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Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 18.40, 21
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o.)
g. 10.20, 12.20, 14.15, 16.10, 17.50
Auta 2 3D (USA/b.o.) g. 10.40, 16
Auta 2 (USA/b.o.) g. 13.10
Gnomeo i Julia 3D (USA/b.o.) g. 11.20
Kung Fu Panda 2 3D (USA/b.o.)
g. 11.30
Harry Potter i Insygnia Śmierci 2 3D
(USA/wersja dubbingowana/12)
g. 10.20, 13.20, 16.15, 19
Harry Potter i Insygnia Śmierci 2 3D
(USA/wersja z napisami/12) g. 21.45
Opera: Nabucco g. 21.30
bilety 13-28 zł

a Kino 5D Extreme Wrocław
Magnolia Park
ul. Legnicka 58
tel. 71-338 -52 -84
Epoka lodowcowa (b.o.) g. 10, 12.20,
14.20, 15.20, 17.20
Klopsiki i inne zjawiska pogodowe
(od 7 lat) g. 10.20, 11, 12, 14, 15, 16.20,
17, 18, 19, 20, 20.40
Trzęsienie ziemi (od 12 lat) g. 10.40,
12.40, 13.40, 15.40, 17.40, 18.40, 19.40,
20.40, 21
Animowana historia Polski (od 7 lat)
g. 11.20, 13.20, 16.40, 18.20
Podróż do wnętrza Ziemi (od 7 lat)
g. 11.40, 13, 14.40, 16, 19.20, 20.20, 21
bilety 14-20 zł

GŁOGÓW
a Jubilat
pl. Konstytucji 3 Maja 3
tel. 76-833-43-23
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
(USA/Wielka Brytania/12) g. 15, 17.30,
20
bilety 13-15 zł

JELENIA GÓRA
a Lot
Pocztowa 11, tel. 75-767-63-70
Nic do oclenia (Francja/15) g. 16
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 18
Niebo nad Saharą (Francja/15) g. 20
bilety 13-15 zł

a Grand
Krótka 3
tel. 75-75-22-378
Gnomeo i Julia (USA/b.o.) g. 17
Sala samobójców (Polska/15) g. 19
bilety 14 zł

WAŁBRZYCH
a Apollo
Armii Krajowej 42
tel. 74-847-89-71
W lepszym świecie (Dania/15) g. 16,
20
Strefa X (Wielka Brytania/15) g. 18
bilety 13-15 zł

a Cinema City
ul. 1 Maja 64, tel. 74-632-32-00
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 11.15, 13.45, 16.15,
18.45, 21.15
Geneza Planety Małp (USA/15) g.
10.15, 12.30, 14.45, 17.15, 19.30,
21.45
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g.
14.30, 20

Harry Potter i Insygnia Śmierci cz.
II 3D (USA/wersja dubbingowana/12)
g. 10, 12.40, 15.20, 16.40, 18, 19.20,
20.40
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 20.15
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 21
Transformers 3 3D (USA/12) g. 22
Auta 2 3D (USA/b.o.) g. 11, 13.15,
15.30, 17.45
Auta 2 (USA/b.o.) g. 10, 12.15
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o.) g.
11.15, 12.45, 14.15, 16, 18.30
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 11, 13, 15, 17, 19
bilety 15-28 zł

a Zorza
Andersa 160
tel. 74-847-84-72
Kino nieczynne do 25.08

LEGNICA
a Piast
Biskupia 5, tel. 76-721-86-04
Strefa X (Wielka Brytania/15) g. 16
W lepszym świecie (Dania/15) g. 18
Kobieta, która pragnęła mężczyzny
(Czechy/Dania/Francja/Polska/15)
g. 20
bilety 13-15 zł

a Helios
N.M. Panny 9
tel. 76-862-00-80
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30,
22
Geneza Planety Małp (USA/15)
g. 12.45, 15, 19, 21.15
Zielona Latarnia 3D (USA/12)
g. 10.30, 15.15, 19.45
Harry Potter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/wersja dubbingowana/12)
g. 16, 18.30, 21
Auta 2 3D (USA/b.o.) g. 12.45
Kubuś i przyjaciele (USA/b. o.) g. 10,
11.30, 13, 14.30, 17.15
Druhny (USA/12) g. 10.30, 13, 15.30,
18, 20.30
Pan Popper i jego pingwiny
(USA/b.o.) g. 10.45
Naznaczony (USA/Wielka
Brytania/15) g. 17.45, 22
bilety 14-28 zł

LUBIN
a Helios
gen. W. Sikorskiego 20
tel. 76-724-97-90
Captain America: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20,
22.30
Druhny (USA/15) g. 10.30, 13, 15.30,
18, 20.30
Harry Potter i Insygnia Śmierci
cz. II 3D (USA/12/wersja dubbingowana) g. 11, 13.30, 16, 18.30, 21
Kac Vegas w Bangkoku (USA/15)
g. 19.30, 21.45
Kubuś i przyjaciele (USA/b.o.)
g. 10.15, 11.45, 13.15, 14.45, 16.15, 17.45
Pan Popper i jego pingwiny (USA/7)
g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
bilety 14-28 zł

a Muza
Armii Krajowej 1
tel. 76-746-22-66
Kung Fu Panda 2 (USA/b.o.) g. 12, 16
Larry Crowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 16.15, 18.15, 20.15
Niebo nad Saharą (Francja/15)
g. 17.45, 19.45
bilety 14-16 zł

Policja
Telefon dyżurny

997

Wrocław 71-340-41-66, Bolesławiec 75-649-62-60,
Głogów 76-727-72-00, Legnica 76-876-15-10, Lubin
76-846-67-51, Jelenia Góra 75-752-02-22, Kłodzko
74-647-33-33, Wałbrzych 74-842-02-34, Świdnica
74-858-22-00.

Tel. alarmowe
Energetyczne
Bystrzyca Kł. 74-811-14-01, Dzierżoniów 74-832-44-41,
Głuszyca 74-845-64-64, Gryfów Śl. 75-781-32-66,Jelenia Góra 75-991, Legnica 76-991, Oleśnica 71-398-0326; 991, Piechowice 75-761-71-30, Strzelin 71-392-13-28,
Środa Śl. 71-317-33-11; 991,Wałbrzych 74-991,Wołów
71-310-35-14; 991,Wrocław 71-329-10-81, Zgorzelec
75-775-25-48.

Gazowe
Wrocław 71-992, 071-341-14-97, 071-343-12-17,Jelenia
Góra 75-992, Kłodzko 74-992, Legnica 76-992, Świdnica
74-852-24-37,Wałbrzych 74-992.

Wodno-kanalizacyjne

pl. Piłsudskiego 1c
tel. 75-645-32-92
Rio 3D (Brazylia/b.o.) g. g. 15
Transformers 3 3D (USA/12) g. 17, 20
bilety 7-24 zł

soboty, niedziele, święta w godz. 9-20

od pon. do sob. w godz. 18-21

Medyczna
Ogólnopolska informacja 194-39, wrocławska informacja medyczna 71-372-68-16, infolinia NFZ 194-88.

Miejski rzecznik
konsumentów
Bolesławiec 75-732-32-58, 75-732-32-58 (powiatowy),
Jelenia Góra 75-647-31-00, Kamienna Góra 75-744-4572 (powiatowy), Legnica 76-721-21-36, Lwówek Śląski
75-782-36-50, -53 (powiatowy),Wałbrzych 74-843-9021,Wrocław 71-789-75-59, Zgorzelec 75-776-15-55
(powiatowy).

Informacja celna
Centrum informacji celnej 801-470-477 – opłata jak
za połączenie międzystrefowe.

PKP
19757 bez prefiksu – opłata 1,29 zł brutto, lub
801-022-007 – dla użytkowników telefonów stacjonarnych, 42-20-55-007 – dla użytkowników telefonów komórkowych.

PKS
703-403-322 opłata 2,58 zł brutto za każdą pełną
minutę połączenia.

Pomoc drogowa
71-343-45-20.

Schronisko dla zwierząt
Jelenia Góra 75-642-01-56, Legnica
76-866-02-65, Wałbrzych 74-842-42-23, Wrocław,
71-362-56-74, Dzierżoniów 74-831-18-00.

Zoo

Wrocławski Telefon Zaufania
71-776-62-08

Duszpasterski Telefon Zaufania
71-321-35-46

Informacje

71-348-30-24

ul. Wróblewskiego 1-5

Czynne codziennie 9-18 kasy: 9-17;
bilet normalny: 25 zł, ulgowe 15 zł.

Biuro numerów

118-913

Dyżury aptek
Wrocław całodobowe: ul. Sienkiewicza 54/56, 71-322-73-15, pl. Jana
Pawła II 7a, 71-343-67-24, ul. Krucza
24, 71-338-12-42, ul. św. Wincentego 39-41, 71-322-39-35, ul. Pułaskiego 49a, 71-789-91-38, ul. Traugutta 105, 71-341-34-50, ul. Szybowcowa 3, 71-351-86-19, ul. Bez-

Ogólnopolska poradnia
telefoniczna dla osób dorosłych
w kryzysie emocjonalnym

czynna: pon.-pt.w godz.14-22,tel.116-123
Telefon Wspólnoty Anonimowych
Alkoholików 71-321-21-24
od poniedziałku do piątku w godz. 16-21

pieczna 6, 71-327-40-60, ul. Rogowska 52, 71-781-27-35, ul. Krzywoustego 314/316, 71-789-90-98,
ul. Świeradowska 51/57, 71-336-8713, Bolesławiec, ul. 10 Marca 2, 75644-35-70, Brzeg Dolny, ul. Zwycięstwa 9, 71-319-09-21, Kamienna
Góra, ul. Broniewskiego 24, 75-74461-40, Legnica, ul. Daszyńskiego
33, 76-854-40-54, ul. Matejki 1, 76721-01-93, Lubań, ul. Spółdzielcza 9,
75-721-03-40, Lubin, ul. Kasztanowa 8a, 76-842-79-22, Oleśnica,
ul. Rynek 32, 71-314-27-57, Oława,
ul. Wrocławska 8, 71-313-20-52,
Trzebnica, ul. Obornicka, 71-387-2785, Wołów, ul. Radna 1,
71-389-28-72.

Ostry dyżur
Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
21, 75-752-64-62, Oddział Kardiologiczny Szpitala Wojewódzkiego
ul. Ogińskiego 6, 75-753-76-24, Głogów, Szpital Miejski 76-837-32-11,
Trzebnica, szpital, ul. Prusicka
53/55, 71-312-09-20, Legnica, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny, ul.
Iwaszkiewicza 5, 76-721-10-00, Wałbrzych Pogotowie Ratunkowe,
ul. Chrobrego 39, 74-842-61-10,
ul. Sokołowskiego 4, 74-887-16-00,
Wrocław chirurgiczny: Dolnośląski
Szpital Specjalistyczny im. Marciniaka, ul. Traugutta 116, 71-789-0200, Okręgowy Szpital Kolejowy, al.
Wiśniowa 36, 71-360-20-53, Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. Weigla
5, 71-766-02-08, okulistyka: Wojskowy Szpital Kliniczny, ul. R. Weigla 5,
71-766-02-08, chirurgia naczyniowa: Klinika Chirurgii Naczyniowej,
Ogólnej i Transplantacyjnej,
ul. Borowska 213, 71-733-20-02,
neurochirurgia: Dolnośląski Szpital
Specjalistyczny im. T. Marciniaka,
ul. Traugutta 116, 71-78-90-247. Stomatologia: ul. Komandorska
53a/3b, 71-373-22-66.

REKLAMA

1017156/00

Poradnie specjalistyczne OPTIMUM

BOLESŁAWIEC
a Forum

994

Wiedza i doświadczenie
dla Twojego zdrowia
50-412 Wrocław,
ul. Szybka 5c;
tel. 519 400 800,
519 400 300, 71 313 11 22
www.pcmoptimum.com

otolaryngologiczna audiologiczna 
foniatrycznaokulistyczna urologiczna 
ginekologiczna  chirurgiczna 
neurochirurgiczna  neurologiczna 
gastrologiczna onkologiczna 
pediatryczna nefrologiczna
immunologiczna endokrynologiczna

Oferujemy całą gamę zabiegów
oraz badań diagnostycznych
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REDAKCJE LOKALNE
Głogów: ul. Jedności Robotniczej 39,
Grażyna Szyszka, tel. 76 833 20 65,
faks 76 835 00 22,
grazyna.szyszka@gazeta.wroc.pl
Jelenia Góra: ul. Skłodowskiej-Curie 13,
Alina Gierak, tel. 75 752 20 80,
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Telewizja i relaks

PASMO POPOŁUDNIOWE

PASMO PORANNE

wtorek

TVP 1

TVP 2

Polsat

TVN

TV4 TEDE

TVP Info Wrocław

06:00 Kawa czy herbata? – magazyn
08:10 Polityka przy kawie – publicystyka 08:25 Telezakupy 08:55 Dlaczego?
Po co? Jak? – magazyn 09:15 Rodzinka
Dinka 09:35 Nurkuj, Olly! 10:00 Kajtuś
10:25 Gwiezdne wojny: Wojny klonów
10:55 Bulionerzy (16) 11:25 Bliżej
Kaukazu – reportaż 12:00 Wiadomości
12:10 Agrobiznes – magazyn 12:45
Klan (2076, 2077) 13:45 Heidi

05:50 Biuro kryminalne (3) – serial
krym. 06:30 Egzamin z życia (55) –
serial 07:25 Na dobre i na złe (234)
– serial, Polska 2005 08:30 Pytanie
na śniadanie – lato 10:55 Telezakupy
– program reklamowy 11:25 Familiada – teleturniej 11:55 Sztuka życia
12:30 Tak to leciało! – teleturniej 13:25
Laskowik & Malicki – program rozryw-

06:00 Nowy dzień z Polsat News 07:15
TV market 07:30 Przygody Animków
08:00 Scooby Doo 08:30 Sylwester i
Tweety na tropie 09:00 Rodzina zastępcza plus (277) 10:00 Sabrina, nastoletnia czarownica (5) – serial kom. 10:30
Świat według Kiepskich (364) 11:00
Wzór (5) – serial krym. 11:55 Chirurdzy
(7) – serial 12:55 Hawthorne (3) – serial
13:55 Miodowe lata (47) – serial kom.

05:15 Granie na śniadanie – teleturniej
interaktywny 06:00 Mango – Telezakupy
08:00 Rozmowy w toku – talk show
08:55 Kuchenne rewolucje – reality
show 09:50 Dwóch i pół (14, 15) – serial kom. 10:50 BrzydUla (139, 140) –
serial, Polska/2009 11:50 Sędzia Anna
Maria Wesołowska – serial fabularnodokument. 12:50 Na Wspólnej (14081410) – serial, Polska 2011

07:30 Informacje (Wroc.) – magazyn
07:35 Na południe (31) – serial przyg.
07:45 Sportgame (Wroc.) 08:00 Sportgame plus (Wroc.) 08:25 Dziewczyny
z fortuną – teleturniej 08:30 Informacje
(Wroc.) – magazyn 08:45 Sportgame
(Wroc.) 09:05 TV market 09:25 Triumf
miłości (48) – telenowela 10:25 Zaklęta
miłość (52, 53) 12:25 Muzyczne listy –
magazyn 13:30 Dennis rozrabiaka

14:15 Honor dla
niezaawansowanych (8) l
14:40 Przebojowa noc
14:50 Pogodni (24) – serial kom.
15:00 Wiadomości
15:20 Plebania (1706) – telenowela
15:50 Planeta Ziemia – serial dok..
17:00 Teleexpress
17:25 Siostry (7) – serial
18:25 Tygrysy Europy (15)
19:10 Hallo, tu Hania! – serial anim.
19:30 Wiadomości
20:25 Wstrząsy – Film s.f., USA 1990,
a reż. Ron Underwood, wyk. Kevin
Bacon, Fred Ward, Finn Carter
22:05 Pogodni (24) – serial kom.,
wyk. Ireneusz Machnicki
22:15 Kariera Nikodema Dyzmy
(1, 2) – serial, wyk. R. Wilhelmi
00:20 Szczur – film sens., Polska
a 1995, reż. Jan Łomnicki, wyk.
Jan Englert, Mariusz Benoit,
Marek Kondrat (110 min.)
02:10 Romeo i Julia z Saskiej
a Kępy – dramat, Polska 1988,
reż. Edward Skórzewski, wyk.
Krzysztof Chamiec, Barbara Zielińska, Gustaw Lutkiewicz, Katarzyna Gniewkowska (95 min.)

kowy 13:40 Pręgowani bracia – film
dokument.
14:15 Lokatorzy (35) – serial kom.
14:40 Pogodni (24) – serial kom.
14:50 Czterdziestolatek – 20 lat
później (14) – serial kom.
15:50 Pytanie na lato – felieton
16:00 Panorama – kraj
16:35 Podróże z żartem
17:25 Jeden z dziesięciu
18:35 Na kłopoty Bednarski (6)
– serial krym., Polska 1986
19:30 Sąsiedzi (3) – serial kom., Polska 2003, reż. Feridun Erol
20:10 Pogoda na jutro – komedioa dram., Polska 2003, reż. Jerzy
Stuhr, wyk. Jerzy Stuhr
21:55 Pogodni (24) – serial kom.
22:05 Zabójcze umysły (14) – serial
krym., Kanada/USA 2006, reż.
Chris Long, wyk. Mandy Patinkin
22:55 Czas honoru (35) – serial woj.
23:55 Bob Roberts – komediodram.,
a Wielka Brytania/USA 1992, reż.
Tim Robbins, wyk. Tim Robbins,
Giancarlo Esposito, Alan Rickman, Ray Wise (110 min.)
01:45 Defekt (4) – serial sens.

14:45 Linia życia (19, 20) – serial,
Polska 2011, reż. Jacek Sołtysiak, Wojtek Pacyna, wyk. Paulina Chruściel
15:50 Wydarzenia
16:15 Interwencja – magazyn
16:45 Dlaczego ja? (168)
– serial fabularno-dokument.,
Polska 2010, reż. Okił Khamidov
17:45 Trudne sprawy (49) – serial
fabularno-dokument., Polska
2010, reż. Okil Khamidov
18:50 Wydarzenia
19:30 Świat według Kiepskich (114)
– serial kom., Polska 2002,
reż. Okił Khamidov, wyk. Andrzej
Grabowski
20:05 Snajper III – film sens., USA
a 2004, reż. P.J. Pesce, wyk. Tom
Berenger (115 min.)
22:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (12) – serial
krym., USA 2010, reż. Christine
Moore, wyk. Gary Sinise
23:00 Siódmy znak – horror, USA
a 1988, reż. Carl Schultz, wyk.
Demi Moore (120 min.)
01:00 Zagadkowa noc – quiz
03:00 Zza kamery... – magazyn

14:15 Detektywi – serial fabularnodokument., Polska 2010
14:50 W-11 wydział śledczy
– serial fabularno-dokument.
15:30 Plotkara (20) – serial kom.,
USA 2009, wyk. Blake Lively
16:25 Rozmowy w toku – talk show
17:25 Sąd rodzinny – serial fabularno-dokument., Polska 2010
18:25 Detektywi – serial fabularnodokument., Polska 2010
19:00 Fakty
19:30 L Sport
19:50 Uwaga! – magazyn
20:05 W-11 wydział śledczy
– serial fabularno-dokument.
20:50 Detektyw Monk (8) – serial
krym., USA 2008, reż. Michael
Watkins, wyk. Tony Shalhoub
21:50 Przepis na życie (8) – serial,
Polska 2011, reż. Michał Rogalski, wyk. Magdalena Kumorek
22:50 Kuba Wojewódzki – talk show
23:50 Wszystkie wcielenia Tary (3,
4) – serial, USA 2009
00:55 Szymon Majewski show
01:55 Uwaga! – magazyn
02:15 Arkana magii – interaktywny
program rozrywkowy

14:00 Dziewczyny z fortuną
15:00 Na południe (32) – serial
16:00 Zaklęta miłość (54)
– telenowela, Meksyk 2009
17:00 Co tam panie w polityce ?
(Wroc.) – magazyn
17:00 Zaklęta miłość (55) – telenowela, Meksyk 2009, reż. Mónica
Miguel, wyk. William Levy
17:15 Programy lokalne (Wroc.)
17:30 Informacje (Wroc.) – magazyn
17:50 Sportgame (Wroc.)
18:00 M.A.S.K. – serial anim.
18:30 Inspektor Gadżet – serial
anim., USA/Francja 1983
19:00 Triumf miłości (49)
– telenowela, Meksyk 2010
20:00 Galileo
21:00 CSI: Kryminalne zagadki
Nowego Jorku (11-13) – serial
krym., USA/Kanada 2007
23:50 Przerwany szlak (2) – western,
a Kanada/USA 2006, reż. Walter
Hill (100 min.)
01:30 Gliniarze z Melbourne (5)
– serial sens., Australia 2008,
reż. Erin White
02:15 Galileo
– program popularnonaukowy

06.00-16.30 Serwis info (co pół godziny)
05:01 Listy do PRL-u 05:07 Było, nie
minęło 07:52 Twoja@sprawa 10:12 Biznes – otwarcie dnia 10:44 Serwis sportowy 12:17 Biznes 16:00 Rozmowa dnia
16:15 Biznes 17:00 Eko-Wrocław 17:15
Fakty 17:35 Tysiąc lat 18:00 Zezem
18:15 Zdrowiej 18:30 Fakty – wydanie
główne 18:50 Telewizja Lato 19:05 Pociąg do historii 19:25 Telesprzedaż 20:00
Serwis info 20:10 Minęła 20-ta 21:06
Raport z Polski 21:30 Serwis info 21:45
Fakty 22:15 Studio Lotto 22:30 Info
dziennik 23:50 Sportowy wieczór 00:05
Dekalog... po Dekalogu 00:35 Desperaci
– wybuchowa historia PRL-u 01:03 Minęła 20-ta 01:47 Raport z Polski

Imieniny

Pogoda Polska

Dolny Śląsk

CT 1
12:00 Wydarzenia Południowe 12:20
BBV, Pogoda (Praga), Wydarzenia regionalne plus (Brno, Ostrawa) 12:30 Długa
mila (5) 13:50 Śladami... 14:05 Godzina
śpiewu 14:55 Tom, najlepszy przyjaciel
15:20 Zoomania 15:40 Świetlik Lucie
15:55 Inami 16:15 Kacperek, Jaś i smok
16:30 Była sobie planeta 17:00 Od A do
Z 17:30 Działka to zabawa 18:00 Wydarzenia regionalne 18:25 Garfield 18:45
Wieczorynka 19:00 Wydarzenia 19:35
Bramki, punkty, sekundy 20:00 Sławne
historie zbójnickie (6) 21:05 Nesmrtelní – dramat 22:30 Fanny Hill: zwierzenia
kurtyzany – film biograf. 00:20 Letnie romanse 01:10 Od A do Z

Na dwa dni

Jan – imię męskie, pochodz.

biblijnego. Po hebrajsku oznacza „Bóg jest łaskaw”. Najczęściej nadawane imię męskie
w Polsce. Mężczyźni noszący
imię Jan charakteryzują się
zdecydowaniem i powagą.
Teresa – imię pochodzące
z języka greckiego, które oznacza „mieszkankę wyspy
Tehera”. Teresy są zazwyczaj
kobietami impulsywnymi,
odważnymi oraz szczerymi.
Roman – imię męskie pochodzenia łacińskiego. Żeński
odpowiednik: Romana. Mężczyźni noszący imię Roman są
konkretni i małomówni.
Możemy liczyć na ich pomoc,
jednak bywają też obojętni.

środa

czwartek

Horoskop
Baran 21.03–20.04

Nie działaj fałszywie.
Twoją interesowność
widać na pierwszy rzut oka.
Możesz łatwo stracić zaufanie.
Byk 21.04–21.05

Nie wahaj się
przed przyjęciem tej
dość nietypowej propozycji. Co
Cię nie zabije, to Cię wzmocni.

Bliźnięta 22.05–20.06

Lew 23.07–22.08

Waga 23.09–23.10

Strzelec 22.11–21.12

Histeryzowanie
w Twoim przypadku
i tak na nic się zda. Zamiast
popadać w obłęd, pomyśl.

Pozwól sobie na odrobinę przyjemności.
Zapał do pracy nie pojawi się
na zawołanie, tak więc czekaj.

Czas popracować
nad swoim wyglądem.
Przestań usprawiedliwiać się,
że ważna jest tylko metafizyka.

Teraz najważniejsze
jest, byś wyciągnął najwięcej ze swoich mocnych
stron. Możesz odnieść sukces.

Rak 21.06–22.07
Pokornie zrób pierwszy krok w pogodzeniu
się z tymi, z którymi ze swojej winy utraciłeś kontakt.

Panna 23.08–22.09
Nie szukaj podobieństw między sobą
a bohaterami romantycznych
komedii. Nie ufaj schematom.

Skorpion 24.10–21.11
Przeciąganie spraw
w nieskończoność nie
skończy się niczym dobrym.
Rób tak dalej, a pożałujesz.

Koziorożec 22.12–19.01
Nie popadaj w depresję
z powodu przeciągającej się samotności. Twoje życie
nie dobiegło jeszcze końca.

Uzupełnij diagram,
wpisując w puste kratki
cyfry od 1 do 9.
W każdym rzędzie każda cyfra
może występować jeden raz.
Podobnie jeden raz występuje
jedna cyfra w każdej kolumnie
diagramu. Także w każdym
dziewięciopolowym kwadracie
żadna cyfra nie może
się powtarzać.

Wodnik 20.01–18.02

Zrozum, że jesteś bardziej wartościowy niż
myślisz. Pamiętaj, że są ludzie,
dla których jesteś ważny.
Ryby 19.02–20.03

Pora dorosnąć. Zarówno zmiana wizerunku,
jak i przemyślenie własnych
opinii może Ci się przydać.
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Reklama
REKLAMA

1105914/00

EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje, że z powodu planowych prac na urządzeniach sieci elektroenergetycznej wystąpią wyłączenia dopływu energii elektrycznej
dla następujących odbiorców:
RD WAŁBRZYCH
9.08.2011 – Godz. 8:00 - 15:00
Miejsce: Olszyniec - ulice: Wałbrzyska część.
Godz. 8:00 - 15:00
Miejsce: Golińsk - część.
9 i 10.08.2011 – Godz. 8:00 - 19:00
Miejsce: Wałbrzych - ulice: Stacyjna część.

7 i 14.08.2011 – Godz. 8:00 - 14:00
Miejsce: Wałbrzych - ulice: Stacyjna - część.
9-12.08.2011 i 16.08.2011
Godz. 8:00 - 16:00
Miejsce: Mieroszów - ulice: Ogrodowa część, Podgórze, Zielona - część.
RD STRZEGOM
9.08.2011 – Godz. 8.00 – 16.00
Miejsce: Świdnica - ul. Metalowców 2–4,
Przemysłowa dz. 34/1; 34/2.

REKLAMA

1105333/00

Godz. 8.00 – 14.00
Miejsce: Świdnica - ul. Zielona 2, Łąkowa,
Przyjaźni 1–9 i dz. 2/2; 2/3; 2/4; 2/5; 3/4
3/5; 3/6; 3/7; 6/2; 34/1.
9-17.08.2011 – Godz. 8.00 – 16.00
Miejsce: Świdnica - ul. Spacerowa 1 i 5 i 2-4.
RD DZIERŻONIÓW
9.08.2011 – Godz. 10.00 – 15.00
Miejsce: Rudnica 54-91.
REKLAMA

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi

obwieszczeniem nr 59.2011.VI z dnia 25 maja 2011 r.

podaje do publicznej wiadomości,
iż w dniu 6.09.2011 r. o godz. 10.00
w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3b (plac garażowy) odbędzie się

NISSAN D 22 PICKUP

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej 2-3, tel. 75-75-46-310
lub 75 -75-46-243.
Pełną treść obwieszczenia opublikowano na stronie internetowej Miasta Jelenia Góra www.jeleniagora.pl
1104888/00

Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospodarczy Sekcja dla spraw postępowania upadłościowego i naprawczego, postanowieniem
z dnia 29.07.2011 r., sygn. akt V GUp 13/10
stwierdził zakończenie postępowania
upadłościowego obejmującego likwidację
majątku i umorzył niezaspokojone zobowiązania upadłego Marty Urbanik, wspólnika
AUTOVERS Janusz Urbanik i Marta Urbanik
spółki jawnej w Lubinie. Na powyższe przysługuje zażalenie, które należy wnieść w terminie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
REKLAMA

1105844/00

EnergiaPro S.A. Oddział we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu
14.08.2011 r. na terenie jego działania planowych przerw w dostawie energii elektrycznej nie
przewiduje się.

zajętego w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym do majątku Stanisława Masłowskiego,
zam. Gierałtowiec 40.
Samochód można oglądać w dniu licytacji w godz. 9.00-10.00 w Złotoryi, pl. Lotników Polskich 3b (plac
garażowy).
W przypadku niedojścia licytacji do skutku w pierwszym terminie, ustala się drugi termin na dzień
9.09.2011 r. o godz. 10.00 w miejscu jw.
Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłacenie poborcy skarbowemu prowadzącemu licytację wadium w wysokości 1/10 kwoty oszacowania.
W licytacji nie mogą uczestniczyć osoby, o których mowa w art. 107 § 4 ustawy z dnia 17.06.1966 r.
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Zastrzega się prawo unieważnienia licytacji bez podania przyczyny.

REKLAMA

OBWIESZCZENIE

dotyczący zbycia zabudowanej nieruchomości gruntowej
położonej na terenie miasta Bielawa przy ul. Szkolnej 4.

rok produkcji 1999, pojemność silnika 2494 ccm, wartość szacunkowa 6.000,00 zł brutto,
cena wywołania 4.500,00 zł brutto,

Wwym. obwieszczenie podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Jelenia Góra przy ul. Ptasiej nr 2-3 (I piętro).

REKLAMA

OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY

licytacja samochodu ciężarowego

na rzecz dotychczasowych najemców
nieruchomości lokalowe z zasobu nieruchomości
Skarbu Państwa, położonych
w Jeleniej Górze przy ul. Czarnieckiego 20A i 20B.

1105677/00

Nieruchomość to zabudowana działka o nr. 894/5, obręb Północ, o pow. 490 mkw.,
ujawniona w księdze wieczystej nr 15452 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Dzierżoniowie. Działka posiada kształt regularny (prostokąt), posiada użytek Bi, w części porośnięta krzewem gatunek ligustr. Budynek kilkudziesięcioletni, jednokondygnacyjny,
w części podpiwniczony, murowany, o pow. użytkowej 376,12 mkw. Stan techniczny
dostateczny, wybudowany w technologii tradycyjnej. Składa się z 20 pomieszczeń. Nie
jest w pełni wyposażony w instalacje, brak c.o. i gazu sieciowego. W piwnicy znajduje
się pomieszczenie kotłowni. Nieruchomość położona w centralnej części miasta w niewielkiej odległości od Rynku, w obszarze w pełni uzbrojonym i atrakcyjnym, objętym
ochroną konserwatorską. Nieruchomość położona jest na terenie, dla którego brak jest
obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość przeznacza się na cele usługowe. Nieruchomości jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
Przetarg odbędzie się w dniu 21.10.2011 r. o godz. 9.00 w Urzędzie Miejskim w Bielawie, pokój nr 16 /II piętro/.
Cena wywoławcza wynosi 516 000 zł.
1. Nieruchomość jest wolna od zobowiązań i obciążeń.
2. Wadium w wysokości 20% ceny wywoławczej należy wnieść przelewem na rachunek Gminy Bielawa: Bank Zachodni WBK S.A. O/Bielawa 85 1090 2284 0000 0005
8600 0065 najpóźniej w dniu 17.10.2011 r. Za datę wniesienia wadium uważa się datę
wpływu środków pieniężnych na rachunek Gminy Bielawa.
3. Pełną informację dotyczącą ww. nieruchomości oraz przetargu zawiera ogłoszenie
wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Bielawie oraz w internecie, pod
adresem www.bip.um.bielawa.pl/pl/bip/gn. Dodatkowe informacje można uzyskać
w pok. nr 19 Urzędu Miasta Bielawa, telefon 74 83 28 714.
4. Burmistrz Miasta zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku uzasadnionej przyczyny.

REKLAMA

1104386/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Energoprem”
ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Ślicznej 41 A
we Wrocławiu o pow. 52,45 mkw.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.08.2011 r. o godz. 9.00 w biurze Spółdzielni przy ul. Klimasa 33/35 we Wrocławiu.
Cena wywoławcza netto za 1 mkw. p. u. ww. lokalu wynosi 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych),
a cena jednego postąpienia wynosi 1,00 zł (słownie: jeden złoty).
Warunkiem dopuszczenia do przetargu będzie wniesienie wadium na konto Spółdzielni:
BZ WBK S.A. 12 Oddz. Wrocław – 20 1090 2486 0000 0006 2600 0047 w kwocie 200,00 zł oraz
okazanie dowodu wpłaty bezpośrednio przed przetargiem. Osoba przystępująca do przetargu w imieniu osoby prawnej winna posiadać udzielone jej w tym celu stosowne pełnomocnictwo.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (nie później niż w ciągu 7 dni od daty przetargu) do wpłacenia kaucji określonej w stosownym regulaminie, z którym
można zapoznać się w biurze Spółdzielni w dniach od 9 do 11 sierpnia 2011 r.
Wadia oferentów, którzy przegrają przetarg, zostaną im zwrócone w ciągu 3 dni od daty przetargu.
Jednocześnie zastrzega się prawo unieważnienia lub odwołania każdego z przetargów bez podania
przyczyn, a także swobodnego wyboru oferenta.
Bliższych informacji udzielamy w biurze Spółdzielni
przy ul. Klimasa 33/35 we Wrocławiu lub telefonicznie pod nr.: 71 78-31-436 (39).

REKLAMA

1103109/00

WYKAZ – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ogłasza pr zetargi ustne nieograniczone
w dniu 24.08.2011 r.
na sprzedaż nieruchomości z powiatu milickiego.
Nr
Pow.
Lp. G]LDáNL
w ha

3RáRĪHQLH
2EUĊE

*PLQD

1

83/3
AM 1

0,20

-DQNRZD

&LHV]NyZ

2

88/1
AM 1

0,33

%U]H]LQD

&LHV]NyZ

3

4

5
6

170/2 1,00
AM 1

7

8
Pow. ha

102/3 AM 1

0,6000

Obręb

Gmina

Kopalina

Jelcz-Laskowice

175/4 AM 1

0,0321

Piskorzówek

Domaniów

173/15 AM 1

0,3850

Piskorzówek

Domaniów

3 AM 3
8/1 AM 3
11 AM 3
12 AM 3
16 AM 3
55/3 AM 3

8,7300
8,9900
6,4200
2,8200
2,6300
4,0900

Księginice Wielkie
Księginice Wielkie
Księginice Wielkie
Księginice Wielkie
Księginice Wielkie
Księginice Wielkie

Kondratowice
Kondratowice
Kondratowice
Kondratowice
Kondratowice
Kondratowice

Przeznaczenie w PZP lub w
studium

Wartość
w zł

Tereny rolnicze wyłączone z
zainwestowania
Strefa zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej
Strefa zabudowy mieszkaniowo-gospodarczej
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze
Tereny rolnicze; lasy

73 400,00

www.anr.gov.pl

0SURMHNWRZDQHWHUHQ\
]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHM
EUXWWR]DJURGRZHM
12 200,00 z VAT 1 400,00
MHGQRURG]LQQHMZUD]]
XVáXJDPL
7HUHQ\XĪ\WNyZUROQ\FK
NODV\,9

4 800,00

500,00

9 100,00 - w
W\PZDUWRĞü
GU]HZRVWDQX 1 000,00
1570
10 000,00 - w
W\PZDUWRĞü
JUXQWyZ
]DGU]HZLRQ\FKL 1 000,00
]DNU]HZLRQ\FK
ZDUWRĞü
GU]HZRVWDQX
- 1 280.

08.30

09.00

1,86

ĩHOHĨQLNL

.URĞQLFH

=/WHUHQ\ODVyZL
GROHVLHĔ=/ODV\

158/1 1,05
AM 1
157
AM 1 1,50

ĩHOHĨQLNL

.URĞQLFH

5WHUHQ\UROQHUROD

6 100,00

650,00

09.30

ĩHOHĨQLNL

.URĞQLFH

5WHUHQ\UROQHUROD

8 300,00

900,00

09.30

%XNRZLFH

53WHUHQUROQLF]HM
SU]HVWU]HQLSURGXNF\MQHM
.URĞQLFH N=òWHUHQGURJL
]ELRUF]HM5UROD

28 600,00

3 000,00

11.30

%XNRZLFH

53WHUHQUROQLF]HM
SU]HVWU]HQLSURGXNF\MQHM
N=òQUWHUHQ
GURJL]ELRUF]HMZFLąJX
GURJLSRZLDWRZHMQU
UHODFML%U]RVWRZR
%XNRZLFH5UROD

17 600,00

1 800,00

11.30

53XSUDZ\SRORZH

24 300,00

2 500,00

12.30

5/5
AM 1

308
AM 2

2,21

457
AM 6

2,05

.URĞQLFH

145/8 1,53 6XOLUDG]LFH .URĞQLFH
AM 1

15 600,00

09.30

09.30

171 600,00

10

90/4
AM 1

1,00 6XOLUDG]LFH .URĞQLFH

92 000,00
z VAT

9 200,00

12.30

261 800,00
269 100,00
197 500,00
87 600,00
81 600,00
123 400,00

MN/MR-2, MN/MR-5 ]DEXGRZDPLHV]NDQLRZD
RQLVNLHMLQWHQV\ZQRĞFL
]DEXGRZD]DJURGRZD.'
.'XOLFDGRMD]GRZD

11

79/2
AM 1

53XSUDZ\SRORZH5
1,73 6XOLUDG]LFH .URĞQLFH UROD5=áąNLSDVWZLVND

18 400,00

2 000,00

12.30

4 900,00

500,00

14.00

5 300,00

600,00

14.00

Pamiętaj!
Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu. Z pełną treścią ogłoszenia można się zapoznać na stronie internetowej www.anr.gov.pl oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.
WIĘCEJ INFORMAC JI:
ADMINISTRACJA ZASOBU WŁASNOŚCI ROLNEJ SKARBU PAŃSTWA WE WROCŁAWIU
UL. Mińska 60, 54-610 Wrocław,
71/35-63-821, 71/35-63-983
mgruchalska@anr.gov.pl, nosmela@anr.gov.pl lub na stronie: www.anr.gov.pl

9

:DGLXP *RG]LQD
Z]á

5WHUHQ\UROQH

niezabudowanych z powiatu strzelińskiego i oławskiego.

Położenie

:DUWRĞüZ]á

.URĞQLFH

podaje do publicznej wiadomości wykaz na sprzedaż nieruchomości rolnych

Położenie

3U]H]QDF]HQLHZ3=3OXEZ
VWXGLXP

ĩHOHĨQLNL

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

Nr
działki

1103821/00

BURMISTRZ MIASTA
BIELAWA

1105581/00

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
przeznaczył do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej

REKLAMA

Godz. 8.00 – 10.00
Miejsce: Dzierżoniów - ul. Brzegowa 94138, ul. Nowowiejska 110-121.
RD KŁODZKO
9.08.2011 – Godz. 8:00 - 15:00
Miejsce: Wilkanów od nr. 117 do nr. 136.
Godz. 8:00 - 14:00
Miejsce: Łężyce.
Godz. 8:00 - 14:00
Miejsce: Kulin.
Za uciążliwości z tym związane
serdecznie przepraszamy.

12 100/4
AM 1 0,92
13 411/3
AM 1 0,57

5=áąNLLSDVWZLVND
5=áąNLSDVWZLVND

3LHUVWQLFD

.URĞQLFH

3LHUVWQLFD

5/ 53 ±GRFHORZH
ODV\W\PF]DVRZH
.URĞQLFH XSUDZ\SRORZH=/ODV\
GROHVLHQLD

Termin wywieszenia ogłoszeń od 9.08.2011 r. do 24.08.2011 r. Przetargi odbędą się w biurze AZWRSP w Oleśnicy, ul. Wiejska 2.
Pamiętaj! Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem przetargowym, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu.
WIĘCEJ INFOR MACJI: AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH OT WROCŁAW, UL. Mińska 60, 54-610 Wrocław, Biuro w Oleśnicy, ul.
Wiejska 2.
TEL. 71 314 23 61, FAX: 71 314 33 21, e-mail: iczyszkowska@anr.gov.pl lub na stronie: www.anr.gov.pl

www.anr.gov.pl
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Reklama
REKLAMA

1104400/00

REKLAMA

1105906/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

„INVEST – PARK
DEVELOPMENT” Sp. z o.o.
z siedzibą w Wałbrzychu,
58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 21, tel.: (+48 74 ) 646- 25- 70; fax: (+48 74) 646-25-74

zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym nieograniczonym,
dwustopniowym z licytacją.

AZW-RA-4226- 1024 - 1032 - 2011

ogłasza przetargi nieograniczone na sprzedaż nieruchomości.
Lp.

Nr
G]LDáNL

3RáRĪHQLH
2EUĊE
*PLQD

Pow.
w ha

3U]H]QDF]HQLHZS]SOXE
VWXGLXP

:DUWRĞü
Z]á

Data
i godz.
SU]HWDUJX

18 500,-

24.08.2011
09.00

34 400,-

24.08.2011
09.30

G]LDáNDQUR]QDF]RQDMHVW
V\PEROHP5/±WHUHQ\UROQH
ZROQHRG]DEXGRZ\ZF]ĊĞFL
5=±WHUHQ\XSUDZUROQLF]\FK
RJURGQLF]\FK
G]LDáNDQUR]QDF]RQDMHVW
V\PEROHP5/±WHUHQ\UROQHZROQH
RG]DEXGRZ\
WHUHQ\UROQHLXĪ\WNyZ
]LHORQ\FKSR]RVWDáDF]ĊĞü
SRVLDGDV\PERO01,]DEXGRZD
PLHV]NDQLRZD

143,
145

1,9531

-ĊGU]\FKRZLFH

=JRU]HOHF

2.

303/4

0,45

0OąG]

0LUVN

3.

37

0,0182

/XERPLHU],,

/XERPLHU]

SODQ83´XVWDODVLĊMDNR
IXQNFMĊWHUHQXXVáXJLSXEOLF]QH
0RĪOLZRĞüQLHXFLąĪOLZHJR
U]HPLRVáD
VWXGLXP5=WHUHQ\XSUDZ
SRORZ\FKáąNLSDVWZLVN

4 410,-

24.08.2011
10.00

4.

20, 21,
22, 24,
25, 26

2,86

0DáD
.DPLHQLFD

6WDUD
.DPLHQLFD

WHUHQ\NRPSOHNVyZOHĞQ\FK
ZJUDQLF\UROQROHĞQHM]H
ZVND]DQ\PWHUHQHPSRG
GROHVLHQLD

33 300,-

24.08.2011
10.30

5.

41/2

1,55

*LHEXáWyZ

0LUVN

SRVLDGDV\PERO01,]DEXGRZD
PLHV]NDQLRZD

89 110,-

24.08.2011
11.00

6.

491/6

3,65

:RMFLHFKyZ

/XERPLHU]

WHUHQ\XSUDZSRORZ\FKáąNL
SDVWZLVN

47 800,-

24.08.2011
11.30

7.

228

0,46

2OHV]QD
3RGJyUVND

/XERPLHU]

WHUHQ\]DEXGRZ\PLHV]NDQLRZHMZ
JUDQLFDFKGRSXV]F]DOQHJRUR]ZRMX
RVDGQLFWZD

51 310,-

24.08.2011
12.00

8.

101/2,
101/3,
102/1

0,97

&LHFKDQRZLFH

0DUFLV]yZ

WHUHQUROQ\

12 300,-

24.08.2011
12.30

9.

265/4,
287/4,
289,
290,
291/1,
294/2

4,9913

6áDZQLNRZLFH

=JRU]HOHF

VWUHIDOHĞQDLHNRORJLF]QD

22 560,-

24.08.2011
13.30

1.

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Rakowicach Wielkich 15, telefon 75 75 254 88. Z pełną treścią ogłoszenia można się
zapoznać na stronie internetowej ANR: www.anr.gov.pl. oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych.
Pamiętaj! Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłooszeniem przettarggow
wym, waarunnkamii przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu.
www.anr.gov.pl
REKLAMA

1102095/00

1. W przetargu mogą uczestniczyć osoby ﬁzyczne, prawne i cudzoziemcy na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości
przez cudzoziemców (tekst jednolity DzU z 2004 r. nr 167, poz. 1758 z późn. zmianami).
2. W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość, wraz z wjazdem od ul. Orkana, obejmująca poniżej wymienione, niezabudowane i ukształtowane,
zgodnie z dokumentacją określoną w punkcie I.2. Specyﬁkacji Istotnych Warunków Przetargu, dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej i Orkana, działki gruntu położone w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana:
Lp.

Numer działki

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

110/10
104/10
110/5
104/13
20/1
19/3
8/11
6/13
7/12
18/3
41/1
15/3
20/4
39/6
39/10
44/6
8/5
6/5
7/5
41/2
45
47
15/4
46
39/5
44/8
49
48
Suma

Nr KW prowadzonej przez Wydział Ksiąg
Powierzchnia (ha)
Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
SW1W/00067550/6
0,0231
SW1W/00067559/9
0,3184
SW1W/00067550/6
0,1082
SW1W/00067559/9
1,2075
SW1W/00067554/4
0,0313
SW1W/00067554/4
0,0490
SW1W/00067556/8
0,9149
SW1W/00067556/8
0,6358
SW1W/00067556/8
0,0210
SW1W/00067554/4
0,0234
SW1W/00067554/4
0,0140
SW1W/00067554/4
0,0119
SW1W/00067554/4
0,3816
SW1W/00067554/4
1,1851
SW1W/00067554/4
2,4774
SW1W/00067554/4
0,1747
SW1W/00067556/8
3,4643
SW1W/00067556/8
1,8491
SW1W/00067556/8
0,0972
SW1W/00067554/4
0,0050
SW1W/00067554/4
0,0575
SW1W/00067554/4
0,0435
SW1W/00067554/4
0,0659
SW1W/00067554/4
2,0706
SW1W/00067554/4
5,4328
SW1W/00067554/4
1,4214
SW1W/00040559/4
1,6652
SW1W/00022645/2
1,7800
25,5298

Obręb ewidencyjny
10
10
10
10
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów
Poniatów

zwaną dalej „Nieruchomością”.
3. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione
w pkt 2 ppkt 1) – 4), położone są na terenie obszaru oznaczonego w ww. planie symbolami: 7.4 PP, 7.4.1 Z/P, 7.4 P/P, 7.8 PP, 7.7.1 Z/P i KL 1.
4. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Etap III w Wałbrzychu, działki wymienione
w pkt 2 ppkt 5) – 28), położone są na terenie obszaru oznaczonego w ww. planie symbolami: 7.4 PP, 7.4A. 7.4.2 Z/P, 7.8 PP, 7.8.1 Z/P, KL 1/2 i 7.4 P/P.
5. Cena wywoławcza Nieruchomości wynosi netto łącznie 9.599.539,00 zł (słownie: dziewięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści
dziewięć złotych) plus należny podatek od towarów i usług.
6. Warunkiem udziału w niniejszym przetargu jest wpłacenie wadium na rzecz „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w wysokości 10% ceny wywoławczej,
tj.: 959.953,90 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 90/100). Wadium powinno być wpłacone najpóźniej do
dnia 25 sierpnia 2011 r. na rachunek bankowy „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. w Banku PKO BP S.A. O/Wałbrzych nr 02 1020 5095 0000 5902
0102 5840.
7. Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach przetargu, zawiera Specyﬁkacja Istotnych Warunków Przetargu dotycząca sprzedaży nieruchomości położonej
w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej i Orkana („SIWP”).
8. „SIWP” oraz szczegółowe informacje dotyczące powyższej sprawy można uzyskać codziennie oprócz sobót, niedziel i świąt w godzinach 8:00 – 15:00
w siedzibie „INVEST-PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o., ponadto treść „SIWP” dostępna jest na stronie internetowej www.ipdevelopment.pl w dziale Przetargi.
9. Oferty pisemne należy składać w trwale zamkniętych kopertach w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. (58-306 Wałbrzych,
ul. Uczniowska 21 - pok. 130) w terminie do dnia 29.08.2011 r. do godz. 9.00. Sposób przygotowania oferty określa „SIWP”.
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie „INVEST – PARK DEVELOPMENT ” Sp. z o.o. w dniu 29.08.2011 r. o godz. 10.00.
11. „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. może odwołać lub unieważnić przetarg, w tym licytację, odrzucić wszystkie oferty – bez podania przyczyn
i w takich przypadkach nie przysługują jakiekolwiek roszczenia w odniesieniu do „INVEST – PARK DEVELOPMENT” Sp. z o.o. lub Komisji Przetargowej, poza
zwrotem wpłaconego wadium.
REKLAMA

1102089/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

DWÓR

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ogłasza przetargi ustne nieograniczone
w dniu 24.08.2011 r.
na sprzedaż nieruchomości z powiatu górowskiego.

w dniu 24 sierpnia 2011 roku o godz. 8.00

ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości we wsi Wroniniec,
cena: 224.000,00 zł, powierzchnia 0,7274 ha,

2

Nr
G]LDĭNL
G]LDĭHN
186
AM1
400
AM2

3

297/2
AM1

4

60/2
AM1
117/2
AM1

Lp.
1

5

10

81/2
AM1
92/1
AM1
205/3
AM1
119/2
AM1
70/3
AM1

11

118/2
AM1

6
7
8
9

3RĭRşHQLH
*PLQD

3U]H]QDF]HQLHZ3=3
lub Studium

:DUWRłú
Z]ĭ

Wadium
Z]ĭ

3RVWøSLHQLH
Z]ĭ

Data
SU]HWDUJX

*RG]LQD

/LJRWD

Góra

7HUHQ\UROQLF]H

10.710,00

1.100,00

110,00

24.08.2011

8.30

0,9000

/LJRWD

Góra

7HUHQ\UROQLF]H

11.970,00

1.200,00

120,00

24.08.2011

8.30

0,2500

&]HUQLQD
'ROQD

Góra

7HUHQ\ZyG
SRZLHU]FKQLRZ\FK
SDVWZLVNDLQLHXş\WNL

5.200,00

600,00

60,00

24.08.2011

9.10

1,2200

Nowa
:LRVND

Góra

7HUHQ\UROQLF]HRUD]ĭøNL

14.200,00

1.500,00

150,00

24.08.2011

9.40

Pow.
w ha

2EUċE

0,8000

1,5700

'RFKRZD

:øVRV]

7HUHQ\XSUDZSRORZ\FK

27.800,00

3.000,00

300,00

24.08.2011

10.10

0,2100

:LHU]RZLFH
:LHONLH

Góra

7HUHQ\UROQLF]H

3.800,00

400,00

40,00

24.08.2011

10.40

1,2000

%DUWNyZ

:øVRV]

7HUHQXSUDZSRORZ\FK

59.700,00

6.000,00

600,00

24.08.2011

11.10

0,5300

.UXV]\QLHF

Góra

7HUHQ\UROQLF]H

8.100,00

900,00

90,00

24.08.2011

11.40

0,1300

5\F]Hį

Góra

3DVWZLVND

2.500,00

300,00

30,00

24.08.2011

12.10

1,6900

:LHU]RZLFH
0DĭH

Góra

ĬøNL

18.200,00

2.000,00

200,00

24.08.2011

12.40

0,2996

5DGRVĭDZ

Góra

7HUHQ\UROQLF]H

5.200,00

600,00

60,00

24.08.2011

13.10

Przetargi odbędą się w biurze Administracji Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w Górze, ul. Hirszfelda
6.
Pamiętaj! Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem przetargowym, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu.
WIĘCEJ INFORMACJI: biuro Administracji Zasobu Własności Rolneej Skarbbu Pańsstwaa w Górzze..
ul. Hirszfelda 6, 56-200 Góra
TEL. 65 543 30 85
E-MAIL: wlewdanski@anr.gov.pl lub na stronie www.anr.gov.pl
www.anr.gov.pl

położonej na terenie gminy Niechlów, powiat górowski, woj. dolnośląskie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki
nr. 324/5, 324/7, 324/8 i 324/19 AM1. W skład nieruchomości wchodzi obiekt zabytkowy - dwór z XVIII/XIX wieku.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nieruchomość przeznaczona jest na tereny zabudowy
mieszkaniowo-usługowej, nieruchomość leży w strefie ,,A” ścisłej ochrony konserwatorskiej.

Szczegółowe warunki dotyczące przetargu oraz warunki uczestnictwa w przetargu wraz z pełną treścią ogłoszenia nr WrWr-sd-1-422-106-7/11/HT dostępne są pod numerem tel. 65 543 30 85 oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl

www.anr.gov.pl

www.gazetawroclawska.pl
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Reklama
REKLAMA

1104882/00

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”

REKLAMA

1) Na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie na własność
prawa do lokalu mieszkalnego (z rynku wtórnego) nr 12 przy al.
Hallera 153A we Wrocławiu o pow. 63,46 mkw.
Cena wywoławcza: 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy zł).
Przystępujący do przetargu musi wnieść wadium w wysokości
2.000,00 zł,
nr konta: 48 1020 5242 0000 2302 0018 0455.
Oferty wraz z kopią dowodu wpłaty wadium prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG – 153A/12” w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 19 do dnia
23.08.2011 r. do godz. 13.00.
2) Na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Komuny
Paryskiej 81 we Wrocławiu o pow. 17,85 mkw.
Oferty zawierające proponowaną stawkę czynszu za mkw. prosimy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG
– KP 81” w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 19 do dnia 23.08.2011 r. do godz. 13.00.
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
www.smsp.wroc.pl lub pod nr. tel. 71/361-60-86.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyn.
Spółdzielnia posiada w sprzedaży także nowe mieszkania
w dzielnicy Krzyki - Ołtaszyn.
REKLAMA

1104622/00

Sąd Rejonowy w Legnicy,

ul. Armii Krajowej 24a, 59-800 Lubań

POSTANOWIENIEM
z dnia 27 lipca 2011 r. o sygn. akt V GU-17/11:

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w stosunku do dłużnika ELTELBUD Spółki z o.o. w Jaworze;
II. wyznaczył Sędziego komisarza w osobie Sędziego Sądu
Rejonowego w Legnicy Edyty Zaczkowskiej;
III. wyznaczył Syndyka Masy Upadłości w osobie Jerzego
Ciesiula;
IV. wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności
na piśmie Sędziemu komisarzowi w terminie 2 miesięcy od
ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach, na adres: Sąd Rejonowy
w Legnicy, Wydział V Gospodarczy, ul. Złotoryjska 19,
59-220 Legnica.
REKLAMA

1104374/00

WYKAZ – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

do sprzedaży z zastosowaniem prawa w pier wszeństwie w nabyciu.

289/2 AM 1 0,2800

Czernina
Dolna

Góra

Przeznaczenie w PZP lub
w studium

Zps - pastwiska

1105351/00

KM 180/09
O G ŁO S Z E N I E O L I C Y TAC J I N I E R U C H O M O Ś C I

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Trzebnicy Michał Nazim ogłasza,
że: dnia 1.09.2011 r. o godz. 9.00 w budynku Sądu Rejonowego w Trzebnicy, mającego siedzibę przy ul. Parkowej 4, w sali nr 1 odbędzie się pierwsza licytacja
nieruchomości składającej się z:
- kompleksu piętnastu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych: 32/16, 32/17,
32/18, 32/19, 32/20, 32/21, 32/22, 32/23, 32/27, 32/28, 32/29, 32/33, 32/35, 32/36, 32/40
o łącznej powierzchni 1,9598 ha, położonego poza terenem zabudowanym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,
dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW [NKW: WR1W/00019215/6].
Większa część nieruchomości (ok 83% powierzchni, tj. bez działki nr 32/40) przeznaczona
jest wg aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno
stojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy, zaś działka nr 32/40 przeznaczona
jest pod drogę o parametrach ulicy dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi 1 333 239,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 999 929,25 zł;
- kompleksu trzydziestu sąsiadujących ze sobą działek ewidencyjnych 32/41, 32/42,
32/43, 32/44, 32/45, 32/46, 32/47, 32/48, 32/49, 32/50,32/51,32/52, 32/53, 32/54, 32/55,
32/56, 32/57, 32/58, 32/59, 32/60, 32/61, 32/62, 32/64, 32/65, 32/66, 32/68, 32/69, 32/70,
32/71, 32/72 o łącznej powierzchni 4,0292 ha, położonego poza terenem zabudowanym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,

Większa część nieruchomości przeznaczona jest według aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn,
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy, natomiast działka nr 32/41 przeznaczona jest pod drogę o parametrach
ulicy dojazdowej.
Suma oszacowania wynosi 2 886 628,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 2 164 971,00 zł;
- działki ewidencyjnej nr 32/63 o powierzchni 0,1005 ha położonej poza terenem zabudowanym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,
dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi
księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00046445/5].
Nieruchomość przeznaczona jest według aktualnie obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn, pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 77 771,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 328,25 zł;
- działki ewidencyjnej nr 32/67 o powierzchni 0,1100 ha, położonej poza terenem
zabudowanym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,
dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00046448/6].

Wszystkie nieruchomości charakteryzują się urokliwym położeniem przy kompleksie leśnym,
o wysokich walorach krajobrazowych.

ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej

Gmina

REKLAMA

Nieruchomość przeznaczona jest według aktualnie obowiązującego miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn, pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą o niskiej intensywności zabudowy.
Suma oszacowania wynosi 85 122,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 63 841,50 zł.

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

Obręb

frezarka pionowa – 1.600 zł
prasa mimośrodowa 6,3 t – 1.860 zł
frezarka pozioma – 750 zł
prasa mimośrodowa 10 t – 1.060 zł
szliﬁerka do wałków – 1.860 zł
prasa mimośrodowa 16 t – 3.600 zł
piec hartowniczy – 2.010 zł
prasa mimośrodowa 40 t – 3.600 zł
wtryskarka Wh 270 – 2.900 zł
prasa mimośrodowa 60 t – 1.960 zł
prasa hydrauliczna 63 t – 3.160 zł
prasa hydrauliczna 100 t – 3.660 zł
Licytacja odbędzie się w siedzibie spółdzielni 25.08.2011 r.
o godz. 11.00. Informacje i warunki licytacji tel. 75 6465520.

dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00041828/9].

Wydział V Gospodarczy,

Położenie

1104351/00

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

ogłasza sprzedaż - licytację maszyn i urządzeń:

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

Pow. ha

REKLAMA

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Inwalidów LUBAMET

we Wrocławiu

Nr
działki

1104737/00

Wartość
w zł

29 310,00

Sz czegółowe informac je o ww. nieruc homości uzyskać moż na w siedzibie
AZWRSP we Wrocławiu, ul. Mińska 60, pok. nr 26, telefon 71 356-39-31.
WIĘCEJ INFORMACJI:
AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH OT WROCŁAW
(AZWRSP WE WROCŁAWIU)
UL. Mińska 60, 54-610 Wrocław
Tel. 71/ 35-63-988
e-mail: kzywiec@anr.gov.pl;
lub na stronie: www.anr.gov.pl
UL. Mińska 60, 54-610 Wrocław, tel. 71/35-63-998, fax 71/35-63-972.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy
oszacowania, to jest:
- dla nieruchomości o numerze KW WR1W/00019215/6 kwotę 133 323,90 zł,
- dla nieruchomości o numerze KW WR1W/00041828/9 kwotę 288 662,80 zł,
- dla nieruchomości o numerze KW WR1W/00046445/5 kwotę 7 777,10 zł,
- dla nieruchomości o numerze KW WR1W/00046448/6 kwotę 8 512,20 zł,
w gotówce lub książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić
także na konto komornika
NORDEA BANK POLSKA SA I O. we Wrocławiu 94 14401156 0000 0000 0936 6873
z zastrzeżeniem, że środki z tytułu rękojmi muszą wpłynąć na konto komornika przed dniem
licytacji.
W związku z ustawą z dnia 17.06.2004 r. (DzU nr 162, poz. 1691) o zmianie ustawy Kodeks
rodzinny i opiekuńczy, która weszła w życie w dniu 20.01.2005 r., zgodnie ze znowelizowanym art. 37 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do czynności prawnej prowadzącej do odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo odpłatnego nabycia prawa
rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, potrzebna jest zgoda drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka
jest nieważna.
Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą
nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie
przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W przypadku nabycia nieruchomości przez osobę prawną konieczne jest przedstawienie odpisu z KRS.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (71) 312-15-04.

www.anr.gov.pl

www.dawro.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
informuje, że zamierza sprzedać
nier uchomości niezabudowane
położone w miejscowości: Wojcieszów.
Nieruchomość nr 1 składa się z następujących działek nr. 261/1, 261//3,, AM4, obręb: 2 Miasta: WOJCIESZÓW, gmina Woojciesszóów, powiat złotoryjski, woj.
4,6607 ha.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 24
wanne rollniczo.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy użżytkkow
Cena nieruchomości wynosi: 249 800,,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych).
39, AM-4,,
Nieruchomość nr 2 składa się z następujących działek nr 226/2,, 23
obręb: 2 Miasta: WOJCIESZÓW, gmina Wojcieszów, powiat złotoryjski, woj.
1,1747 ha.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 31
wanne rollniczo.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy użżytkkow
0,00 zł (słownie: trzysta czternaście tysięcy
Cena nieruchomości wynosi: 314 700
siedemset złotych).
4, obręb: 2
Nieruchomość nr 3 składa się z następującej działki nr 294/2, AM-4
Miasta WOJCIESZÓW, gmina Wojcieszów, powiat złotoryjski, woj. dolnośląskie, o powierzchni 28,2085 ha.
wanne rollniczo.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy użżytkkow
00,00 złł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
Cena nieruchomości wynosi: 285 10
pięć tysięcy sto złotych).
Nieruchomość nr 4 składa się z następujących działek nr 231, 2 36 AM-4,
obręb: 2 Miasta WOJCIESZÓW, gmina Wojjciesszów, powiat złotoryjski, woj.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 43
3,7415 ha.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy użżytkkow
wanne rollniczo.
Cena nieruchomości wynosi: 439 90
00, 00 złł (słownie: czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy dziewięćset złotych).
011 rooku o godzinie 10.0
00 w siedzibie
Przetarg odbędzie się w dniu 24.08..20
OT ANR we Wrocławiu.
1-snSzczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie nr SGZ--4221
4556/2011/JM, które zostało podane do publicznej wiadomości w terminie od
9.08.2011 r. do 24.08.2011 r. w miejscach zwyczajowo przyjętych oraz na
stronie internetowej www.anr.gov.pl.
Więcej informacji można uzyskać w Oddziale Terenowym Agencji Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu,
UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 880, E-M
MAIL: jmiastkowska@anr.gov.pl
www.anr.gov.pl
REKLAMA

1102805/00

Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu
Rada Nadzorcza MPK-Łódź Spółka z o.o.
ogłasza konkurs na stanowisko

PREZESA ZARZĄDU.
Do udziału w konkursie zapraszamy osoby spełniające następujące warunki:

• wykształcenie wyższe;
• korzystanie z pełni praw publicznych;
• posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
• niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom pełnienia funkcji członka zarządu w spółkach prawa handlowego;
• niekaralność;
• doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych/ samodzielnie wykonywana działalność gospodarcza.
Dodatkowym atutem będzie:

• doświadczenie w branży komunikacyjnej;
• doświadczenie w kierowaniu spółkami komunalnymi;
• doświadczenie w restrukturyzacji przedsiębiorstw;
• znajomość języka obcego.
Do zgłoszenia należy załączyć:

• list motywacyjny;
• CV ze wskazaniem adresu mailowego i numeru telefonu kontaktowego;
• dyplom ukończenia studiów wyższych;
• oświadczenie o doświadczeniu zawodowym na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnie wykonywanej działalności gospodarczej;
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
• oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
• oświadczenie o niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom i zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
• aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania zgłoszeń;
• oświadczenie o tym, iż nie toczy się wobec kandydata żadne postępowanie karne;
• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów postępowania
kwaliﬁkacyjnego.
Do wyżej wymienionych dokumentów należy załączyć wstępny zarys koncepcji zarządzania MPK-Łódź
Spółka z o.o. (nie więcej niż 5 stron maszynopisu).
W toku postępowania kwaliﬁkacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku w trakcie rozmowy
kwaliﬁkacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwaliﬁkacyjnego.
Zgłoszenia można składać w:
siedzibie Spółki: Łódź, ul. Tramwajowa 6, w kancelarii przedsiębiorstwa, pok. nr 2, w godzinach 8.00-15.30
w terminie do dnia 31 sierpnia 2011 roku, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Postępowanie kwaliﬁkacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu”
lub przesłać pocztą na adres: MPK-Łódź Spółka z o.o., 90-132 Łódź, ul. Tramwajowa 6, z zastrzeżeniem,
że korespondencja winna wpłynąć do Spółki do dnia 31 sierpnia 2011 roku do godziny 15.30. Decyduje data wpływu dokumentów do Spółki.
Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwaliﬁkacyjnym.
Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwaliﬁkacyjną jedynie wybranych
kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwaliﬁkacyjnej wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie – telefonicznie
lub za pomocą poczty elektronicznej.
Rada Nadzorcza może unieważnić niniejszy konkurs w każdym czasie bez podania przyczyny.
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Ogłoszenia drobne
0998694/02

Jak nadać ogłoszenie drobne?
1. PRZEZ INTERNET:

www.ogloszenia.gratka.pl
2. FAKSEM:

71/37-48-135
3. TELEFONICZNE BIURO OGŁOSZEŃ

800-472-852 (połączenie bezpłatne)

biznes/finanse
kredyty, pożyczki
A 1 tys. bez BIK, OC 1 zł? 513-053098.
Absolutnie atrakcyjna pożyczka,
chwilówka. Najniższe koszty. Bez
BIKu, bez ograniczeń kwotowych,
wieku; wypłata w biurze i u klienta,
728-564-564, 71/780-10-10, 664555-333.

„Gazeta Wrocławska”
Biuro Ogłoszeń, Wrocław
ul. Świętego Antoniego 2/4
w godz.: pon.-pt. 8.00-18.00
tel. 71/37-48-249
71/37-48-292
71/37-48-132

Aż 3000 zł pożyczki, szybko,
na jasnych zasadach i bez
zbędnych formalności.
Provident: 600-400-295
7 dni w tygodniu 7:00-21:00
aBłyskawiczna Pożyczka bez BIKU, od

100 - 2000 zł. Czynne pon.-piąt. 9:0017:00. ul. Pomorska 51.
Tel. 71/307-04-44, 796-091-689.
Dla emerytów! Bez BIK, 504-255433.
Pożyczka miesięczna! Minimum
formalności. Wyślij SMS o treści
POZYCZKA na numer 7155 (koszt
1 zł netto) lub infolinia 91/820-1010, www.daiglob-finance.pl
1095663/00

KREDYTY!!!
NOWE WAKACYJNE OFERTY
KREDYTY KONSOLIDACYJNE:
- do 150000 na 10 lat

KREDYTY GOTÓWKOWE:
- na oświadczenie do 30 000 zł
- do 40 000 zł z opóźnieniami do 90 dni
- dla działalności do 20 000 zł na PIT 2010

POŻYCZKI BEZ BIK do 10 000 zł
CHWILÓWKI do 1000 zł NA 6 MIESIĘCY
DZWOŃ! tel. 71 3210420
ul. Krupnicza 6-8, II piętro
DUUUUŻA PRZYZNAWALNOŚĆ

REKLAMA

1097582/00

71 723 07 45
usługi prawne
Kancelaria prawna. Darmowe porady. Rozliczenie po sprawie.
Ul. Wita Stwosza 28/413.
Tel. 71/794-58-90.
Radca prawny, doradca podatkowy, skuteczna pomoc prawna,
tel. 71/344-47-42.

tekstylia, odzież

363.
REKLAMA

1086837/00

Głogów,

Zgorzelec,

Rynek 15,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 76/862-08-93

ul. Kopernika 10,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 76/862-83-98

ul. Jedn. Robotniczej 39,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 76/835-00-22

ul. Armii Krajowej 13,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 75/771-33-33

działki, grunty sprzedam
aDziałka komercyjna,7 tyś. mkw., Jele-

foto, książki
aKupię książki, dojazd, 669-969-306.

inne
Garaże blaszaki najtaniej, transport montaż w cenie, raty ! 74/85442-34, 606-235-417, 18/334-08-10,
www.blaszaki.com
Garaże blaszane, bramy garażowe
- dowóz, montaż gratis - cały kraj raty! 71/718-32-25, 74/660-65-17,
77/550-70-11, 509-574-644,
www.konstal-garaze.pl
aGaraże blaszane. Raty 77/415-62-89,

nia Góra- Cieplice/k Tesco tel. 509-282553.
aWałbrzych, 1695 mkw ul. Topolowa 7,
tel. 74/840-14-69.
aGaraże blaszane typowe i na zamówie-

aFirma Budowlana nawiąże współpracę

nie- transport, montaż gratis 662-411032 www.blaszaczki.pl
aGaraże ocynkowane, schowki budowlane - Najtaniej! 32/793-90-00, 693-600800, www.garaze.rybnik.pl
aSuper garaże 604-465-708, 505-163210
lokale użytkowe sprzedam

ZAMÓW!!! Foldery. Wizytówki.
Ulotki. Plakaty. Kalendarze.
Gazetki. Kreacje Internetowe,
www.reklamawroclaw.com
Tel. 71/374-81-27
w godz. 8.00-16.00,
h.chudzikiewicz@gazeta.wroc.pl

Hali Strzegomskiej, na biuro, gabinety,
winda, wszystkie media.
Tel. 608-525-575 lub 71/357-44-14.
aLokal z witryną o pow. 19 mkw., w Hali
Strzegomskiej na handel, usługi. Tel.
608-525-575 lub 71/357-44-14.
aStoiska w Hali Strzegomskiej
o pow. 6, 9 i 12 mkw., na handel lub usługi. Tel. 608-525-575, 71/357-44-14.

www.elza.wroc.pl
aBiuro Serenada - 510-580-466.
aBrunetka z ciemną oprawą oczu 39-letnia panna po studiach, Bolesławianka,
ma dobry charakter, mieszka z rodzicami, szuka kawalera do 45 lat, pracującego, poważnie myślącego o życiu. MC
DUET - 71/341-99-23.
aNiewysoka, szczupła 60-letnia wdowa
z Wrocławia, ma 2 domy, samochód, pełna radości życia, energiczna, dobrze
zorganizowana, pozna zmotoryzowanego wdowca, nie egoistę, chcącego ponownie się ożenić. MC DUET - 71/34199-23.
aPrzedsiębiorca 44-letni po rozwodzie,
lubi sport, gra w siatkówkę, pływa, umie
gotować, w wojsku był kucharzem, chce
się związać z Panią do 42 lat, nie palącą,
wierną partnerowi, z Wrocławia lub okolic. MC DUET - 71/341-99-23.
aWitamy po urlopie wszystkich czytelników ogłoszeń Biura Matrymonialnego
“DUET” i zapraszamy do nas gdzie znajdziecie Państwo interesujące propozycje dla siebie. W-w Wita Stwosza 28 p.
209, tel. 71/341-99-23.

tel. 510-236-198, 74/833-11-58.
lokale użytkowe do wynajęcia
aLokal o pow. 70 mkw., na II piętrze w

mieszkania sprzedam
Jastrzębia Góra, Władysławowo,
Kąty Rybackie. Okazja! Wyprzedaż
gotowych apartamentów nad morzem od 140 tys. zł. 722-04-04-04
aMinkowskiego, 3 pok., 74 mkw., 450

tys. zł w kamienicy po remoncie. REKPOL Biuro Nieruchomości. Tel. 71/34101-37, 601-852-284.
aSprzedam pilnie mieszkanie w Sycowie, 3 pokoje, I piętro, 504-282-048.
aUstka - Sprzedam umeblowany Apartament 42,2m2, osiedle Na Wydmie,
250m do plaży. Tel. 507030094
aZielińskiego, 3-pok., 50 mkw., 250 tys.
zł. REK-POL Biuro Nieruchomości. Tel.
71/341-01-37, 601-852-284.
mieszkania do wynajęcia
a2 pokojowe, Jelenia Góra, ul.

Malczewskiego (bloki) tel. 663-408-081
a2-pok., Obornicka, tel. 792-052-550.
a3-pok. dwu osobowe, Tczewska, 300
zł/osoby + liczniki, tel. 792-052-550.
aKawalerka 32 mkw., na Oporowie. Wyposażenie do uzgodnienia, internet,
boks garażowy, cena 1100 zł + media,
tel. 71/363-47-83.
aKawalerka pl. Muzealny 788-446-434.

motoryzacja

Noclegi dla firm, tel. 791-002-535.

osobowe kupię

mieszkania wynajmę

aKupię każde auto, gotówka od ręki, au-

Geodezja - zaoczna szkoła policealna, www.studiumgeodezyjne.pl
ul. Dawida 5/7, Wrocław,
200 m od PKS, PKP.
Tel. 71/367-20-18, 693-185-559.

aPoszukuję do wynajęcia mieszkania,

pokoju we Wrocławiu 504-358-452.
mieszkania zamienię
aKarpacz, mieszkanie 2 pokojowe 41

mkw. zamienię na takie samo w Jeleniej
Górze tel. 663-518-272

Auto myjnia zatrudni, 506-089-476.

504-427-210.

aCukiernika na samodzielne stanowi-

aDuży dom na wsi, 298 tys.,

sko 602-123-133.
aCukiernika, 724-534-541.

696-894-171.

Firma z Wrocławia zatrudni kierowcę kat. C+E na trasach POLSKA
NIEMCY (weekendy w domu). Tel.
71/357-85-97, info@trans-port.pl
www.trans-port.pl
aFirma zatrudni doświadczonych mon-

terów sieci wod.-kan. i gaz. Praca na terenie Wrocławia i okolicach. Tel. 71/
783-44-34, e-mail: biuro@linea-ab.pl.
aFryzjera dobrego, tel. 601-700-139.
Impel Cleaning poszukuje placowych - sprzątanie terenów zewnętrznych przy użyciu ciągnika.
Praca w godzinach od 6:00 do
14:00. Mile widziane posiadanie
prawa jazdy kat. B i doświadczenie
na podobnym stanowisku. Jako
ZPChr zatrudnimy również osoby z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Kontakt: tel. 71/374-84-75.
aKierowcę kat. C, E w ruchu krajowym,

Wrocław tel. 601-755-319.
aKobiety do ręcznego klejenia pierogów, tel. 71/358-44-12/13.
aKosmetyczkę przyjmę tel. 500-618133, 71/353-64-78, aniaslusarek@o2.pl
aKucharza w żywieniu zbiorowym zatrudnię 71/794-81-33.
aMalarzy, brygady, 601-793-145.
aMasażystki relaksu 784-611-206.
aMasażystki relaksujące 696-919-798
aOsobę do kantyny pracowniczej w
strefie LG zatrudnię 71/794-81-33.
aP.U. “Jarexs” zatrudni osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności (nie
emerytów) do pracy w ochronie na terenie Wrocławia i okolic, 71\341-06-30
aPomocników na budowę 695-200-805.

go, dzwonić po 10:00, 71/399-87-89.

Alfred Talke poszukuje:
DOŚWIADCZONYCH KIEROWCÓW.
Praca na SILOSACH.
Wymagania: prawo jazdy C+E,
podstawowa znajomość jęz.
angielskiego lub niemieckiego.
Tel. 71/348-34-13, e.mail:
talke@talke.pl

aDom - Międzybórz, zob. allegro,

kobiety i mężczyzn bez ograniczeń
wiekowych do obsługi meczów
na stadionie przy Oporowskiej,
oraz na nowym stadionie na
Maślicach (WKS Śląsk, euro 2012)
i innych imprez masowych.
Służba informacyjna 12 zł/h,
służba porządkowa 16 zł/h,
więcej informacji pod nr.
tel. 510-950-989.

zatrudnię

aChemia, cały zakres, 787-518-783.

domy sprzedam

aFirma Formacja zatrudni

aPracownika do dociepleń 697-755-378.

Wys.prowizje, 602-246-846

nieruchomości

Firma DOZAMEL Sp. z o.o. we
Wrocławiu zatrudni kucharza min.
2 letnie doświadczenie zawodowe.
Tel. 607-867-227.

praca
aAkwizytora, pośrednictwo- do OFE.

806.
aPolski, tanio, Wrocław, 601-763-157.

z firmą lub brygadą dekarzy (styropapa,
papa termozrzewalna). Tel. 500-130-609
aFirma Budowlana zatrudni dekarzy
(papa termozrzewalna). Tel. 500-130609
aFirma Budowlana zatrudni elektryków.
Tel. 510-131-890 w godz. 8 do 15.
aFirma Budowlana zatrudni majstra budowy. Tel. 71/319-36-35 w godz. 8-15.

Praca dla budowlańca 883-560-195.

korepetycje
aMatematyka - nauczyciel, 695-867-

produkcji-montaż, kontrola, pakowanie,
bezpł. zakwaterowanie, przejazd. Od zaraz! Sk Expres (nr cert.3289): 665-777
030
aDo noszenia ulotek, 516-484-161.
aDoświadczonego operatora na koparkę JCB oraz kierowcę rencistę na Kamaza z Wrocławia, 601-775-980.

garaże

aCukiernia z wyposażeniem w Bielawie

matrymonialne

aCzechy, bez dośw. legalnie, pracownik

Emeryta, rencistę do pracy na parkingu, tel. 71/781-70-16.

77/415-63-20, 603-749-388, 505-148344, www.garaze-kamar.com.pl
aHurtowa sprzedaż miału i węgla. Tel.
602-675-465, 77/466-57-11.

szkoły

aKupię maszyny ślusarskie 692-466-

Lubin

www.dunskaszafa.pl 505-230-405.

nauka

aAgregaty prądotwórcze 501-496-288

Legnica,

aHurtownia odzieży duńskiej

antyki

maszyny, urządzenia

ul. Krzywoustego 3a,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 71/399-96-06

jący, cicha okolica, działka 900 mkw.,
tel. 509-282-553.

handlowe
660-532-696.

Oleśnica,

Rynek 13,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 74/843-93-54

aJelenia Góra - Cieplice,dom wolnosto-

toholowanie 24H, 666-482-483.

aAntyki - kupię starocie, meble, zegary,

Wałbrzych,

ul. Mickiewicza 6,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 62/785-26-16

602-459-611.

a“Elza”, 71/784-31-82, 693-698-270,
REKLAMA

Syców

ul. Skłodowskiej 13,
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 75/752-29-03

aMaszyny stolarskie, kupno-sprzedaż,

aALTER-POŻYCZKA: gotówki bez BIK-u,

oddłużenia, konsolidacje. Oferty dla
każdego na oświadczenie, dojazd do
klienta, 703-803-023 (7,69/min)

Jelenia Góra,

aPrzyjmę chętną do sklepu spożywcze-

Przyjmiemy pracowników
do firmy budowlanej (murarzy,
cieśli, zbrojarzy i pracowników
wykonujących prace elewacyjne)
Tel. 723-145-536.
aSklep Lewiatan zatrudni sprzedawcę.

Wrocław, tel. 509-754-895.
aStolarza, samodzielnego montażystę
meblowego, prawo jazdy, 533-223-792.
aStudenta jako kierowcę w żywieniu
zbiorowym zatrudnię, 71/794-81-33.
aZatrudnię cieśli i zbrojarzy, 531-239837
aZatrudnię do sprzątania energiczną, z
doświadczeniem, 607-605-260.

aZatrudnię emeryta lub rencistę na parking strzeżony 695-136-592.
aZatrudnię hydraulika, tel. 692-091-075.
aZatrudnię montera instalacji wod-kan.
z prawem jazdy kat. B, Wrocław, 664513-200.
aZatrudnię piekarza 695-998-283.

Zatrudnimy pana - może być
emeryt do sprzątania i utrzymania
terenów zielonych,
chodników, odśnieżania.
Zgłoszenia tylko osobiste :
PU SEZAM, ul. Odrzańska 23, III p.,
tel. 71/799-18-19.
aZbrojarzy - brygady, 606-891-884.

turystyka
wycieczki
aWczasy Hajduszoboszlo 28.08-04.09 750 zł autokar, wyżywienie. Tel. 71/32241-06, www.idenbus.com
aZiemia Święta: 22-30.09.11;
22-30.01.12; 18-26.02.12
Włochy ( o.Pio) 17-25.10.11;
Kuba-Meksyk 2-16.12.11;
ALFA-TUR www.alfa-tur.pl
71/352-23-19; 601-788-190.

noclegi

apartamenty
aApartamenty w Ustce, Activ-Club czteroosobowe, komfort,
www.ustka.org.pl, 601652590
aCzarnogóra, Zatoka Kotorska, apartamenty tanio, 783-739-282

pensjonaty
aA1 Udane wakacje nad morzem,
www.pensjonatpodorlem.pl, —————
—wysoki standard, 507-234-229
aDźwirzyno,”Akacja” - pokoje z łaz.
od 90 zł/os. z wyż. 602-860-003,
www.corect.com.pl

Kolonia letnia w Międzygórzu O.W. Sabat - Dworek Myśliwski
Księżnej Orańskiej. Termin
18-31.08.2011 r. Cena - 760 zł/os.
W cenie: noclegi, wyżywienie
4 x dziennie, ubezpieczenie,
opieka kadry pedagogicznej,
przejazd autokarem, realizacja
programu. Tel. 607-039-039,
e-mail: miedzygorze@sabat.info.pl
www.sabat.info.pl
Ustka- ośrodek wypoczynkowy.
Promocja! Wczasy! Emeryci!
59/814-44-26,
www.morski101.republika.pl
aUstronie Morskie, pok. 2, 3,

Strzegom,
ul. Dąbrowskiego 22
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel./fax 74/855-05-19

aKołobrzeg - pokoje blisko morza, par-

king, 94/351-71-48, 660-440-682.
www.wierzbowa.nadbatykiem.pl
aŁeba- komfort, tanio, 606-687-996.
aMielno, 94/316-59-12, 604-850-601.
aMiędzywodzie - pokoje nad morzem,
91/381-48-34, 691-649-447,
www.westerplatte7.emeteor.pl
aMiędzyzdroje - Dom Wczasowy.
Noclegi. Tel. 91/328-02-10.
aMiędzyzdroje, pokoje z łazienkami+TV, www.miedzyzdrojewillaanna.pl
Tel. 91/328-00-18
aMiędzyzdroje, pokoje z łazienkami, tel.
91/328-10-28. www.nina.nawczasach.pl
aMiędzyzdroje-pokoje 2,3,4 os., z łazienką apartament, TV, parking, aneks
kuchenny, domki, 91/328-17-48, 609967-390.
aPobierowo, dom wczasowy
“OLIWIER”+domki, Reymonta 11,
parking, TV, grill, ceny konkurencyjne,
wrzesień taniej. Tel: 91/386-41-31, 609313-676, 513-790-008
www.reges.pl/oliwierpobierowo.htm
aRewal, super pokoje 91/386-25-47.
aRewal- morze 150 m, wyżywienie,
parking.Tanio. 91/386-26-77, 606-265777.
aŚwieradów Zdrój, 75/781-64-73, pokoje, domki, tanio, kolej gondolowa.
aŚwinoujście-pokoje na wczasy,
91/817-19-41, 501-681-525.
aŚwinoujście-pokoje, TV, blisko morze.
91/327-09-33, 693-076-584.
aUstka, pokoje z łazienkami, 23 - 33zł
osobodzień, 59\814-91-54, 606-109-683
Wczasy dla seniorów. Zapraszamy
miłośników wędkarstwa i grzybobrania do Ośrodka Wypoczynkowego “Sabat” w Lubiatowie
nad jeziorem Sławskim. Turnusy:
5-11.09.11; 12-18.09.11;
19-25.09.11 r. Koszt 460,00 zł.
W cenie: noclegi,wyżywienie
3xdziennie, ubezpieczenie NNW.
Transport autokarem z i do Wrocławia. tel. 604-427-570,
68/352-42-95, sabat@sabat.info.pl
www.sabat.info.pl
aWczasy. Raj dla grzybiarzy i wędkarzy.

Rodzinna atmosfera. Ceny konkurencyjne. Co Ci zależy!
Zadzwoń! 95/743-38-14.

domki letniskowe
aMorze - www.rafa.kgg.pl, 509-337-091
aTrzęsacz k/Rewala, tanie domki kemp.

z łaz. 91/453-18-68, 694-959-390.

usługi

4- osobowe, 10 min., do morza.
Tel. 784-364-106, 692-548-894.
www.fajnewczasy.pl/33193

agd, rtv, foto

Wczasy dla Seniorów - OW Sabat
w Międzygórzu - Dworek Myśliwski
Księżnej Orańskiej. Turnusy:
19-25.09.2011, 26.09-02.10.2011,
3-09.10.2011. Cena: tylko
460 zł/osoby. W cenie: noclegi,
wyżywienie 3 x dziennie, ubezpieczenie NNW, realizacja programu,
opieka przewodnika PTTK,
transport autokarem
z i do Wrocławia. Tel. 607-039-039,
miedzygorze@sabat.info.pl,
www.sabat.info.pl

aAbsolutna naprawa lodówek, bezpłat-

pokoje gościnne
Darłowo - noclegi od 17 zł, 509-536400, www.sylwia.witajcie.pl
aDarłówko, kwatery blisko morza,

94/314-32-38,
www.walendowska.nadbaltykiem.pl
aDarłówko, kwatery blisko morza,
94/314-37-70,
www.domekzacisze.nadbaltykiem.pl
aDobry wypoczynek-Międzywodzie,
pokoje z łazienkami, balkonami nad morzem, 91/381-48-35, 608-821-370.
aDźwirzyno pokoje z łazienkami 100m
do morza 604-215-186
aGąski pokoje z łaz. 94/346-92-94
aKołobrzeg pokoje, 94/35-117-80

aPralka 606-169-583, 71/316-56-31.

Bezpłatny dojazd roczna gwarancja.
ny dojazd, tanio, 71/398-19-22, 508-142037.
aLodówki zamrażarki, lady, klimatyzacja, bezpłatny dojazd, tanio 792-016323.
aAbsolutnie pralki, 501-109-373.
aAby rozwiązać każdy problem z komputerem, 602-357-011.
aAGD - Naprawa pralek 71/353-10-40.
AGD - pralka, lodówka, junkers,
Wrocław, 71/354-15-48, 501-210657.
aAGD Polar serwis pralka 71/324-20-14.

AGD pralek, zmywarek, 501-151008, 71/345-53-08. Tanio! Gwarancja!
aAGD Pralka najtaniej 71/351-93-63.
aAwarie internetu, aplikacje, e-mail,

komputery, laptopy, oprogramowanie,
szkolenia 607-209-520.
aBezpłatny dojazd 71/368-12-97, napraw telewizorów 501-408-970.
aBezpłatny dojazd TV, 71/727-91-03.
Bezpłatny dojazd, telewizory i LCD,
601-572-738, 71/311-46-20.
aDomofony, 71/342-86-65.

www.gazetawroclawska.pl
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Ogłoszenia drobne
Domowa naprawa telewizorów Tanio, 71/321-71-47, 601-473-957.
Domowa naprawa telewizorów,
LCD, 71/351-60-02, 502-175-735.
aKuchenki gazowe piece 503-625-110.
aKuchenki gazowe, elektryczne, napra-

wy, podłączanie 71/342-34-55. Wrocław.
Telewizory, LCD - naprawa, domowe, warsztatowe, dojazd bezpłatny, 71/343-05-39.

budowlano-remontowe
aA do Z remonty 883-560-195.
aAbax, remonty domów itp. 795-804-

199.
aBalkony, przesuwna zabudowa, balustrady, 71/784-46-79, 505-792-401.
aBalustrady ogrodzenia 503-482-878.
Budowlaniec kobieta, ekskluzywne
wykończanie mieszkań 661-245720.
aBudowy, arka-budeko.pl, 501-816-943
aBudowy, remonty, 600-760-101.
aCałokompleksowe, bezpyłowe, cykli-

noukładanie, 71/347-78-39, 605-634512.
aCyklina 886-990-337.
aCyklina 500-674-640.
aCyklina 510-797-360, 71/349-41-19.
aCyklina 605-825-830.
aCyklina 71/321-18-66, 507-412-360.

aGipsogładzie, malowanie, tapetowa-

nie, 71/788-92-52, 609-735-830.
aGipsogładzie, remonty, 601-785-850.
aGlazura 35 zł, solidnie 698-980-558.
aGlazura tel. 531-800-403.
aGlazura, remonty 660-233-460.
aGlazura, remonty, 501-294-332.
aGlazura, remonty, 601-785-850.
aGlazura, remonty, kompleksowe wykończenia, solidnie, tel. 721-852-300.
aGlazura, stolarka, malow. 513-005707.
aGładź, cyklinowanie, 71/344-92-16.
aHydraulicy gaz C.O. 500-623-870.
aHydraulik 601-729-283.
aHydraulika, 695-299-349.
aKamieniarstwo. Pomniki granitowe.
Całkowity koszt z montażem 1.500 zł.
Parapety, schody, 74/837-27-23, 691883-105
aKonstrukcje i rozbiórki, 720-471-834
Koparko-ładowarki, roboty ziemne, tel. 605-061-063.
Koparko-ładowarki, roboty ziemne, Wrocław, 502-025-717.
aMalarskie, glazura, gipsogładzie, pa-

aCyklina bezpyłowo, 71/344-92-16.

nele, cykliniarskie, 71/353-63-53.
aMalarskie, usługi. 693-088-951.
aMalowanie 4 zł/mkw., 502-974-900.
aMalowanie, gładzie 511-676-202.
aMalowanie, tapetowanie, gładzie,
71/796-49-94, 501-102-043.
aMalowanie-remonty-tanio 787-749575
aOkna, drzwi, bramy, rolety, wysokie
rabaty Tel. 71/394-17-14.

aCyklina bezpyłowo, 792-847-153.

Okna, rolety, 71/343-47-25.

Cyklina bezpył. Tanio! 660-402-041.
aCyklina bezpyłowa 503-460-273.

aCyklina superbezpyłowo 661-399-209.
aCyklina, rzetelnie, 880-645-800.

aOsuszanie budynków, 608-600-150
aRemonty od A - Z, 720-471-834.

aCyklinoukładanie 71/372-85-16.

aRemonty od A do Z 695-299-349.

aCyklinowanie bezpył. 606-697-554.

aRemonty, kompleksowo, 695-980-052.

aCyklinowanie bezpyłowe, 511-462-

520.
aCyklinowanie, układanie, 660-472-017.
aCyklinowanie. Wypożyczanie cykliniarek, 71/351-87-42, 602-195-358.
Dach, rynny, 606-402-688, 324-2632

aRemonty, wykończenia, 519-140-850.
aRemonty, wykończenia- referencje,

aDachy nowe + naprawy 516-021-959.
aDachy, naprawy, 720-471-834.

struktura. Tel. 784-432-790, 71/759-2492.
aDoradca budow., nadzory, 722-855722.
Drobne naprawy domowe 697-104989.
aDrobne prace remontowe, których nikt

nie chce robić? Zadzwoń! 691-968-638.
El.instalacja. Montaż. Pomiary,
71/357-77-00, 603-867-128.

aElektryczne 506-312-603.

Anteny profesjonalnie 603-867-128,
71/357-77-00.
Anteny, domofony, elektroinstalacje, wspólnoty, tel. 880-802-802.
aDomofony montaż-serwis, 509-490-

402

aElektroinstalacja, odgromy, pomiary,

501-210-843.

Elektryczne pogotowie 71/351-1515, 603-867-128.
aElektryk, tanio 784-295-501.

aElektryczne pomiary, odbiory,

kuchenki, tel. 501-739-926.
aElektryk, awaria inst. 605-106-079.
Hydraulicy - fachowo, 601-580-099.

aGipsogładzie, glazura, 500-623-843.
aGipsogładzie, malowanie, płyty g/k,

panele, glazura, 886-900-666.

prawy 601-519-700, 71/351-97-00.
aAntena tanio 504-360-025.
aAntena tanio 71/361-44-02.
aAntena, analog, cyfra, dwudziestoletnia praktyka, 501-314-396, 71/357-7596.
aAnteny montaż od 69 zł 603-103-232.

aHydraulicy gaz, c.o., woda, awarie,

piece, kuchenki, tel. 691-892-754.

REKLAMA

1103999/00

Spółdzielnia Inwalidów ZWYCIĘSTWO
w Brzegu w likwidacji, ul. Garbarska 15, 49-306 Brzeg
tel. (77) 416 40 41, fax (77) 416 40 42, e-mail: zwyciestwo@op.pl

meble kuchenne i szafy wnękowe, tel.
605-332-723.
aSchody, drzwi, tel. 605-741-606.

Tapicerstwo tanio 71/302-83-17.
aTapicerstwo u klienta 71/322-61-04.

aHydraulik 501-778-785, 71/322-89-00.

a“LECH-TRANS” mikrobusem do Nie-

Hydraulik awr. natych. 500-323-373
aHydraulik, uprawnienia wod.-kan., CO,

gaz, oczyszczalnie, 601-771-295.
aHydraulika- awarie 24h, 505-982-689.
aJunkersy, tanio 71/328-29-17.
aJunkersy-kuchnie-piece, 787-176-299.
aSzamba betonowe, montaż 516404107

montażowe

miec, 0604-123-442, 0049/1628549096.
aAbsolutnie tanio, 501-283-906.
aKontenery na gruz i śmieci 518-317617.
aPrzeprowadzki 511-11-51-52
aTransport osobowy 71/354-50-02.
Wywóz gruzu i śmieci - kontener
3, 5, 7 m sześc. od 250 zł,
tel. 71/311-31-71, 691-848-367.
aWywóz starych mebli 660-811-020.

uroczystości

ogrodnicze

aFilmowanie foto alegratka 885-474-

aOgrody, tel. 504-569-614.

335.

aProjekt, realizacja, opieka 509-273-

zabezpieczające
aAbsolutnie awarie, 501-104-158, mon-

aPralnia dywanów-odbiór, 501-066-330
aPranie!!! wykł. tap. 71/ 348-75-33.

taże, zamki, serwis, drzwi izraelskie,
Gerda, W-w, 71/328-82-24.
aZamki, awarie, montaż 71/367-43-86.

aPranie dywanów!!! 501-066-330.

inne

aAbażur - Pranie - dywan, tapicerka, ta-

aCyklinowanie+schody 697 143 799

nio 71/348-75-33, 501-066-330.
aAdres: Kominiarska 4. Autoryzowana
pralnia dywanów, 71/352-63-23.

aUsługi geodezyjne, tel. 664-114-280.

AlePranie.pl Karcher: dywanów,
obić meblowych, tapicerki
505-087-474.
aAlergia stop! pranie dywanów,

zdrowie
pomoc całodobowa
aAlkoholoodtrucia, 24H, 71/354-44-44.
aAlkoholoodtrucia, esperal, 71/343-66-

tapicerki, żaluzji, 71/325-89-61.
Amaj.com.pl -dywanotapicerka,
mycie okien, 503-327-682.

26.
aAlkoholoodtrucia, specjalistyczne leczenie, wizyty dyskretnie 606-209-433.
aBezboleśnie esperal, 71/321-64-21.

Esperal 602-812-218, 71/357-70-71.

cerki, Karcher, 71/336-16-23.

aEsperal, 601-892-724.

Czyszczenie dywanów, tapicerki tanio, solidnie, 660-785-220.

aEsperal, Gaborski, 71/361-99-35.

aDezynsekcja 509-074-790.

aChirurgia Plastyczna dr Andrzej Bie-

biór, odwóz, 71/364-51-24, 515-909-289.
aPodejmę sprzątanie i mycie okien, tel.
664-037-020, 71/786-75-18.
przeprowadzki
a“TML” tanio, solidnie 505-840-097.

chirurgia
niek, Słowiańska 29 b, 71/727-92-58.
aChirurgia plastyczna, Henryk Knakiewicz, Rydygiera 30, 71/328-44-44, 601440-440
Endomed - dr. Jacek Langowski
spec. chirurgii ogólnej i onkologicznej. 71/781-01-28, 519-171-318.

aA&J, kaminscy.com.pl (1986 rok),

696-600-144; 71/321-34-05
aAbsolutna cała doba 604-867-147.
aAbsolutnie tanio, 501-283-906.
aTanio 508-287-106, 71/784-55-63.
aTransport osobowy 71/354-50-02.

Endomed - oddział chirurgii jednego dnia NFZ, chirurgia ogólna i endoskopowa, 71/781-01-28, 71/78101-40.
aESPERAL - LUBIN 603 123 112
aLaserami- żylaki, włosy, brodawki, od-

reklamowe
ZAMÓW!!! Kreacje Internetowe.
Wizytówki. Ulotki. Foldery.
Plakaty. Kalendarze. Gazetki,
www.reklamawroclaw.com
Tel. 71/374-81-27
w godz. 8.00-16.00,
h.chudzikiewicz@gazeta.wroc.pl
stolarskie
aPawlacze, garderoby, 605-315-416.
aSchody z drewna już od 6 tys. zł, drzwi

wewnętrzne, 724/925-190.

ciski, tatuaże, fotoodmładzanie, blizny,
71/329-33-70. www.lasermedic.pl

ginekologia
aGinekolog cały zakres 888-434-888.
aGinekolog 667-755-444.
aAntykoncepcja, USG, krio. Leczenie

farmakologiczne i zabiegowe. Piastowska 40, 71/328-04-40, 501-450-100.
aGinekolog -tanio 0502-865-184
aGinekolog cały zakres 601-714-925.
aGinekolog farmakologia 790-68-52-67
aGinekolog pomoc 506-553-556

REKLAMA

1104024/00

LOKAL MIESZKALNY DO SPRZEDANIA
Syndyk masy upadłości
Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzeszów”
w Strzeszowie

ogłasza sprzedaż w licytacji,

ZAPRASZA

DO PODJĘCIA ROKOWAŃ W SPRAWIE
SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI
w Brzegu przy ul. Reja 4-6, na której posadowiony jest 3-piętrowy
budynek usługowo-magazynowy o pow. 1 093 mkw.

Nieruchomość położona jest w centrum Brzegu, nieopodal Rynku
i ulicy Długiej – głównego ciągu handlowego miasta.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt
z likwidatorem codziennie w godz. 8.00-14.00.
Zaproszenie jest aktualne do 19 sierpnia 2011 r.
www.dawro.pl

REKLAMA

0948754/01

lokalu mieszkalnego nr 5 o powierzchni 28,80 mkw. wraz z pomieszczeniem
przynależnym-piwnicą o powierzchni 14,20 mkw. i udziałem stanowiącym
12,57% w częściach wspólnych budynku oraz prawie własności gruntu, położonego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym we wsi Mienice nr 25, gmina
Wisznia Mała. Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WRIW/00029167/7 dla nieruchomości gruntowej,
stanowiącej działkę nr 300/1 – obręb Mienice.
Cena wywoławcza wynosi 26.000,00 (dwadzieścia sześć tysięcy złotych).
Licytacja odbędzie się 7 września 2011 r. we wsi Mienice, przy budynku nr 25.
Lokal będzie można obejrzeć 30 sierpnia 2011 r. w godzinach od 11.00 do 12.00.
Szczegółowy opis nieruchomości, ruchomości oraz regulamin sprzedaży na
stronie internetowej www.ardobiejewska.pl
Dodatkowe informacje pod numerem telefonu 607.574.010.
Przetargi – www.ardobiejewska.pl

różne
“Absolutnie najskuteczniejsi wróżbici” Tel. 605-418-522,
www.wrozby.pop.pl
a“Bogumiła Wróżka” tel. 606-103-707,

USG, Kolposkopia, Krioterapia, Laser.
Lekarze specjaliści, także lekarka ginekolog.

tel. 71 795 78 00

71/355-35-22, 603-686-459.

porządkowe

Ginekolog, doświadczenie, USG,
8.00 - 24.00, 501-529-146.

transportowe

aPanele, montaż, sprzedaż, tanio, VAT,

962.

aGinekolog tanio 504-444-874

aTapicer 721-022-558, 71/314-82-81.

Hydraulicy, kotły, junkersy, gaz,
mrożenie, tel. 601-580-110.

aDywanoczyszczenie, trzepanie, od-

aCzyszczenie kanalizacji 512-142-313.

Elektroawarie pomiary 71/322-2517

spirala mech. Wuko, kamera, 607-195120, www.wukon-kanalizacja.pl

aCzyszczenie dywano-wykładzin, tapi-

aAntena cyfra, N, Polsat- Montaż, na-

aDocieplenie, malowanie, regipsy,

aHydraulicy, czyszczenie kanalizacji,

Roletki, Żaluzje, Moskitiery, Rolety
Zewnętrzne, Markizy, Okna, Silniki.
Profesjonalnie. Tel. 71/345-73-42.

instalacyjne

aSchody z drewna, drzwi wewnętrzne,

Tapicer 71/781-75-22, 601-424-186.

aCzysz.dywanotapicerki 71/373-80-38.

aDachy - papa, solidnie 602-114-080.
aDachy, więźby, podbitki, 507-648-914.

Hydraulicy, awarie, tanio, tel.
71/357-75-02, 693-718-335.

tel. 601-783-993, 71/783-48-20.

Rolety, żaluzje 71/372-02-12.

aDachy 504-103-039, 607-484-858.

Hydraulicy natychmiast 500-323373

interna
aAlmed. 24H wizyty. Interniści. EKG.
Pediatra. Laryngolog. Urolog. Alkoholoodtrucia, 71/333-00-02.

24MED. Wizyty domowe 24h gabinet, EKG. 71/772-48-58
aInternista wizyty dom. 512-223-007.
aInternista, specjal. diabetolog, EKG,
nadcisnienie, wizyty 606-209-433.

www.tarot78.pl

aAntyki, starocie, kupię 660-532-696.
aAtrakcyjne masaże, 512-548-546.
aEmanuelle supermasaże, Bogusław-

skiego 75, 71/781-80-02.

aJasnowidz - Maria Wolniewicz - wróż-

ki, www.parapsycholog.pl, 71/322-3131, 605-327-076.
aJasnowidz -wróżka. 509-246-821
aKsiążki, płyty - kupię, 502-386-065.
aKupię książki używane. Płatność gotówką. Dojazd. Tel. 509-675-586.
aMasaże 696-919-798.
aMasażystki relaksu 604-722-207.

Internista, wizyty, 71/322-60-14,
603-750-141.

towarzyskie

aInternista, wizyty, EKG, 607-326-222.

towarzyskie

Pediatra, wizyty, 71/322-60-14,
603-750-141.

aAda Kościuszki 35/3, 71/795-07-85.
aAktywne dziewczyny 24h 510-283-796.
aAlicja 513-829-202.

neurologia

Całodobowe wyjazdy 509-660-375.

aElżbieta Toporowska, specjalista neu-

rolog, Krynicka 51/105, 691-848-365.
aNeurolog 602-130-490.
stomatologia

Wyjazdy 509-502-747.
aApartament Tęczowa 24h 664-722-081.
aAtrakcyjna blondi 721-570-289.

Bigda Hryncewicz. Protetyka,
chirurgia, stomatologia ogólna,
wybielanie. Fundusz Zdrowia,
Ułańska 11, 71/368-70-67,
Fizylierska 5, 71/368-74-04.

aAtrakcyjna prywatnie, 794-477-878

aLek. dent. Mazurkiewicz- Protezy na

aBiedroneczki prywatnie 71/321-11-28.

Fundusz, Gajowa 44/2, 71/336-81-27.
inne specjalizacje

aAtrakcyjne Tęczowa 723-729-775.
aBajana prywatnie 660-099-262.
aBardzo ładna, młodziutka 507-983-910.
aBasia super 600-537-580.
aBlond ósemka 665-033-385.
aBlondyneczka zgrabniutka 503-746-932
aBrunetka super ładna 507-487-136.

Alkoholoodtrucia - esperal,
71/322-60-14, 603-750-141.

aCałodobowo 518-722-670.

Choroby płuc, onkologia, 71/35953-90.

aCentrum 508-152-420.

Dermatolog- wenerolog- specjalista, codziennie, 71/347-92-76, 502382-385.
Kulaszewski, psychiatra, gabinet,
wizyty domowe, psychoterapia,
602-503-644.
aLaryngolog specjalista, Kierśnicki Zbi-

gniew, gabinet. Wrocław, 71/348-31-56.
Ortopeda, dr Majchrowski L., Wrocław, Kwiska 5/7, 601-915-841,
piątki od 16.00.
aOrtopeda, sprzęt ortopedyczny,

71/343-66-26.
aOrtopeda. Wizyty domowe, specjalista
ortopedii, traumatologii, Malcewicz,
608-484-286.
Psychiatra Przemysław Pacan. Gabinet, wizyty domowe, 604-592-152
aSeksuolog, psycholog, dr W. Ślósarz,

www.seksuolog.pl, tel. 601-777-738.
Urolog - dr G. Urbańczyk, Endomed, 71/781-01-40.
przychodnie, kliniki
Endomed - dr n. med. Andrzej Wójcik specjalista chirurgii ogólnej.
71/781-01-40, 519-171-318.
Endomed - kolonoskopia, gastroskopia, rektoskopia, poradnia onkologiczna, proktologiczna, gastroenterologiczna - NFZ, rentgen
ogólny, stomatologiczny, 71/78101-28, 71/781-01-40.

Całodobowo centrum 71/341-84-00
aCzterdziestolatka 605-419-168.
aDiablica 71/344-87-06
aDojrzała dyskretnie! 798-125-662.
aDojrzałe 503-760-647.
aDojrzałe Centrum 503-512-177.
aDominikański plac 603-928-406.
aDyskretnie Kasia 24h 725-607-386.
aDziunie nowe w mieście 788-728-169
aGrabiszyńska prywatnie 514-978-366.
aGrabiszyńska. Nowe. 693-460-162.
aHallera 41/8 71/361-70-97.
aKarola i siódemeczka 518-878-173.
aKościuszki 110/4 71/793-76-60.
aKościuszki 145/1 tel. 71/341-31-31.
aLegnicka extralaseczki 503-689-167.
aMirosława 697-368-399.
aNaprawdę ładna! 504-729-824.
aNowa ładniutka 503-669-807.
aOgnista lady, 516-934-408.
aOla 887-622-813.

Pani 782-213-260.
aPieszczoszka 518-722-673.
aPiękna Olivia prywatnie 503-985-469.

Piłsudskiego, 71/343-07-10.
aPrądzyńskiego 791-088-966.
aPrywatnie - dyskretnie 504-810-364.
aPrywatnie 604-344-316.
aPrywatnie 696-356-146.
aPrześliczna 19-latka 507-276-724.

Rejtana 8/1c 71/799-17-33.
aRenata prywatnie, 603-319-115.
aSłowiańska, 71/321-11-28.
aŚliczna całodobowo 889-048-207.
aTrzydziestolatka 508-152-420.
aWandy 505-353-547.

USG - szeroki zakres, dzieci i dorośli. Badania dopplerowskie przepływów naczyniowych - pełen zakres. NZOZ ENDOMED, tel. 71/78101-40, 519-171-318.

aWszystko 518-722-670

USG, gastroskopia - cienkie gastroskopy, Wrocław, Wiosenna 15,
tel. 71/339-88-24.

aZgrabniutka 50-latka 792-671-685

zabiegi

aZatrudniam 508-152-420.

aMasaż, rehabilitacja, 513-536-236.

aZatrudnię 503-981-263.

aWyjazdy - taniutko! 504-751-645.
aWyjazdy 602-578-689.
aWyjazdy 71/344-87-06.
aWyjazdy Madzia 791-125-937.
aZielińskiego - prywatnie 505-302-612.

towarzyskie - zatrudnię

aMasaż, rehabilitacja, elektroterapia,

aZatrudnię 518-722-673.

wizyty, fizjoterapeuta, wylewy, udary,
bóle kręgosłupa, SM, długotrwała opieka rehabilitacyjna 692-691-350.
aRehabilitacja, wizyty, 603-397-930.

aZatrudnię z zakwat. 501-160-840.

rolnicze

uroda

maszyny rolnicze

aMasaże relaksacyjne, 71/790-33-40.

aOwijarkę bel sprzedam, 602-828-177
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KGHM
M

Zagłębie
Z
agłębiie L
Lubin
b
bin
bin
Pokazaliśmy
nasz charakter

Lider pełną gębą
b Sz. Pawłowski
potwierdził, że jest
liderem Zagłębia
b Teraz Szymek
chce się wykazać
w spotkaniu kadry

Z Darvydasem
Sernasem, napastnikiem KGHM Zagłębia
Lubin, rozmawia
Paweł Kucharski

W środę wieczorem Szymon
Pawłowski stanie przed szansą
na dziewiąty występ w narodowychbarwachreprezentacjiPolski. Jeśli skrzydłowy KGHM Zagłębia Lubin zagra przeciwko
Gruzji,będzietodlaniegowyjątkowy mecz. A to dlatego, że
spotkanie odbędzie się na lubińskiej Dialog Arenie. Tak blisko do kadry Szymek nie miał
jeszcze nigdy.
Pawłowski już od dawna jest
w szerokim składzie selekcjonerabiało-czerwonych.Itonie
tylko z powodu niewątpliwego sentymentu, jaki
SmudażywidoZagłębiaijegopiłkarzy.Nasz
skrzydłowy po wyleczeniu kontuzji gra tak, że nie
sposóbniedaćmuszansy.Ajeśliktośmiałwątpliwości,topiątkowy mecz Miedziowych z Lechem Poznań mógł je rozwiać.
Pawłowski był jednym z najlepszychnaboisku,adobrywystęp
okrasił przepiękną bramką.
– Nie było łatwo zdobyć taką
bramkę,boprzystrzałachzdalszej odległości bramkarz
ma więcej czasu na reakcję. Ale
jeśli dobrze się trafi, to wpada –
śmiał się po spotkaniu szczęśliwy Szy-mek, który zagrał
napozycjiofensywnegopomocnika. Jego rolą było wspieranie
w ofensywnych akcjach
Darvydasa Serna-sa. Jak

FOT.PIOTRKRZYŻANOWSKI

Paweł Kucharski

Szymon Pawłowski był najlepszym piłkarzem Zagłębia Lubin w meczu z Lechem Poznań (1:1)

Pawłowski:
Polanski?
Nie mam
zamiaru tego
komentować.
To
trener decydu
je,
kogo powoływ
ać,
a kogo nie
na pierwszy oficjalny mecz,
współpraca z litewskim snajperem układała się całkiem dobrze.
–Natejpozycjimiałembardzo
dużo swobody. Mogłem schodzićnaobiestrony,koledzyszukalidomniepodań.Byłemczęściej przy piłce, praktycznie cały
czas byłem pod grą – zauważył
Pawłowski, który, jako prawdziwy lider zespołu, był jednym

Rozgrywki Młodej Ekstraklasy
ledwo co wystartowały, a piłkarze Zagłębia Lubin już zadomowili się na pierwszej pozycji.
Na inaugurację sezonu Miedziowi pokonali przed własną
publicznością Legię Warszawa
3:1(bramki: ArielFamulski,Mariusz Malarowski i Adrian Rakowski).Wminionąsobotęwyższość podopiecznych trenera
TomaszaBożyczkimusieliuznać
młodzi kopacze poznańskiego
Lecha. Sukces jest tym cenniejszy,żewdrużynieKolejorzawystąpiliznaniz„dorosłych”boisk
Jasmin Burić, Kamil Drygas, Jacek Kiełb czy Vojo Ubiparip.

Lech Poznań – Zagłębie Lubin 1:2 (0:2)
Bramki: Ubiparip 78 – Sołtyński 11,
Rakels 35.
Zagłębie: Forenc – Pisarczuk, Osyra,
Śliwiński, Azikiewicz, Sołtyński (84
Kowalski-Haberek), Rakowski, Famulski
(75 Kusowski), Danielewicz (58
MalarowskI), Woźniak, Rakels.

Młoda Ekstraklasa
1. Zagłębie Lubin
2. Widzew Łódź
3. Lech Poznań
4. Ruch Chorzów
5. Lechia Gdańsk
6. Wisła Kraków
7. Korona Kielce
8. Legia Warszawa
9. GKS Bełchatów
10. Górnik Zabrze
11. Śląsk Wrocław
12. Jagiellonia Białystok
13. Podbeskidzie B-B
14. Cracovia
15. ŁKS Łódź
16. Polonia Warszawa

2
2
2
1
1
2
1
2
2
2
1
0
1
2
1
2

6
4
3
3
3
3
3
3
3
2
1
0
0
0
0
0

znajlepszychwswojejdrużynie.
Wszystko wskazuje na to, że
dobrywystępzLechemtodopieropreludiumdotego,co
czeka Pawłowskiego
wtymsezonie.Conajważniejsze, piłkarz
zapomniałjużolicznych
kontuzjach, z jakimi się
zmagałwostatnichlatach.
– Przez pierwsze pół roku
po wyleczeniu urazu dochodziłemdosiebie.Dopieroterazmogłem bez żadnych zakłóceń solidnieprzepracowaćokresprzygotowawczy. Mam nadzieję, że
to zaprocentuje. Chcę grać jak
najlepiej i by Zagłębie było wysoko–zapowiedziałPawłowski.
Nim jednak Szymek wraz
z kolegami z zespołu zacznie
marsz w górę tabeli, czeka go
mecz w biało-czerwonych barwach z Gruzją. Wychowanek
MSP Szamotuły wie, że nie
możeliczyćnaforyzestronytre-

nera Smudy tylko dlatego, iż
spotkanie odbędzie się na
lubińskiej Dialog Arenie.
– W reprezentacji nie ma łatwychspotkań.Wiadomo,żechętnych do gry w kadrze jest wielu,
apozycjidoobsadzeniatylkojedenaście. Czeka mnie ciężka walka
omiejscewskładzie–nieukrywa
25-letnipomocnik.Jednymztych,
którzyteżbędąchcieliprzekonać
do siebie selekcjonera, będzie
EugenPolanski,któryponieudanejpróbiegrywreprezentacjiNiemiecprzypomniałsobieopolskich
korzeniach.
– Nie mam zamiaru wypowiadać się na ten temat. To trenerdecydujeotym,kogopowoływać, a kogo nie – ucina wszelkie dywagacje Pawłowski.
AjakkibiceprzywitająPolanskiego w reprezentacji i jak wypadniePawłowski? Przekonamy
sięwśrodęogodz.20.30naDialog Arenie.

Zgodzisz się, że po Lechu
można było oczekiwać lepszej
gry?

Ja zawsze staram się patrzeć
tylkonasiebieiswójzespół.Dlatego nie chcę oceniać Lecha.
Co prawda miałeś swoje okazje strzeleckie, ale wielu dokładnych podań od kolegów
nie doczekałeś się...

Rzeczywiście, miałem parę sytuacji.Wdrugiejpołowieporzucierożnymuderzałemgłową,ale
bramkarz wyciągnął piłkę. Innych stuprocentowych okazji
praktycznie nie miałem.
W przyszłości powinno być lepiej. Jestem w zespole dopiero
od dwóch tygodni. Trochę brakowało czasu, żeby się zgrać.
Na szczęście, to był dopiero
pierwszymecz.Dobrze,żegonie
przegraliśmy.
Podobała Ci się atmosfera
na trybunach?

Kibice naprawdę super nas dopingowali. Nawet, jak przegrywaliśmy, to wiedzieli, że możemy odrobić straty.
Dobrze czujesz się jako jedyny napastnik czy wolałbyś
mieć partnera, takiego, jakim
w Widzewie był Marcin Robak?

Trudno powiedzieć. Teraz jestem ze swojej pozycji zadowolony,alejakbędziewprzyszłości,
totrzebapytaćtrenera.Ontowidziiwienajlepiej.Jachcępoprostu grać i wygrywać każde kolejne spotkania. Muszę strzelić
pierwsząbramkę.Potembędzie
już łatwiej.
Z ilu goli dla Zagłębia będziesz
zadowolony w pierwszym sezonie?

Ja nie jestem bokserem, co to
sam idzie i wygrywa siedemdziesiąt walk. Dla mnie najważniejsza jest drużyna. Nie ma co
ukrywać, jestem napastnikiem
i chcę strzelać jak najwięcej, ale
liczysięprzedewszystkimdobro
zespołu. Co z tego, że ja trafię
dosiatki,skoroZagłębieniewygra? W takich przypadkach
napewnoniebędęzadowolony.
Rozmawiał Paweł Kucharski

...z DialogAreny aWieści z DialogAreny aWieści z DialogAreny aWieści z ...

Lepiej być nie mogło
Paweł Kucharski

Graliśmyusiebie,dlategochcieliśmy ten mecz oczywiście wygrać.Jeślimyślisięogórzetabeli,
to na własnym boisku zawsze
trzeba walczyć o trzy punkty.
Straciliśmybramkęimusieliśmy
gonić wynik. Pokazaliśmy jednak nasz charakter i graliśmy
dokońca.Myślę,żewynik1:1jest
sprawiedliwy.

FOT.ANDRZEJBANAŚ

Po meczu z Lechem możecie
być z siebie chyba zadowoleni.
Przegrywaliście 0:1, ale w końcówce piękny strzał Szymona
Pawłowskiego dał Wam remis.

5-2
2-1
5-3
3-1
2-0
3-2
2-1
4-4
3-3
2-2
2-2
0-0
0-2
2-5
1-4
0-4

Szymek doceniony Lubin w czołówce
Szymon Pawłowski zbiera
zasłużone pochwały po udanym występie w meczu
z Lechem Poznań. Dziennikarze telewizji Canal Plus, która
posiada prawa do pokazywania wszystkich meczów
ekstraklasy, wybrali go do najlepszej jedenastki kolejki.
Oprócz Szymka w zestawieniu
znaleźli się Sebastian
Przyrowski (Polonia), Grzegorz Fonfara (GKS), Manuel
Arboleda (Lech), Andrius
Skerla (Jagiellonia), Jacek
Popek (GKS), Dariusz Sztylka
(Śląsk), Manu (Legia), Semir
Stilić (Lech), Kamil Kosowski
(GKS) i Johan Voskamp (Śląsk).

11 115 kibiców oglądało w piątek mecz Zagłębia z Lechem.
To drugi wynik całej kolejki.
Więcej widzów było tylko
na spotkaniu Cracovii z Legią
(12 546). Najmniej chętnych
było do oglądania pojedynku
GKS Bełchatów
– Podbeskidzie (2000).

Jazda na Wisłę!
Stowarzyszenie Sympatyków
Zagłębia Lubin od dziś przyjmuje zgłoszenia na wyjazd
na mecz Zagłębia Lubin
z Wisłą Kraków (sobota,
godz. 18). Członkowie stowarzyszenia za tę eskapadę

płacą 65 złotych (pozostali
o 5 złotych więcej). Ci, którzy
do Grodu Kraka wybierają się
własnym transportem, muszą
zapłacić tylko za bilet – 25
złotych. Zapisy trwają
do piątku do godz. 14.

Bilety na Gruzję
ciągle dostępne
W środę o godz. 20.30
na Dialog Arenie piłkarska
reprezentacja Polski zmierzy
się z Gruzją. Kto nie kupił
jeszcze biletu na to spotkanie, nie musi się niczym martwić. Wejściówki będzie
można nabywać jeszcze dziś
i w środę. Gdzie? Dziś
– w kasie numer cztery

na Dialog Arenie oraz w CK
Muza, w dniu meczu – we
wszystkich kasach stadionu.
Cena? 50, 90 i 130 złotych.

Oleksy u Doktora
Paweł Oleksy z Zagłębia Lubin
dostał powołanie na towarzyski mecz reprezentacji Polski
U-21 z Danią (10 sierpnia
w Grodzisku Wielkopolskim).
Trener Stefan Majewski,
popularny Doktor, podjął taką
decyzję po tym, jak okazało
się, że kontuzjowani są Artur
Sobiech, Damian Ałdaś
i Martin Zakrzewski. Przypomnijmy, że Oleksy przebywa obecnie na wypożyczeniu
do pierwszoligowego Zawiszy
Bydgoszcz.
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W jedynym wczorajszym
meczu T-Mobile Ekstraklasy
Korona Kielce zremisowała z Ruchem Chorzów 2:2
(2:2). Bramki: Zieliński (6),
Vukovic (37) – Straka (8),
Abbott (33 – karny). Ż.k.:
Kuzera, Korzym – Grodzicki.
W 37 minucie Vukovic
nie wykorzystał rzutu
karnego. PAP
LEKKA ATLETYKA

Pistorius na MŚ
Biegający na specjalnych protezach z włókna węglowego
Oscar Pistorius (RPA) potwierdził start w MŚ, które w dniach
27.08-4.09 odbędą się
w południowokoreańskim
Daegu. W składzie RPA jest
również m.in. złota medalistka
MŚ Berlin 2009 na 800 m
Caster Semenya, którą poddawano badaniom płci. PAP
TENIS

Kubot dalej 59.
Łukasz Kubot zajmuje nadal 59.
miejsce w rankingu ATP World
Tour. Na najwyższą w karierze
140. pozycję awansował Jerzy
Janowicz. Liderem klasyfikacji
jest wciąż Serb Novak Djoković,
który wyprzedza Hiszpana
Rafaela Nadala i Szwajcara
Rogera Federera. PAP
TENIS

Wirus Williams
Amerykanka Venus Williams
wycofała się z rozpoczętego
wczoraj turnieju WTA Tour
na twardych kortach w Toronto (pula: 2,05 mln dolarów).
31-letnia tenisistka jako
powód podała infekcję
wirusową. PAP

Komfort w przygotowaniach
zależy od tego, z kim się pracuje
Z Mają Włoszczowską,
zawodniczką CCC
Polkowice, która
w niedzielę zdobyła
srebrny medal
mistrzostw Europy
w kolarstwie górskim,
rozmawia Paweł Pluta
Gdzie zastaliśmy wicemistrzynię Europy?

Natychmiast po wyścigu wyruszyliśmy ze Słowacji do Włoch,
bykontynuowaćwysokogórskie
zgrupowanie w Livigno. W poniedziałek odbyłam już nawet
trening. We Włoszech będziemy przebywać praktycznie non
stop, aż do mistrzostw świata
4 września. Zrobimy stąd tyko krótkie wypady na trasy
w szwajcarskim Champery,
gdzieodbędąsięMŚ,orazna zawody Pucharu Świata w Val di
Sole (21 sierpnia – przyp. red.).
Była Pani przeziębiona tuż
przedstartem w ME na Słowacji.Srebro jest więc sukcesem,
czy mimo wszystko pozostał
jednak jakiś niedosyt u mistrzyni świata?

Towielkisukces.Przed mistrzostwami srebrny medal wzięłabymw ciemno.W zawodachPucharu Świata za oceanem nie
było najlepiej i zrobiłam sobie
tydzieńwolnego.Do MEprzygotowywałam się więc tylko dwa
i pół tygodnia, a przez większą
częśćtegoczasubyłamprzeziębiona.Nawetterazjeszczeniejestem w pełni zdrowa. Tym bardziejcieszęsię,żeudałosięnam
zdobyćmedal.Mówię„nam”,bo
mam na myśli współpracę z nowym trenerem Markiem Galiń-

skimi całymsztabemludzi,którzywkładajądużosercaw swoją
pracę.

wał, to podczas naszego wyścigu był na trasie i dawał cenne
uwagi, które przyniosły efekt.

Może Pani porównać współpracę z Markiem Galińskim
a poprzednim szkoleniowcem
Andrzejem Piątkiem, z którym
się Pani rozstała?

Czy to prawda, że początkiem
końca współpracy z trenerem
Andrzejem Piątkiem był fakt,
iż już wcześniej nie chciała
Pani w grupie CCC Polkowice
ani Pauli Goryckiej, ani Anny
Szafraniec?

Nie chcę.
Wróćmy zatem do ME. Czy legendarna multimedalistka,
38-letnia Norweżka Gunn Rita
Dahle-Flesjaa, która zdobyła
złoto na Słowacji, będzie
do pokonania podczas mistrzostw świata?

Bzdura.

Myślę,żetak.Choćtrzebabędzie
bacznieobserwowaćwięcejkandydatekdo złotaMŚ.Wymienię
tutaj m.in. Szwajcarkę Katrin
Leumann czy czwartą podczas
ME Irinę Kalentiewą z Rosji.
Norweżkateżbędziegroźna,bo
pokazała w niedzielę, że wraca
do wysokiej formy.

Z wyjątkiem Pauli Goryckiej, to
prawda.

A czy to prawda, że powiedziała Pani, iż wszystkie zawodniczki nie chciały już
współpracować z trenerem
Piątkiem?

Trener Andrzej Piątek mówił
nam, że do igrzysk w Londynie
chce się Pani przygotowywać
indywidualnie, a nie z drużyną.
Dlaczego?

To bzdura, że nie
chciałam w grupie
CCC Polkowice
Pauli Goryckiej
i Anny Szafraniec

FOT.TOMASZHOŁOD

Szykują się do MŚ

Na Słowacji ścigała się Pani
po raz pierwszy na większych,
29-calowych kołach. Jakie są
Pani odczucia?

Maja nie chce się wdawać w polemikę z Andrzejem Piątkiem

Bardzo mi się podobają. Nowym rowerem jestem zachwycona. Lepiej pokonuje się nim
przeszkody, choć jest on może
trochę mniej zwrotny. Ale ja się
jeszcze z nim dobrze nie zaznajomiłam. O tym, czy wystartuję

nim podczas MŚ, zdecyduję
po treningach na tamtejszych
trasach.
Trener Marek Galiński musiał
biec na swój start w ME tuż

po tym, jak Pani wjechała
na metę...

Tak,i żałuję,żena mecieniebyło
nam dane razem się cieszyć.
Mam wielki szacunek dla trenera,którymimożesamstarto-

Niechcęsięwdawaćwpolemikę
ztreneremPiątkiem.Ustaliliśmy
razem, że nie będziemy niczego
komentować. A nie jest tak, że
doigrzyskchcęprzygotowywać
sięsama,boteraznazgrupowaniu jest 15 zawodników. Chcę
przygotowywaćsięwkomforcie,
a ten zależy od tego, z kim się
współpracuje i jak to się układa.
Jak więc będą wyglądać Pani
dalsze przygotowania do przyszłorocznych igrzysk?

Terazskupiamysięnakwalifikacjach olimpijskich. Ważny będzie dobór startów. Zarys planówprzedLondynemjużmamy,
alenakonkretneustaleniaprzyjdzie jeszcze czas.
Rozmawiał Paweł Pluta

SIATKÓWKA

Dziś głosują
nad zmianą
terminarza

Koszykarze Śląska już trenują

Bez reprezentantek kraju:
Zuzanny Efimienko, Katarzyny
Jaszewskiej i Marty Haładyn
oraz trenera Rafała Błaszczyka
(prowadzi kadrę na Letnią Uniwersjadę) siatkarki Impelu
Gwardii Wrocław rozpoczęły
przygotowania do sezonu.
Na pierwszym treningu nie
było też Marty Sobolskiej
(dołączy do zespołu jutro)
i nowej środkowej Arielle Wilson (USA). Zajęcia prowadził
asystent pierwszego szkoleniowca Marek Solarewicz.
Po kontuzji do Gwardii wróciła
przyjmująca Aleksandra Folta.
W kadrze jest też nowa libero,
18-letnia wychowanka UKS-u
Bolesławiec – Dorota
Medyńska. PW

Marcin Indzierowski
Wojciech Koerber

FOT.TOMASZHOŁOD

Lotto
Niedziela, 7.08
Multi Multi – godz. 22.15
5,8,11,12,13,21,31,32,[33],37,
38,43,48,49,51,65,68,69,71,79
Poniedziałek, 8.08
Multi Multi – godz. 14
5,[13],14,17,19,24,27,32,34,36,
37,38,39,41,42,45,52,63,65,80

CCC w Pobierowie.
Pocerę?Nie,dopracy

Koszykarze Śląska Wrocław
rozpoczęli wczoraj
przygotowania do powrotu
do ekstraklasy. Pierwsze
zajęcia pod okiem trenera

Miodraga Rajkovicia odbyły
się w hali sportowej Redeco.
W planach drużyny jest
m.in. wyjazd na obóz
do Dzierżonowia. PK

Komisarz Speedway Ekstraligi
RyszardGłódnieustaliłwczoraj
nowego terminu meczu Betard
Sparta–Unibax.Dziśnatomiast
odbędzie się głosowanie akcjonariuszywsprawieprzesunięcia
całych rozgrywek o tydzień.
Oznaczałobyto,żemistrzakraju
poznamy nie 25 września, a dopiero w październiku. I pewnie
tak będzie, bo to jedyna decyzja
idąca z duchem sportu.
Przełożenie spotkania na jutro zmusiłoby wrocławian do
oddania walkowera (w środę
Kenneth Bjerre ma ligę duńską,
abezKennethaWTSniemaminimalnego KSM-u). Trudno sobie jednak wyobrazić sytuację,
żeośrodowymspotkaniuwszyscy zainteresowani mieliby się
dowiedziećwprzeddzieńwydarzenia po południu. Czwartek?
Ten termin zajęty mają Dennis
Andersson i Chris Holder, co
krzywdzi torunian. A dlaczego
ma być Unibax pokrzywdzony?

Wczoraj rano koszykarki CCC
Polkowice udały się na zgrupowanie do Pobierowa. W tej nadmorskiej miejscowości zespół
będzie trenować do przyszłego
czwartku.
Na obóz pojechało 12 zawodniczek. Oprócz tych najbardziej
doświadczonych:AgnieszkiMajewskiej, Agaty Gajdy i Joanny Walich jest także Rosjanka
ValeriyaMusina.DozespołudołączyłyjużrównieżAgataSzczepanik i Monika Jasnowska, brązowe medalistki ME do lat 20,
które odbyły się w lipcu w serbskimNowymSadzie.
– Po mistrzostwach dziewczyny dostały trochę wolnego
i dlatego przygotowania do sezonurozpoczynajątydzieńpóźniej niż ich koleżanki, które trenują już od 1 sierpnia – mówi
Krzysztof Koziorowicz, szkoleniowiecCCC.
Po powrocie z obozu, pod koniec sierpnia, Pomarańczowe
rozpoczną serial towarzyskich

gier i turniejów, m.in. w Czechach.1wrześniawPolkowicach
pojawią się zagraniczne nabytki
CCC: Evanthia Maltsi, Iva Perovanovic, Gintare Petronyte i doskonale wszystkim znana Sharnee Zoll. Jako ostatnia ma dołączyćMeganFrazee.
Wiadomo już, że ligowy sezonpolkowiczankizainaugurują
1 października, kiedy to w Łodzi
zmierzą się z tamtejszym ŁKS-em Siemens AGD. Jedenaście
dni później pojedynkiem z hiszpańską Salamanką CCC zadebiutujewEurolidze.
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Niekompletna
Impel Gwardia

Sharnee Zoll pojawi się
w Polkowicach 1 września
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a Szacunek dla trenera Galińskiego
Maja Włoszczowska o swoim medalu
ME, nowych kołach, nowym opiekunie
i starych koleżankach. Która trzymała
z trenerem Piątkiem, a która nie.
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Fibak:TakdobrzejakRadwańska
graobecnietylkoSerenaWilliams
b Polka wygrała piąty
turniej WTA w swojej
tenisowej karierze
b To pierwszy sukces
bez ojca. Jak długo ta
separacja może trwać?
– Wszystko mi wychodziło – cieszyła
się Agnieszka Radwańska po zwycięskim finale turnieju WTA w Carlsbadzie (przedmieścia San Diego, pula
nagródwynosi721tys.dol.).Wniedzielnym finale (zakończył się po północy
czasu polskiego) nasza najlepsza tenisistkapokonała6:3,6:4RosjankęWierę
Zwonariową. – Zagrałam dziś bardzo
dobrze, mimo że w ćwierćfinale i półfinalemiałamdwabardzotrudnemecze.
Triumfwtymmiejscu,ztakąobsadą,to
dlamnienaprawdęcośspecjalnego–dodałaRadwańska.
Świetniejąrozumiemy.Nietylkodlatego, że Zwonariowa to ubiegłoroczna
finalistka Wimbledonu i US Open,
a także trzecia obecnie tenisistka
świata.Trzylataidwamiesiące–tyleminęło od chwili, gdy Agnieszka wygrała
poprzednirazturniejWTA.Poprzednio
zrobiła to w czerwcu 2008 r. w Eastbourne.
– Do tego po raz pierwszy wygrała
w USA, a wiadomo, jaki to gigantyczny
rynek. Nie chodzi mi tylko o medialny
rozgłos, który można by porównać
tylkozwygranąRobertaKubicywwyścigu Formuły 1. To może mieć również
przełożenie na kontrakty reklamowe
– mówi Wojciech Fibak, ostatni polski
tenisista przed Radwańską, któremu
udała się podobna sztuka (w 1982 r.
wChicago).–Wogólemuszęprzyznać,
że jestem zachwycony grą Agnieszki.
Od dawna powtarzam, że ma ogromny
talent, ale do tej pory nie wykorzystywała go w pełni. Tym razem było inaczej. To była Agnieszka, jaką chcieliby-
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Hubert Zdankiewicz

Agnieszka Radwańska pokonała w finale turnieju w Carlsbadzie Rosjankę Wierę Zwonariową

śmyoglądaćzawsze.Grającastarannie,
walcząca o każdy punkt. Sto procent
profesjonalizmu.Dotegozłapaławyjątkowąformę.Moimzdaniem,zewszystkichtenisisteknaświecietakdobrzejak
Radwańska gra w tej chwili jedynie
Serena Williams. Teraz trzeba tylko to
wykorzystać, utrzymać taką dyspozycję do US Open [startuje 29 sierpnia
– red.] – dodaje nasz najbardziej utytułowany tenisista.
I jeśli nawet ponosi go entuzjazm, to
nietakznowubardzo.Wystarczypopatrzeć na statystyki z finału. Nie od dziś
wiadomo, że serwis nie należy do naj-

mocniejszych stron Polki, tymczasem
w niedzielę nie przegrała ani jednego
gemaprzywłasnympodaniu.Dotegoaż
71 procent jej pierwszych serwisów trafiło w kort. Warto też posłuchać Zwonariowej,którapomeczubardzochwaliłaRadwańską.
– Grała tak jak zwykle, ale w przeciwieństwie do mnie nie popełniała niewymuszonych błędów. Gdy Agnieszka
gra dobrze, a ty robisz błędy, ciężko
osukces–przyznałaRosjanka.
Skądtakaforma?Złośliwipowiedzą,
że to efekt separacji z ojcem, bo tak się
składa,żeAgnieszkaodpewnegoczasu

podróżuje po świecie sama. Roberta
Radwańskiego nie było przy córce już
w trakcie Wimbledonu. Nie ma go również w USA. Zapytana o to tenisistka
stwierdziła, że „po 17 latach czas na odpoczynek od taty”. Za oceanem, tak jak
w Londynie, towarzyszy jej Tomasz
Wiktorowski, kapitan kobiecej reprezentacjiPolski.
– Potakimsukcesietymbardziejpowinno się podkreślić rolę ojca. Słyszę
czasem opinie, że z takim talentem jak
uAgnieszkikażdytrenerodniósłbysukces, ale to bardzo niesprawiedliwa opinia. Ojciec jest współtwórcą tego suk-

cesu, choć nie było go w Carlsbadzie
– uważa Fibak. – Niemniej dobrze się
stało,żepostanowiliodsiebieodpocząć,
booddawnamiędzynimizgrzytało.Tomek wprowadził do teamu Radwańskichspokój.Todobryznajomycałejrodziny,Agnieszkamuufa–dodaje.
Zgadza się z nim Paweł Ostrowski,
trener znany m.in. ze współpracy
z Martą Domachowską i Niemką
AngeliqueKerber.
– PracatreneraWTA ocierasięchwilami o szamaństwo, tyle jest kwestii,
naktóretrzebazwracaćuwagę.Apotem
itakmożesięokazać,żewszystkowzięło
włeb,botenisistkawstaławdniumeczu
nie tą nogą z łóżka, co trzeba. Kobiety
mają skomplikowaną psychikę. Brak
ojcanapewnomiałjakieśznaczenie,nie
sądzęjednak,bybyłdecydującymczynnikiem–uważa.
O sukces córki zapytaliśmy również
Roberta Radwańskiego.
– To był klasyczny turniej dla tenisistki, która z meczu na mecz grała coraz lepiej i przy okazji miała trochę
szczęścia, a to jest zawsze potrzebne.
W ćwierćfinale z Danielą Hantuchovą
Isia zagrała dobry mecz, w półfinale
zAndreąPetkovicbardzodobry,afinał
ze Zwonariową był świetny. Cały czas
miała przewagę i tak powinno być. A ja
spokojnieoglądałemjejsukcesprzedtelewizorem.Tamtejszekortytwardebardzo jej odpowiadają, bo piłka odbija się
wysoko – powiedział nam ojciec
Agnieszki. – Po meczu zamieniłem telefonicznie z Isią parę zdań. Myślami
była już przy turnieju w Toronto, gdzie
we wtorek ma grać pierwszy mecz. Jesteśmywstałymkontakcie,ależadnych
radjejnieudzielam.Chcęuniknąćsytuacji, że przez telefon powiedziałbym
córce, że coś jest czarne, a Tomek
namiejscustwierdził,żebiałe.Ewentualnie mogę coś podpowiedzieć jemu.
Na US Open wybiorę się dopiero, jeśli
AgnieszkalubUlazagrająwdrugimtygodniu turnieju – dodaje tata Radwański.
Współpraca Paweł Pluta

Paweł Witkowski, PAP

PiłkarzereprezentacjiPolskirozpoczęli
w Legnicy przygotowania do jutrzejszegomeczuzGruzją,któryzostanierozegrany na lubińskiej Dialog Arenie
(g. 20.30, TVP1). Ich trening obejrzało
ponad1000widzów.Wśródćwiczących
był piłkarz Zagłębia Lubin Szymon Pawłowski. Z kolei nowy nabytek ekipy
Franciszka Smudy – Eugen Polanski,
dołączył do ćwiczących dopiero podczas popołudniowych zajęć.
Defensywnypomocnik1.FSVMainz
05odpoczywałpowygranym2:0,inauguracyjnym spotkaniu Bundesligi
z Bayerem Leverkusen. Zaliczył w nim
90 minut.
– Nie przygotowywaliśmy specjalnegoprzyjęciadlaniego.Dotejporynie

byłotakiejtradycjiinicsięwtymwzględzie nie zmieni – powiedział kapitan
biało-czerwonych Jakub Błaszczykowski.
EkipaSmudydoLegnicyzawitałajuż
wniedzielęwieczorem.Ostatnitrening
na stadionie przy alei Orła Białego odbędzie dziś rano. – Na Dolnym Śląsku
jestdobryklimatdlapiłkiidobrzesiętu
pracuje. Mimo że Legnica nie znalazła
się na liście ośrodków dla drużyn
na Euro, to być może ktoś jednak tutaj
zawita – mówił szkoleniowiec.
Po południu jego podopieczni poćwicząjużwLubinie.Odwiedziichtam
Łukasz Piszczek, który podjął decyzję,
żeniezagrawreprezentacji,dopókinie
zakończy się nałożona na niego przez
WydziałDyscyplinyPZPNkarapółrocznejdyskwalifikacjizaczynykorupcyjne.

–Ztego,cowiem,przyjedziewieczorem na trening i będzie też na meczu
z Gruzją, ale udziału w naszych zajęciach nie weźmie. Nie trzeba go do niczego przekonywać, bo to on sam musi
podjąćdecyzję.Myślę,żeterazochłonął
potej„eksplozji”izrobito,cotrzeba.Inicjatywa należy do niego – powiedział
Smuda. – To jego decyzja, ale kara zawieszenia jest strasznie przesadzona
i w ogóle nie powinno jej być. Miejmy
nadzieję, że zostanie anulowana i Łukasz wróci szybciej – dodał.
DotejporyreprezentacjaPolskizagrała
z Gruzją dwukrotnie, w eliminacjach
do mistrzostw świata. Biało-czerwoni
wygrali w Katowicach 4:1, a w rewanżu
w Tbilisi polegli 0:3. Jedną z bramek
wdrugimmeczustrzeliłTemurKecbaja,
obecnyszkoleniowiecekipyzKaukazu.
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Wieczorem trenowali już z Eugenem Polanskim

Robert Lewandowski (z lewej) i Eugen Polanski pierwszy raz trenowali razem

