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WAŁBRZYCH

Roman Szełemej chce
wyleczyć urząd i spółki
Porządki w urzędzie miejskim i spół-
kach komunalnych. Od tego chce
rozpocząć swoją pracę wybrany
w niedzielę na prezydenta Wałbrzy-
cha Roman Szełemej. A powodów
do radykalnych działań ma kilka.
Choćby fakt, iż z Miejskiego Przed-
siębiorstwa Komunikacyjnego wy-
prowadzono 800 tys. zł. Jednocześnie
zapowiada, że nie pozostawi swojej
praktyki lekarskiej.

JELENIA GÓRA

Okradł ze studzienek
całą ulicę Lubańską
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 wodociągo-
wą, ale także utrudnił ruch aut i spo-
wodował zagrożenie dla kierowców.
Fakty24.Strona3

MagdalenaDulzdawałaegzaminporazpierwszy.EgzaminatorSławomirWołczyńskibyłzadowolonyz jej jazdy
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Chińczycy atakują Jelenią Górę. W bu-
dynku dawnego kina Marysieńka
otwarto właśnie Chińską Galerię Lily.
Możnatamkupićsamechińskierzeczy,
począwszyodzabawekdladzieci,przez
skarpetki i majtki, aż po torebki, spod-
nie i buty. Ceny zaczynają się od kilku
i nie przekraczają kilkudziesięciu zło-
tych.Toniejedynybizneschińskiwsto-
licy Karkonoszy.

–Sprowadzamytowarzhurtownize
Słowacji, Węgier i Warszawy – opo-
wiada Xiaoshu Zhang, właścicielka
sklepu. W Jeleniej Górze mieszka do-
piero od dwóch tygodni. Wcześniej

przez 10 lat przebywała na Słowacji ra-
zem z mężem Wu Tong Chen. Jednak
odwiedziła kiedyś Jelenią Górą i tak się
jej tu spodobało, że postanowiła za-
mieszkaćiotworzyćtrzecisklep(pozo-
stałedwamanaSłowacji).Winternecie
znalazła ofertę wydzierżawienia bu-
dynku w centrum miasta po dawnym
kinie Marysieńka. Sklep nazwała Lily
– od imienia 6-letniej córki Lindy. Za-
trudniła 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

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

gacja z Państwa Środka odwiedziła już
stolicęKarkonoszy.–Chińczycywysoko
ocenili naszą ofertę inwestycyjną. Za-
deklarowali poinformowanie swoich
przedsiębiorcówomożliwościachJele-
niejGóry–mówiwiceprezydentHubert
Papaj.

Niedawno nad Żółtą Rzeką była de-
legacjajeleniogórskiegosamorządu.Po-
jechałznimirównieżjedenzlokalnych
przedsiębiorców (producent opako-
wań), który chce nawiązać kontakty
ztamtejszymibiznesmenami.Jestwięc
szansa, że współpraca jeleniogórsko-
chińska rozwinie się bardziej.

JaknaszaMarysieńka
trafiławchińskieręce

Więcej o chińskim biznesie– str.6

JeleniaGóra:W byłymkiniemożnakupićklapki,majtkii jeansy

MariuszJunik

JutronanajwyższymszczycieKarkono-
szyspotkająsięprzewodnicy,ratownicy
iinniludziegór.Wdniuodpustukuczci
św. Wawrzyńca wezmą udział w uro-
czystejmszy.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?

Komorowski
nie chce iść
na Śnieżkę

Fakty24.Strona5

AlinaGierak

JeleniaGóra

Fakty24.Strona3

4osoby
zatrudniła właścicielka Chińskiej
Galerii Lily w Jeleniej Górze

słoneczne
strony

Jak XVI-wieczny obraz Matki Bożej Pajęckiej
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Jelenia Góra. Dzięki fachowej pomocy psychologów
teraz łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy. Strona 4
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dzisiaj jutro

więcej na stronie 20

MAGAZYN
FACHOWCÓW

aPodpowiadamy:możeszsamzrobićwogrodzieplaczabaw nie tylkodladzieci
aSprawdzamy, jak korzystać z laptopa,abybateria długodziałała

Radzimy,jakzałataćdziuryw ścianie i jak jąpotempomalować

JELENIAGÓRA

Zobacz, jak 162miliony
funtówwygranych
wprzypadkowej loterii
zmieniły życie dwójki

szkockich emerytów

wbajkę.Strona 12
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BIELAWA

Zbudowali skatepark
za milion złotych
W Bielawie otwarto Skateplazę.
To najbardziej atrakcyjne miejsce
na Dolnym Śląsku dla miłośników
jazdy na deskorolce. Inwestycja kosz-
towała ponad milion złotych, z cze-
go połowę miasto pozyskało z Unii
Europejskiej. Skateplaza powiększyła
istniejący skatepark i go uatrakcyjni-
ła. Młodzież ma do dyspozycji profe-
sjonalną nawierzchnię, na której zbu-
dowano kilkanaście przeszkód.
Fakty24.Strona3
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Watykan ogłosi en-
cyklikę, która zapo-
wiada wylądowanie
istotpozaziemskich,
zaś włoski rząd
uspokaja,żekosmici
nie zagrażają lu-

dziom – mówi Maria Cuffaro, dzienni-
karkatrzeciegokanałuwłoskiejtelewi-
zjipublicznej.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 To-
masz Lis stwierdził kilka dni temu, że
kosmitą jest były minister sprawiedli-
wości,aterazposełPOAndrzejCzuma.
Szef specjalnej komisji ds. nacisków
w czasach rządów PiS ogłosił: po wy-
czerpującej analizie dokumentów do-
szedłemdowniosku,żebrakujedowo-
dównanaciski.WedługLisa,Czumajest
kosmitą, bo w ogóle nie rozumie ludz-
kich zachowań (naciski to nie zawsze
polecenianapiśmie,leczczasamiustne
sugestie). I że szukanie materialnych
śladówtakichnaciskówtojakwypatry-
wanienaniebielatającychtalerzy.Wia-
domo, że Czuma przyleciał do nas
z Ameryki, gdzie często rozmawiał
zdzwoniącymidojegorozgłośniosob-

nikami, ale dotychczas nikt – poza Li-
sem–niesugerował,żeposełnawiązy-
wał w ten sposób kontakt z krążącymi
nad naszymi głowami spodkami.

Wiele wskazuje na to, że kosmitą
może być Roman Szełemej, który wy-
grał wybory prezydenckie w Wałbrzy-
chu. Zaskakujące, że w ogóle nie przy-
pomina innych polityków lokalnych
związanych dotychczas z PO, a także
z innymi ugrupowaniami, które do tej
pory rozdawały karty w krainie bieda-

szybów.Prawdaonieziemskiejnaturze
Szełemeja pobrzmiewa w komenta-
rzach mieszkańców miasta, którzy
przy okazji wyborów zawsze sprzeda-
wali swój głos, zdobywając środki
nabiesiadę,aterazsątrzeźwi,rozgory-
czeni i zdezorientowani. To dowód, że
wWałbrzychudziejąsięrzeczyniez tej
ziemi.

Włosizakpilisobiezencyklikpapie-
skich,amymamypotwierdzeniepodej-
rzeń,żeksiądzPiotrNatanekmożebyć
kosmitą. Kardynał Stanisław Dziwisz
zakazałmudwatygodnietemunaucza-
nia wiernych, bo ksiądz opowiadał, że
polskiepiskopatopanowalimasoni,zaś
„wsamemsercuEuropypojawiłasięjuż
wielogłowa bestja apokaliptyczna, za-
mierzającasiędogeneralnegoszturmu
na Chrystusa”. W internecie roi się

od nagranych kazań księdza Natanka,
leczjegopłomiennewezwaniadointro-
nizacji Chrystusa na Króla Polski dziw-
nie słabo przebijają się do społeczeń-
stwa (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,
czyniejestkosmitąnowyprezesWroc-
ławskiegoParkuWodnego,któryzasko-
czył wszystkich pomysłem, by klienci
nie mogli siedzieć nago w tamtejszej
saunie. Podobno szef aquaparku pro-
wadzi badania, jakiej wielkości ręcznik
nie wywołuje moralnego niepokoju
osóbzgromadzonychwsaunie.Trudno
oprzeć się wrażeniu, że prezes po pro-
stu nie rozumie, po co ludzie wymyślili
nagrzane jak piec pomieszczenie.

Janusz Michalczyk
redaktor

Podobnoszefaquaparku
prowadzibadania,jakiej
wielkościręcznikniewywołuje
moralnegoniepokojuosób
zgromadzonychwsaunie

NietylkoWłosiwiedzą,żewśródnasjestwielukosmitów

Piespowinienodwiedzaćpanawwięzieniu
WwięzieniuwWeronie,wpółnocno-wschodnich
Włoszech,postanowionoorganizowaćspotkania
przebywającychtamskazanychzichpsami.Uznano,
żewizytysąbardzopotrzebnerównieżczworono-
gom,gdyżcierpiąonezpowodunagłegorozstania
zeswymipanami.Spotkaniaodbywająsięzgodnie
ztakimisamymizasadami,najakichosadzeni
spotykająsięzeswymirodzinami.Zgodęnawizyty
psówwydałdyrektorzakładukarnegoAntonio
Fullone,któryprzychyliłsiędoprośbydwóch
więźniów.Spotkaniezpsami,którewabiąsięBriciola
iShony,odbyłosięjednakniewpokojuwidzeń,
lecznaskwerzenatereniewięzienia.Wcześniej
weterynarzwystawiłjednemuztychzwierząt
zaświadczenieotym,żepopadłowstan
permanentnegosmutkuzpowodurozstania.PAP

Niusy i niusiki

10
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 waszyng-
toński Pentagon. Relacjonowała wtedy na żywo
wydarzenia za oceanem. JK

Kalendarium

Imieniny:Jana,Romana,
Domicjana,Euzebiusza,

Edyty,Klarysy,Romualda,
Miłorada,Rolanda,Teresy

Napiszdonas
Gadu-Gadu: 5444

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.

Jutro w naszej gazecie

Czytaj i komentuj na naszej stronie: www.gazetawroclawska.pl

Rowerzyściszaleją
nawrocławskichdrogach
Wczoraj pisaliśmy o rowerzy-

stach 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, rowerzy-
sta kask, kamizelkę, oczywiś-
cie kartę rowerową i po dro-
gach 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 spy-
chają samochodami i każą zje-
chać na ścieżkę. Niestety,
w Polsce ludzie wbiegają
na ścieżki, łażą po nich dzie-
ciaki itd., poza tym na tych
ścieżkach jest pełno szkła,
idioci budują je z kostki i star-
sze 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 umie-
jętności, by się tułać po mieś-
cie z taką prędkością. Zresztą
ja sam nienawidzę rowerzy-
stów, bo nie umieją jeździć
normalnie, szybko, zwinnie
i zdecydowanie, tylko gibają
się, jakby mieli się zaraz wyr-
żnąć.

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-

ność mijać tam przy pełnym
ruchu rowerzystę.
Pieszy-rowerzysta-kierowca:

A nagminne parkowanie
samochodów na ścieżkach
rowerowych, wchodzenie pie-
szych na ścieżkę rowerową
(także nagminne) jest OK?
Do tego sieć ścieżek rowero-
wych 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 zajeżdża-
nie drogi rowerzystom przez
kierowców samochodów.
Ani rowerzyści, ani kierowcy
samochodów, ani piesi święci
nie są. Zatem: bez hipokryzji.

Wtymrokustrażmiejskauka-
rałatylko150rowerzystów
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WFish Spa mają gęby pełne roboty

Szanowne Panie, Drodzy Pano-
wie! We Wrocławiu powstało
miejsce, w którym możecie od-
dać stopy w dobre ręce. To zna-
czy w dobre akwarium. Pedicu-
rzystów jest tam wielu (trochę
ponadtysiąc) ikażdysumiennie
pracuje na to, by skóra po za-
biegu była gładka i miękka.
Pierwszy wrocławski Fish Spa,
czyli salon,wktórym głównymi
gwiazdami są małe rybki Garra
Rufa usuwające martwy naskó-
rek, od dwóch tygodni działa
przy ul. Ofiar Oświęcimskich.

– Dziennie zwierzaki „obsłu-
gują” około 15 osób. Śmieję się,
że to dla nich przekąska, coś
a la chipsy – mówi Agnieszka
Zapał, współwłaścicielka sa-
lonu, z wykształcenia akwa-
rystka.Ażenasamychchipsach
nawet rybki nie pociągną, dwa
razy dziennie dostają praw-
dziwy 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.

Refleksumogąimpozazdroś-
cić nie tylko szachiści – podpły-
wają momentalnie, jak tylko
klient zanurzy stopy.

Nie mają zębów, więc zabieg
jest absolutnie bezbolesny,
na początku tylko lekko łasko-
cze – jakby nogi włożone były

do mocno gazowanej wody. Bli-
skie spotkanie z pływającymi
pedicurzystami trwa 15 albo 30
minut. Stopy (a niedługo także
ręce) są wcześniej myte i dezyn-
fekowane. Po zabiegu można
na kilkanaście dni zapomnieć
o pumeksie i peelingu.

Za półgodzinny zabieg trze-
ba zapłacić 89 zł, za piętnaście
minut – 59 zł.

Bezpłatnie z usług Garra
Ruffamożnaskorzystać,pływa-
jąc w ciepłych wodach Turcji,
Iraku, Syrii, Izraela i Jordanii,
gdzie występują naturalnie.

JustynaKościelna
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Wjednymakwariumpływaokoło320rybek.Są jeszczemałe.Jakpodrosną,będąmiały6-8cm

Zobaczfilmnastronie:www.gazetawroclawska.pl
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Nowe otwarcie w Wałbrzychu

Tak spokojnego przebiegu wy-
borów samorządowych w Wał-
brzychu nie pamiętają nawet
najstarsi mieszkańcy miasta.
Na ulicach nie było namolnego
zaczepiania przechodniów i za-
chęcania do oddania głosu
nawskazanegokandydatawza-
mian za pieniądze. Nie wzrosły
również obroty w sklepach mo-
nopolowych,leżącychwpobliżu
lokali wyborczych.

Wpływ na to miały bez wąt-
pienia znaczne siły policyjne
zgromadzonenaulicachmiasta.
Nadprawidłowymprzebiegiem
wyborówczuwałookoło300po-
licjantów z Wałbrzycha, Wroc-
ławia i Legnicy.

Wałbrzyszanie zdali egza-
min z demokracji. Frekwencja
wyniosła aż 40,42 procent
(głosowało 39 791 osób). Miesz-
kańcypodkreślali,żechcązmian
na lepsze w Wałbrzychu, ale nie
robią sobie zbyt wielkich na-
dziei.

–Oczywiście,poszłamgłoso-
wać.Uważam,żetewyborybyły
uczciwe – mówi Jadwiga Sabi-
siak, mieszkanka Wałbrzycha.
– Nie liczę natomiast, że w Wał-
brzychu poprawi się, bo z pu-
stego i Salomon nie naleje.
Trudno naprawić zaniedbania
z kilkudziesięciu lat.

Roman Szełemej, prezydent
elekt, przekonuje, że pesymizm
mieszkańców jest nieuzasad-
niony. Zamierza bowiem prze-
prowadzić w mieście głębokie
iszybkiezmiany,którebędądo-
strzeżone i docenione przez
mieszkańców. Sprzymierzeń-
cem nowego prezydenta w tych
działaniachmająbyćmiędzyin-
nymi rząd i zarząd wojewódz-
twa. Roman Szełemej mówi, że
liczy na ich pomoc, zwłaszcza

w najpilniejszych sprawach.
Chodzi na przykład o odzyska-
nieprzezmiastoprawgrodzkich
oraz dokończenie budowy za-
chodniego odcinka miejskiej
obwodnicy.

Prezydent elekt zaprasza
do współpracy swoich kontr-
kandydatówwwyborachprezy-
denckich: Mirosława Lubiń-

skiego, Patryka Wilda oraz Ka-
mila Zielińskiego.

– Jestem otwarty na współ-
pracę z Romanem Szełemejem
na płaszczyźnie samorządowej
– wyjaśnia Mirosław Lubiński.
–Możemypracowaćnaprzykład
nadprojektamiuchwałwradzie
miejskiej.

W podobnym tonie wypo-
wiada się Patryk Wild.

– Nie jestem zainteresowany
żadnymi stanowiskami u boku
pana Szełemeja – mówi Patryk
Wild. – Jestem jednak architek-
tem,urbanistąimógłbymsłużyć
swoją fachową radą w tym za-
kresie.

ArturSzałkowski
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FrekwencjawyborczawWałbrzychuwyniosła40,42proc.

RomanSzełemej
zapraszaswoich
kontrkandydatów
dowspółpracy
narzeczWałbrzycha

Patryk Wild iMirosław Lubiński są gotowi do współpracy zprezydentem Romanem Szełemejem POLKOWICE

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

ŚWIDNICA

Romki handlują,
przy okazji kradną
W mieście kilka dni temu
pojawiły się 3 kobiety narodo-
wości 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

JELENIA GÓRA

W kawiarence
czekamy w rynku
Naszą letnią redakcyjną
kawiarenkę, w której spotyka-
my się z Czytelnikami i cieka-
wymi 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

Złodziejski spec od kratek

28-letni jeleniogórzanin z kra-
dzieży kratek kanalizacyjnych
zrobił sobie niezłe źródło do-
chodu.Nadodateksparaliżował
ruch na jednej z głównych ulic
Jeleniej Góry, bo wymontował
z niej aż 15 studzienek. Gdy za-
trzymali go policjanci, żeliw-
nymi elementami miał wypeł-

nionycałysamochód.Ponowna
instalacjastudzienekzajęłakilka
godziniprzeztenczasruchulicą
Lubańską, którą wyjeżdża się
z Cieplic do Szklarskiej Poręby,
był utrudniony.

Złodziejwpadł,ponieważzo-
stał zatrzymany przez policjan-
tów do kontroli drogowej. Oka-
załosię,żeniemaprzysobiedo-
kumentów, a mundurowym

podał nieprawdziwe dane oso-
bowe. Gdy funkcjonariusze
przeszukali samochód, znaleźli
w bagażniku oraz pod siedze-
niami żeliwne kratki. Mężczy-
zna 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 stwo-
rzeniezagrożeniawruchulądo-
wym–mówiBogumił Kotowski
z jeleniogórskiej policji. Odsło-
nięte studzienki mogły bowiem
spowodować, w przypadku na-
jechanianadziurę,uszkodzenie
autaalbonawetwypadek. Męż-
czyźnie grozi do 5 lat pozbawie-
nia wolności.

Policjanciprzyznają,żewalka
z takimi kradzieżami jest
trudna,boniewystarczykontro-
lowanie istniejących skupów
złomu. Kratki nielegalnie sku-
pują bowiem tzw. objazdowe
punkty, które są trudne do na-
mierzenia. Na jednej żeliwnej
kratce złodzieje mogą zarobić
kilkanaściezłotych.Montażno-
wej kosztuje ok. 300 złotych.

AlinaGierak

W Bielawie otwarto Skateplazę.
To największe tego typu i naj-
bardziej atrakcyjne miejsce na
Dolnym Śląsku przeznaczone
dla miłośników jazdy na desko-
rolce.Inwestycjakosztowałapo-
nad milion złotych, z czego po-
łowę miasto pozyskało z Unii
Europejskiej.

Młodzież ma teraz do dyspo-
zycji profesjonalną nawierzch-
nię, naktórej zbudowano kilka-
naściespecjalniezaprojektowa-
nych przeszkód, a także oświe-
tlenie. W okolicy znajdują się
też ławeczki i dużo zieleni.

Miejsce jest wyjątkowe, bo
urzędnicyjegozaprojektowanie
zleciliBońkowiFalickiemu,zna-
nemu w całym kraju deskorol-
kowcowi, który od wielu lat
tworzy wizualizacje takich
miejsc.

– Mogą tu jeździć i wyczy-
nowi skaterzy, iosoby,które do-
piero zaczynają przygodę z tym
sportem–chwaliBoniekFalicki.

Zbudowali

skatepark

zamilion

MałgorzataMoczulska
Głogowska prokuratura nadal
wyjaśniasprawępobiciajednego
z dyrektorów legnickiego od-
działu spółki EnergiaPro.

–Zabezpieczonezostałytele-
fony komórkowe poszkodowa-
nego.Czekamyjeszczenaopinię
biegłego z zakresu informatyki
– powiedział nam wczoraj pro-
kurator Marek Wójcik. Opinii
można się spodziewać jeszcze
w tym miesiącu.

Przypomnijmy. Dyrektor
spółki został pobity 3 czerwca
przed swoim domem w Wilko-
wie, koło Głogowa. Wsiadał
do samochodu, by pojechać
do pracy, do Legnicy, gdy nagle
zza sterty drewna wyskoczyło
trzech napastników uzbrojo-
nych w kije bejsbolowe. Bili go,
gdzie popadnie. Najwięcej cio-
sów spadło na głowę i nogi.
Po skatowaniu swojej ofiary na-
pastnicy odjechali jej samocho-
dem, zabierając z auta laptop
wart 4,5 tys. zł. Ranny mężczy-
zna miał jeszcze na tyle siły, by

doczołgaćsiędodomuiwezwać
pomoc. Trafił do szpitala.

Jaksiędowiedzieliśmy,dyrek-
tor spółki jest już w domu, ale
nadal przebywa na zwolnieniu
lekarskim.Policjanciszybkoza-
trzymali trzech oprawców,
mieszkańców okolic Legnicy,
wtymdwóchuczniówszkółza-
wodowych. Wszyscy trafili
doaresztu.Czwartąosobą,która
odpowie w tej sprawie, jest po-
chodzący z Legnicy 46-letni
AdamP.,którywtymczasiepra-
cowałwEnergiaPro.Toonzlecił
pobicie. Za podżeganie do tego
przestępstwa grozi do 8 lat wię-
zienia.

„Nie znamy przesłanek, ja-
kimi kierowały się osoby, które
zaplanowałyidokonałypobicia
pracownika spółki. Z osobą bę-
dącąinicjatorempobiciarozwią-
zanazostałaumowaopracę. Był
to wieloletni pracownik Od-
działu (...), który nie pozostawał
w żadnej bezpośredniej zależ-
ności służbowej z poszkodowa-
nym”–czytamywoświadczeniu
firmy EnergiaPro.

UrszulaRomaniuk
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WJeleniej Górze tylko z jednej ulicywymontował 15 kratek

Chcę być również lekarzem
Z Romanem
Szełemejem, prezy-
dentem elektem Wał-
brzycha, rozmawia
Artur Szałkowski

Wybory prezydenckie
w Wałbrzychu wygrał Pan
z dużą przewagą już
w pierwszej turze. Co dalej?
Cieszę się, że tak wielu
wałbrzyszan zmobilizowało
się i wzięło udział w wybo-
rach. Frekwencja na poziomie
40 procent to ewenement
w skali kraju. Dlatego chciał-
bym podziękować mieszkań-
com za liczny udział w wybo-
rach 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 Wał-
brzycha.

W kampanii wyborczej uzy-
skał Pan poparcie Platformy
Obywatelskiej, której wał-
brzyskie struktury są koja-
rzone z korupcją. Jak po
wyborach będzie się układa-
ła 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, orga-
nizacje pozarządowe czy sto-
warzyszenia, które na co dzień
różnią się między sobą. Jako
prezydent również zamierzam
współpracować z różnymi śro-

dowiskami, którym – podob-
nie jak mnie – zależy na roz-
woju Wałbrzycha. Na pewno
będę chciał ściśle współpraco-
wać z parlamentarzystami
z naszego regionu, bez wzglę-
du na ich przynależność par-
tyjną, z zarządem wojewódz-
twa oraz z rządem. Bez ich
wsparcia nie będziemy mogli
bowiem załatwić wielu istot-
nych dla miasta spraw, jak
odzyskanie przez Wałbrzych
praw powiatu grodzkiego lub
dokończenie budowy zachod-
niego odcinka obwodnicy
miasta.

Kiedy poznamy nazwiska
Pana najbliższych współpra-
cowników w urzędzie miej-
skim?
Dobór najbliższych współpra-
cowników będzie jedną
z pierwszych moich decyzji,
które podejmę po oficjalnym
zaprzysiężeniu na stanowisko
prezydenta. Mogę jedynie za-
gwarantować, że będzie to do-
bór przemyślany i będą to lu-
dzie efektywni, gotowi do
ciężkiej pracy na rzecz Wał-
brzycha i jego mieszkańców.

Czy objęcie funkcji prezy-
denta oznacza, że rozstaje
się Pan z zawodem lekarza?
Nie wyobrażam sobie takiej
sytuacji, bym miał zaprzestać
praktyki lekarskiej. Będę chciał
łączyć obie funkcje.

Skatowalidyrektora.
Bliskikoniecśledztwa
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WAŁBRZYCH

Okradł swoich
dobroczyńców
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

BOGATYNIA

Kopalnia Turów
mocno oszczędza
Kopalnia Węgla Brunatnego
Turów postanowiła kupować
energię i ciepło bezpośrednio
od dostawcy. Jest to dużo tań-
sze rozwiązanie. Od paździer-
nika dostawcą ciepła dla
kopalni będzie Elektrownia
Turów. Kopalnia już wypowie-
działa umowę Przedsiębior-
stwu Energetyki Cieplnej
w Bogatyni. Wcześniej zmieni-
ła dostawcę energii elektrycz-
nej, którą również kupuje
od elektrowni. ALKA

CHOCIANÓW

Uprawiał konopie
w doniczkach
Dziesięć krzewów konopi
indyjskich znaleźli polkowiccy
policjanci w zaroślach
pod Chocianowem. Plantacja
należała do 19-letniego miesz-
kańca tej gminy. Krzewy, sięga-
jące powyżej pół metra, rosły
w doniczkach i w plastiko-
wych 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

Prawko z pomocą psychologa
Jeśliktośchceszybkozdaćegza-
min na prawo jazdy popularnej
kategoriiB,powinienwybraćsię
doJeleniejGóryalboLegnicy.Tu
jużniemalcotrzeciaosobazdaje
gozapierwszymrazem.Wczym
tkwi klucz do sukcesu? W na-
szych głowach. Dlatego też
w tych miastach postawiono
na komfort podczas egzaminu
ipomocpsychologówprzed jego
rozpoczęciem.

– Zainteresowanie jest na-
prawdę duże. Zauważyłem, że
sporo osób czeka na spotkanie
z panią psycholog i jak widać
powynikach,pomagaimtopod-
czasegzaminów–cieszysięRo-
bert Tarsa, dyrektor jeleniogór-
skiegoWojewódzkiegoOśrodka
Ruchu Drogowego.

Tutaj od kilku miesięcy kur-
sanci mogą też poćwiczyć jazdę
naplacumanewrowymWORD-
-u, czyli dokładnie tym, na któ-
rymzaczynasiękażdyegzamin.
Za taką wygodę trzeba już jed-
nak zapłacić: 48 zł za godzinę.

Zdaniem Roberta Stelmasz-
czyka z jeleniogórskiego Oś-
rodkaSzkoleniaKierowcówRa-
dar to dobry pomysł.

– Wielu naszych kursantów
korzysta z tej możliwości i bar-
dzo sobie chwalą takie lekcje
–przyznaje.ZdaniemStelmasz-
czykatopomagaoswoićsięzno-
wym terenem i kiedy jesteśmy
tam już kolejny raz, nerwy są
mniejsze.

Pomysłpopierateżpsycholog
Destina Tyblewska-Kundzicz.
–Najczęściejwtakichsytuacjach
nie potrafimy się skoncentro-
wać,aletegomożnasięnauczyć
–przekonuje.Pomócmożnateż
sobie samemu. – Warto wielo-
krotnie wyobrazić sobie nas sa-
mych podczas egzaminu. A ten

w umyśle musi zakończyć się
oczywiście sukcesem – tłuma-
czy Tyblewska-Kundzicz.

– Ja nie korzystałem co
prawda jeszcze z pomocy psy-
chologa,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

–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 psycho-
loga,alemyśli,żejegożonachęt-
niebyzniejskorzystała.

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 pod-
czasegzaminu,tostresichzżera
– mówi Tarsa. – Dlatego sta-

wiamynaminimalizowaniener-
wów – dodaje. Egzaminatorzy
radzą, aby na luzie podchodzić
do testu z jazdy. Paweł Broni-
szewski, egzaminator ze stolicy
Karkonoszy, przypomina, że
nikt nigdy nie pogania.

Niewszędziejednakpodobne
rozwiązania przyniosły pożą-
danyefekt.PrzykłademjestWał-
brzych.

–Przezjakiśczaszatrudniali-
śmypsychologa,alezaintereso-
wanie tymi usługami było nie-
wielkie–przyznajeJanGurazda,
zastępca dyrektora wałbrzy-
skiego WORD-u.

Tutaj, jak tłumaczy Gurazda,
psycholog był w pakiecie z do-
datkową jazdą po placu. – Naj-
pierw było spotkanie z psycho-
logiem, a później można było
pojeździć po placu manewro-
wym. Wszystko oczywiście
za darmo – wyjaśnia.

Jego zdaniem jednak więk-
szość osób fachowca nie słu-
chała, a liczyła tylko na dodat-
kowe 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. kan-
dydatów. Dla porównania
w Legnicy było to nieco ponad
30 proc., w Jeleniej Górze po-
nad 32 proc., a we Wrocławiu
25 proc.

– Mogłoby być lepiej – przy-
znaje Gurazda. Receptę na suk-
ces trudno jednak znaleźć.

Corazlepszywyniknieozna-
cza jednak, że era zdających
po kilkanaście, a nawet kilka-
dziesiąt razy minęła.

– Nasz rekordzista w 2010
roku zdawał 30 razy egzamin
praktyczny – przyznaje Łucjan
Górski z wrocławskiego
WORD-u.

ViolettaPietrzak
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EgzaminatorZbigniewBuczyński:Najważniejszy jestspokój

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

Na wczorajszy popołudniowy
treningkadryPolskiwpiłcenoż-
nej przyszło około tysiąca leg-
niczan. Natomiast na poranne
zajęcia nie wpuszczano nikogo.
DziewięcioletniKamilprzyszedł
podstadionmiejskijużkilkami-
nut po godzinie 10. W ręku ści-
skał gruby notes.

–Dowiedziałemsię,żedzisiaj
będzie trening reprezentacji
–mówiKamil.–Chciałbymzdo-
być kilka autografów.

Od rana przed stadionem
stała kilkuosobowa grupa kibi-
ców, głównie młodych ludzi.
Gdy przyjechał autobus repre-
zentacji, biegli za nim, licząc, że
zostaną wpuszczeni za bramę.
Ale ochroniarze do tego nie do-
puścili. Kamil nie zdobył auto-
grafów. Robił zdjęcia przez płot,
gdy piłkarze wysiadali z auto-
karu.

Pierwszy trening po przyjeź-
dzie na zgrupowanie do Legni-
cy trener Franciszek Smuda po-
zwoliłobejrzeć tylkodziennika-
rzom. Czy piłkarzom spodobał
się stadion?

–Jestemtutajporazpierwszy.
Niewszystkiedrużynywekstra-
klasie mają takie stadiony – po-
wiedział nam Szymon Pawłow-
ski,kadrowiczzZagłębiaLubin.

– W Legnicy jest nam bardzo
dobrze–pochwaliłhoteliboiska
TomaszFrankowski,asystentse-

lekcjonerareprezentacji.Legni-
czanin Marcin Łuszcz ucieszył
się, że popołudniowy trening
(godzina17)możeoglądaćztry-
bun.

– Nie zabrałem syna, bo
wcześniej mówiono, że widzów
niewpuszczą–wyjaśniaMarcin

Łuszcz. – To fajna sprawa móc
obejrzeć z bliska reprezentan-
tówkraju.Przyszłotylukibiców,
co na mecz Miedzianki.

Popołudniowy trening był
bardziej urozmaicony niż po-
ranny, a przez to ciekawszy dla
publiczności.

– Piłką się specjalnie nie inte-
resuję – przyznaje legniczanka
Maria Borysewicz. – Ale mąż
mnienamówił,żebyprzyjść.Nie
żałuję, bo zobaczyłam z bliska
ludzi,októrychwielesłyszałam.
Widziałam ich czasami w tele-
wizji.Tonietosamo,conażywo.

Kadrowicze zaczęli zjeżdżać
doLegnicywniedzielę.Pierwszy
ok. godz. 15 pojawił się w hotelu
Qubus Robert Lewandowski.
Ostatni, Kuba Błaszczykowski,
przyjechał przed godz. 20. Re-
prezentanci zajęli całe piętro
whotelu.Przedbudynkiemcze-
kało na nich kilku kibiców.

Większymzainteresowaniem
legniczancieszyłsięautobusre-
prezentacji. Sporo osób robiło
sobie przy nim zdjęcia.

OzgrupowaniuwLegnicy
piszemy też na str.28

ZygmuntMułek
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Autografychętnie rozdawał legniczanomEugenPolanski

Jak zdajemy?

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

Rekordziści
podchodzą
doegzaminów
nawetpo
kilkadziesiątrazy

Tysiąckibicównatreningukadry

Więcejzdjęćnastronie:www.gazetawroclawska.pl
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W Legnicy już budują
nową,dużąprzychodnię
Miedziowe Centrum Zdrowia
z Lubina buduje w Legnicy no-
woczesnąprzychodnięzdrowia.
Stanieonaprzyul.Okrzei,naty-
łach byłego domu kultury Hut-
nik. MCZ inwestuje w tę pla-
cówkę 20 mln zł. Pierwsi pa-
cjenci zostaną przyjęci na
początku 2013 roku.

– To bardzo dobre tempo bu-
dowy–zapewniaMarekŚciesz-
ka, wiceprezes MCZ. – I będzie
to najładniejsza przychodnia
w mieście.

Obecnie MCZ ma w Legnicy
swojąprzychodnięwstarym,kil-
kudziesięcioletnim budynku
przy Hucie Miedzi. Remont tej
placówkikosztowałbywielemi-
lionów złotych, dlatego zdecy-
dowano się na budowę nowego
obiektu. Po przeprowadzce ma
tam działać punkt pielęgniarski
ipodstawowaopiekazdrowotna
związanazmedycynąpracy.

–Będzieznaczniebliżejdole-
karza–cieszysięemerytMarian
Mikulski, który od nas dowie-
dział się o budowie przychodni.
–Taprzyhuciejest jużstarainie
na te czasy.

ToniejedynainwestycjaMCZ
w Legnicy. Miedziowa spółka
zajmująca się ochroną zdrowia
wygrała przetarg na stworzenie
w Wojewódzkim Szpitalu Spe-
cjalistycznym pracowni he-
modynamiki i elektrofizjologii.
Koszttej inwestycjiwrazzadap-
tacją pomieszczeń i zakupem
sprzętu medycznego wyniesie
5 mln zł. Prace mają się zakoń-
czyć we wrześniu. Dzięki temu
pacjenci z zawałem serca będą

leczeni inwazyjnie w Legnicy.
Nie będą już wożeni do Lubina,
jak to się dzieje teraz.

W legnickim szpitalu będą
również diagnozowani chorzy
poudarachmózgu.Nakardiolo-
gii inwazyjnej u pacjenta z cięż-
kim zawałem będzie można

od razu przeprowadzić zabieg
poszerzenia tętnicy czy też do-
konać specjalistycznych badań.

W czerwcu MCZ ponownie
uruchomił też w Legnicy przy-
chodnię pediatryczną, która
obejmuje opieką pacjentów do
19. roku życia.

Poza Legnicą MCZ prowadzi
także przychodnię w Głogowie,
gdzie działają m.in. poradnie:
kardiologiczna, medycyny pra-
cy, rehabilitacji leczniczej.

W Lubinie, gdzie MCZ ma
szpital i przychodnię, mówi się,
że miedziowa spółka nosi się

z zamiarem kupna szpitala po-
wiatowego. Placówka jest teraz
prywatyzowana.

Z nieoficjalnych informacji
wynika, że zaraz po wyborach
o przejęciu szpitala prezydent
Lubina Robert Raczyński roz-
mawiał z Herbertem Wirthem,
prezesem Polskiej Miedzi. Na
razie nikt jednak tego nie po-
twierdza.

– Nie znam planów MCZ
na temat rozbudowy bazy
– ucina Krzysztof Maj, wice-
starosta lubiński, który zajmuje
się prywatyzacją szpitala.

ZygmuntMułek
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TakmawyglądaćbudowanaprzezMCZprzychodnia przyul.Okrzeiw centrumLegnicy

Upacjentazciężkim
zawałembędzie
możnaodrazurobić
zabiegposzerzenia
tętnicy

Miedziowe Centrum Zdrowia inwestuje w nowoczesne leczenie w regionie

Jutro na najwyższym szczycie
Karkonoszy spotkają się prze-
wodnicy,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. Jesz-
cze do wczoraj wszyscy przygo-
towywali 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–informujeKancela-
ria Prezydenta.

Według nieoficjalnych infor-
macji, na mszy będzie obecny
prezydent Czech Vaclav Klaus.

Msza w kaplicy św. Waw-
rzyńcarozpoczniesięogodz.12.
Udziałwniejmożewziąćkażdy.
W ubiegłym roku modliło się
około tysiąca osób, wśród któ-
rychnajliczniejszągrupęstano-

wili Polacy i Czesi. Msza bę-
dzie odprawiona w trzech języ-
kach:polskim,czeskiminiemie-
ckim.Uroczystościzakończąsię
w Kotle Łomniczki modlitwą
przy cmentarzu Ofiar Gór. Uro-
czystości przewodniczyć będą
biskup legnicki Stefan Cichy
oraz biskup Jan Vokál z Hradca
Králové.

Mszaśw.naŚnieżce
wintencji ludzigór
AlinaGierak

Wkaplicy św.Wawrzyńca
mszeodbywają się od30 lat
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Uwaga na złodziei w pociągach.
Jak pokazał 25-letni mieszka-
niec Ziębic w powiecie ząbko-
wickim, mogą być bardzo
sprytni, ale na szczęście nie
na tyle, by nie wpaść w ręce po-
licji.

Młody mężczyzna kradł
w pociągu telefony, wykorzy-
stując zazwyczaj tłok lub nieu-
wagę pasażerów. Udało się go
złapać dzięki 18-letniej pasa-
żerce, która szybko wezwała
policjantów z Ziębic.

– Młoda mieszkanka Polani-
cy-Zdroju siedziała w prze-
dziale i miała telefon w ręce
– wyjaśnia Ilona Golec, rzecz-

nik policji. – Gdy pociąg zatrzy-
mywał się w Ziębicach, wy-
siadający mężczyzna wyr-
wał jej ten telefon i zbiegł – do-
daje.

Już po kilkunastu minutach
policjanci wytypowali i zatrzy-
mali podejrzewanego o kra-
dzież. Co prawda, nie miał tele-
fonu przy sobie, bo zdążył go
dać w prezencie... swojej dziew-
czynie. To u niej policja znala-
zła telefon.

W trakcie wyjaśniania oko-
liczności zdarzenia okazało się,
że w ten sam sposób i w tym sa-
mym pociągu została okra-
dziona jeszcze jedna osoba.

Oba telefony komórkowe
wróciły do właścicieli.

Złodziej w pociągu
SylwiaKrólikowska
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Ukradł opryskiwacz
i powiększalnik
10 lat więzienia grozi 21-let-
niemu lubinianinowi za wła-
manie i kradzież z garażu.
Policjanci zatrzymali go, gdy
usiłował uciec z miejsca kra-
dzieży. Mężczyzna schował się
w krzakach, ale namierzyli go
tam funkcjonariusze. Przy nim
znaleziono skradziony opry-
skiwacz ogrodowy, powięk-
szalnik fotograficzny oraz
przewody elektryczne. Trafił
do aresztu, za kradzież odpo-
wie przed sądem. ECH

KARPACZ

Paranienormalni
w Gołębiewskim
Wczasowicze, którzy przyje-
chali w Karkonosze, nie będą
się nudzić. W hotelu Gołębie-
wski w Karpaczu 14 sierpnia
wystąpią Paranienormalni,
zaś 19 sierpnia Tadeusz Woź-
niak, 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

WAŁBRZYCH

Wpadł młodociany
włamywacz
Do schroniska dla młodzieży
może trafić czternastoletni
mieszkaniec Wałbrzycha. Poli-
cja zatrzymała go po tym, jak
z budowy ukradł kilka worków
z zaprawą budowlaną, wartoś-
ci 500 złotych. Szybko okazało
się, że ma na koncie aż 25 wła-
mań, które zostały zgłoszone
policji. Działał od grudnia
ubiegłego roku. Włamywał
się m.in. do altanek ogrodo-
wych i pomieszczeń gospodar-
czych. SIYA

Tania odzież i zabawki
od Chińczyków ze Słowacji
–SpodobałomisięwJeleniejGó-
rze i postanowiliśmy z mężem
tu zamieszkać i otworzyć sklep
– opowiada Xiaoshu Zhang,
Chinka ze słowackim paszpor-
tem. Ofertę wynajęcia obiektu
po byłym kinie Marysieńka
przy ulicy 1 Maja znalazła w in-
ternecie. Na dwóch poziomach
wystawiła wieszaki i regały
z ciuchami. Jest też trochę in-
nego asortymentu. Wszystko
z Chin.

Wcześniej z mężem przez
10latmieszkałanaSłowacji.Dla-
tego 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 kompute-
rze. Nie mogą jej oddać do żad-
nego przedszkola, bo pracują
wsklepiepraktycznieprzezcały
dzień. Xiaoshu stoi za kasą, a jej
mąż, 39-letni Wu Tong, jeździ
po towar do Warszawy, na Wę-
gry 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 – mó-
wi jeleniogórzanka Jadwiga
Muślak.

Konkurencji na razie nie boją
się sklepikarze, którzy mają bu-
tiki z ciuchami przy tej samej
ulicy. Obawiają się jej jednak
handlujący na Ryneczku.

– Każdy obcy kapitał jest
szkodliwydlalokalnegohandlu,
awmieściemamyjużdwachiń-
skie duże sklepy. To nie do po-

myśleniawinnycheuropejskich
krajach, aby w centrum dużego
miastazezwolononapowstanie
chińskichsklepów–uważaSta-
nisław Sudoł, prezes Spółki Ku-
pieckiej Zabobrze.

Po chińskich sklepach w Je-
leniejGórzemogąsięjednakpo-
jawić chińskie... fabryki. Miasto
podpisało umowę o współ-
pracy z miastem Changzhou.
To 2,5-milionowa metropolia,
wktórejswojesiedzibymakilka-
dziesiąt tysięcy firm produkcyj-
nych.Niewykluczone,żektóraś
znichzechceotworzyćswojąfi-
lię właśnie w Jeleniej Górze.

Delegacjachińskabyławsto-
licy Karkonoszy wiosną. Nie-
długo później do Chin pojechali
przedstawiciele Jeleniej Góry.

– Chińczycy dobrze ocenili
nasząofertęinwestycyjną.Będą
informować swoich przedsię-
biorców omożliwościach inwe-
stycyjnych w naszym mieście
– mówi wiceprezydent Hubert
Papaj.Dokońcarokumanadejść
odpowiedź z Chin.

Wewrześniujeleniogórskisa-
morząd wyda katalog informa-
cyjny dla inwestorów, którzy są
zainteresowanilokalizacjąswo-
ich firm w Jeleniej Górze. Dziś
mogą to zrobić w dwóch miej-
scach:wStrefieAktywnościGo-
spodarczej oraz w Specjalnej
Strefie Ekonomicznej. Ten te-
ren jest modernizowany właś-
nie z myślą o nowych inwesto-
rach. Trwa m.in. przebudowa
ulicy Karola Miarki.

MariuszJunik
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35-letniaChinkaXiaoshuZhangnazwała sklep Lily, zdrabniając imię6-letniej córki Lindy

Jelenia Góra liczy na poważne inwestycje chińskich przedsiębiorstw z miasta Changzhou

Wregioniewałbrzyskimrozpo-
czynasięwielkieświętofolkloru.
W Strzegomiu, Kłodzku, Nowej
Rudzie i Żarowie zawirują bar-
wne suknie i zabrzmi muzyka
z różnych zakątków świata.

20. edycja Międzynaro-
dowego Festiwalu Folkloru
wStrzegomiurozpoczynasięjuż
dziś i potrwa do 14 sierpnia.

Festiwal ściąga do miasta ze-
społy folklorystyczne z całego
świataitłumyturystów,zachwy-
cone wyjątkowym wydarze-
niem.

– Przyjeżdżam na festiwal
od wielu lat. To naprawdę
świetnaimpreza,naktórąwarto
wybraćsięzdziećmi–mówiMo-
nika Janicka z Jawora.

Co roku na strzegomskim
Rynku, stadionie Ośrodka
Sportu i Rekreacji, a teraz rów-
nież na dziedzińcu dawnego
klasztoru można podziwiać kil-
kanaście grup w barwnych et-
nicznychstrojach.Artyścirepre-
zentują 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 dolno-
śląskie,którenietylkozaprezen-
tująswojeprogramyartystyczne,
ale również przejdą przez mia-
sto barwnym korowodem.

Pierwszy koncert na strze-
gomskim Rynku zaplanowano
10 sierpnia (godz. 16). Koncert
inaugurującyfestiwal odbędzie
się natomiast 11 sierpnia ogodz.
19wOSiR.Tamteżkażdegowie-
czoru będzie można zobaczyć
kolejne występy, w tym sobotni
koncert galowy.

Gwiazdy folkloru pojawią się
też przy strzegomskim ratuszu
i na dziedzińcu dawnego klasz-
toru. Nowością będzie przenie-
sienie festiwalowych występów
do Żarowa – 11, 12 i 13 sierpnia
muzycy wystąpią w hotelu Żar-
-Med podczas „Nocy z folklo-
rem”. Ostatniego dnia, w nie-
dzielę, goście uświetnią msze
święte w bazylice mniejszej
i kościele Zbawiciela w Strze-
gomiu. W niedzielę o godz. 13
naRynkurozpoczniesiękoncert
grup z Dolnego Śląska.

Równolegle zorganizowana
będzie impreza folklorystyczna
na Ziemi Kłodzkiej.

Organizatorem jest Miejski
Ośrodek Kultury w Nowej Ru-
dzie, ale koncerty odbędą się
również w Kłodzku (11 sierpnia
o godz. 18 na Rynku), w Jugowie
(12 sierpnia o godz. 16 w lokal-
nym nadleśnictwie) i w Szczyt-
nej (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.

ElżbietaWęgrzyn
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Zespoły z całego światawystąpiąw regioniewałbrzyskim

Półtora miliona złotych kosz-
tuje inwestycja prowadzona
obecnie przy ulicy Sokolej
w Lubinie. Powstanie tam 135
miejsc parkingowych. Prace
sfinansuje miasto, zaś 200 tys.
zł dołoży Spółdzielnia Miesz-
kaniowa Przylesie.

Dojazd do tej części osiedla
został zablokowany, a miesz-
kańcy parkują swoje samo-
chody na pobliskim boisku
do gry w piłkę nożną.

Prace remontowe przy ul.
Sokolej prowadzone są w ra-
mach porozumienia podpisa-
nego pomiędzy największą
spółdzielnią w Lubinie i wła-
dzami miasta.

– Od trzech lat wspólnie fi-
nansujemy i prowadzimy re-
monty na osiedlu Przylesie
– przypomina Tomasz Ra-
dziński, prezes spółdzielni.
– Tym razem jest to inwesty-
cja w parkingi we wnętrzu
między blokami przy ul. So-
kolej 38-48.

Prowadzone prace remon-
towe wynikają z planu, który
powstał przed laty.

– Obejmował on m.in. re-
mont parkingów i stworzenie
nowych miejsc dla samocho-
dów przy ul. Orlej, a w planie
mamy jeszcze wyremontowa-
nie chodników wzdłuż Soko-
lej, ale to dopiero w przyszłym
roku – dodaje Radziński.

Oprócz tego SM Przylesie
prowadzi również prace ter-
momodernizacyjne 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 rów-
nież dobre informacje dla
mieszkańców ulic: Sokolej
i Orlej.

– Planujemy ogłosić prze-
targ na wykonanie ocieple-
nia pozostałych budynków
przy tych ulicach – mówi Ra-
dziński. – Oznacza to, że pra-
ce, które mieliśmy wykonać
w ciągu ośmiu lat, zakoń-
czymy prawdopodobnie w 2-
-2,5 roku.

Teraz parkingi,
później ocieplenie
EwaChojna

Nie tak tanio

a Towary w nowym skle-
pie 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.

WWałbrzychumabyć chińskaKilila

a Do innych dolnośląskich
miast również pukają chiń-
scy biznesmeni.WGłogowie
dwa chińskie sklepy działają
od dwóch lat. Jeden, potężny,
stoi obok dworca PKS. Ludzie
kupują tam chętnie, jednak
narzekają namizerną jakość
towarów. Podobna sytuacja
jest w Legnicy. Dwa centra
chińskie są również w Kłodz-
ku. Na wiosnę przyszłego
roku wielkie chińskie centrum
handlowe Kilila ruszy wWał-
brzychu. 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 towa-
rów z Chin. Kupujemy wszyst-
ko: od skarpetek po samocho-
dy.W ubiegłym roku sprowa-
dziliśmy towarów za prawie
10mld zł. Są to jednak nie
tylko wyroby tanie i słabej
jakości. Coraz więcej jest
asortymentu lepszej jakości
z odpowiednio wyższą ceną.
Polacy chętnie kupują chiń-
skie rzeczy, bo są z reguły
najtańsze.

Rusza międzynarodowy festiwal
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Ruszył finał wyborów najpiękniejszej pasażerki
komunikacji miejskiej weWrocławiu

W decydującej odsłonie zabawy bierze udział 14 ślicznych pań, które wygrały wcześniejszy etap.

DagmaraPalczewska

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.

Aby zagłosować na Dagmarę Palczewską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.9 pod nu-
mer 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.

KlaudiaPokojowczyk

Ma 20 lat. Studiuje geografię na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Uwielbia podró-
żować, tańczyć i czytać książki. Naj-
częściej 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.

Aby zagłosować na Klaudię Pokojowczyk,
wyślij SMS o treści GAWRMI.10 pod nu-
mer 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.

MagdalenaMazur

Ma 19 lat. Uczy się w technikum logi-
stycznym 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.

Aby zagłosować na Magdalenę Mazur,
wyślij SMS o treści GAWRMI.11 pod nu-
mer 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.

KlaudiaHołdaś

Ma 22 lata. Właśnie przyjechała
do Wrocławia z Lublina. Chce w naszym
mieście studiować fizjoterapię. Intere-
suje 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.

Aby zagłosować na Klaudię Hołdaś,
wyślij SMS o treści GAWRMI.12 pod nu-
mer 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.

NataliaJaworska

Ma 26 lat. Skończyła Uniwersytet Przy-
rodniczy. 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.

Aby zagłosować na Natalię Jaworską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.13 pod nu-
mer 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.

MagdalenaKadzikowska

Ma 22 lata. Studiuje na dwóch kierun-
kach: finanse i rachunkowość na Uni-
wersytecie Ekonomicznym i prawo
na Uniwersytecie Wrocławskim. Uwiel-
bia tańczyć salsę. Interesuje się też
modelingiem. Dużo czyta. Jeździ tram-
wajem linii 6, z pl. Powstańców Śląskich
do centrum.

Aby zagłosować naMagdalenęKadzikowską,
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.
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AnnaKucharska

Ma 18 lat i uczy się w technikum ekono-
micznym 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 Głów-
nego PKP.

Aby zagłosować na Annę Kucharską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.3 pod nu-
mer 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.

KatarzynaRzeźniczak

Ma 18 lat, uczy się w technikum ekono-
micznym przy ul. Drukarskiej. Interesuje
się modą, wieczorami uwielbia ze znajo-
mymi spędzać czas w pubach. Najczęś-
ciej korzysta z linii 0, którą jeździ
z ul. Małachowskiego w okolice dworca
Nadodrze.

Aby zagłosować na Katarzynę Rzeźniczak,
wyślij SMS o treści GAWRMI.4 pod nu-
mer 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.

MałgorzataSamsel

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

Aby zagłosować na Małgorzatę Samsel,
wyślij SMS o treści GAWRMI.5 pod nu-
mer 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.

MagdalenaMorawska

Ma 19 lat. Uczy się w liceum profilowa-
nym 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.

Aby zagłosować na Magdalenę Moraw-
ską, 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.

JoannaChojka

Ma 19 lat. Pochodzi z Kalisza. Do Wroc-
ławia przyjechała na studia. Zdobywać
wiedzę będzie na Politechnice Wrocław-
skiej, na wydziale mechanicznym.
Na razie poznaje Wrocław, więc nieu-
stannie jeździ tramwajami i autobusami.
Najczęściej liniami 2 i 5 z dworca
do centrum.

Aby zagłosować na Joannę Chojkę,
wyślij SMS o treści GAWRMI.7 pod nu-
mer 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.

JoannaKaczorowska

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

Aby zagłosować na Joannę Kaczorowską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.8 pod nu-
mer 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.

JoannaHajkiewicz

Ma 24 lata, spotkać ją można w tramwa-
ju linii 4, którym jeździ z ul. Pereca
na ul. Świdnicką. Po wakacjach broni
pracę magisterską na stosunkach mię-
dzynarodowych na Uniwersytecie Eko-
nomicznym.

Aby zagłosować na Joannę Hajkiewicz,
wyślij SMS o treści GAWRMI.1 pod nu-
mer 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.

PaulinaGołębiewska

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 tram-
wajami linii 3 i 5 z pl. Wróblewskiego
na pl. Jana Pawła II.

Aby zagłosować na Paulinę Gołębiewską,
wyślij SMS o treści GAWRMI.2 pod nu-
mer 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.

Któraznichzasługujenatytułnajpiękniejszej?Możeszwybraćswoją
faworytkęnadwasposoby:

–wysyłającSMSpodnumer7155,wtreściwpisująckodpodany
przydanejkandydatce(koszt1,23złzVAT,wysyłającSMSotrzymujesz

jednocześniekoddoe-wydania„GazetyWrocławskiej”)
–kliknąćfacebookowe„Lubięto”podprofilemdanejkandydatki

nastroniewww.gazetawroclawska.pl/miss
Głosowaćmożnado21sierpnia.

PARTNERAMIZABAWYSĄMENNICAPOLSKAiMPK.Zwyciężczyni
zabawyotrzymapółrocznybiletkomunikacjimiejskiejorazzaproszenie

owartościokoło350złnazabiegupiększającywekskluzywnym
wrocławskimcentrumSPA.
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Gazety Wrocławskiej

Codziennie nowy kupon z zadaniem dla Czytelników.

Najbardziej kreatywni otrzymają nagrodę wakacji.

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.

1 z 2
TELEWIZORÓW 
LCD THOMSON 32 cale

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

TYLKO 3 KROKI 
DZIELĄ CIĘ 
OD WYGRANEJ:

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)

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

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny w redakcji i na stronie: www.gazetawroclawska.pl

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

Opisz swój wymarzony wakacyjny cel podróży

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

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

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

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

imię i nazwisko:

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

adres:

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

tel.: .....................................................................

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

KOD 01

14.00-16.00:

DLA MALUCHA:
1 z 3 domków z 
klockami MULA od IKEA KOD 03

KOD 02

16.00-18.00:

DLA AMATORA 
KLASYKI KINA:
1 z 5 zestwów 4 DVD
z komediami Bareji

KOD 04

18.00-20.00

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

KOD 05

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

REKLAMA 1084467/21

Podobno młodzi ludzie kom-
pletnie nie rozumieją komedii
Stanisława Barei, a kultowy dla
ich rodziców i dziadków „Miś”
jest jak opowieść o kosmitach.
Czas więc na powtórkę z roz-
rywki z pomocą naszego Waka-
cyjnego 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, ko-
chaliwidzowieinielubiliurzęd-

nicy partyjni dopuszczający te
tytuły na ekrany kin. Dopiero
po latach doceniono humor
Barei, tropiącego niedorzecz-
ności PRL i bezlitośnie wyśmie-
wającego je w swoich filmach.

Te niedorzeczności najlepiej
przypomnieć sobie rodzinnie,
tłumacząc wnuczce, czym Pol-
ska sprzed 1989 roku różni się
od tej po 1989 roku, a wnu-
kowi,dlaczegobaleronoglądało
się w teatrze, nikt paszportu nie
miał w szufladzie, a meldunek
w stolicy był bezcenny.

Komedia Barei w deszczowe
lato? Tak. Rodzinnie i dzięki na-
szemuKonkursowi.Zagrajibaw
się dobrze.

Jeśli film,toBarei
KatarzynaKaczorowska

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
Grzechem byłoby nie napisać
o Ostrowie Tumskim, prawdzi-
wej perle w architektonicznej
koronie stolicy Dolnego Śląska.
To najsłynniejsze wrocławskie
osiedle powstało prawdopo-
dobnie w X w. jako gród – sie-
dziba pierwszych Piastów.
Szybkostałosięwłasnościąkoś-
cielną. Najważniejszym zabyt-
kiem 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 kościo-
ły, Muzeum Archidiecezjalne
i piękny ogród botaniczny.

Sąsiaduje z nim malowniczy
trzygwiazdkowy hotel Tumski,
założony w 2000 r. Powstał
na bazie budynku mieszkal-
nego, wzniesionego w 1885 r.
W międzywojniu spotykali się
w nim studenci. Po II wojnie
światowej mieściła się tu Szkoła
Młynarska z internatem. W la-
tach 90. budynek przejęło Pol-
skie Towarzystwo Schronisk
Młodzieżowych. W końcu,
po gruntownym remoncie,zaa-
daptowano go na hotel i schro-
nisko młodzieżowe. Dysponuje
55 pokojami i dwoma aparta-
mentami.

Na turystach wrażenie robi
też trzygwiazdkowy hotel
Marshal przy ul. Piłsud-
skiego. Aranżacja wnętrza na-
wiązuje do XIX-wiecznej archi-
tektury budynku. Goście mogą
skorzystać z 33 pokoi.

Plebiscyt trwa do 5 września.
Czytelnicy na drukowanych w
gazecie kuponach i przez
esemesy zagłosują na najwięk-
szeatrakcjewkategoriach:miej-
scowość/gmina, atrakcja tury-
styczna, wydarzenie, baza noc-
legowa, baza gastronomiczna,
agroturystyka.ArkadiuszGołka

Odkrywamy Dolny Śląsk!
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OstrówTumski to dobrze
znanawizytówkaWrocławia
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REKLAMA 1084128/01

Starążyrafiarnięwzoo
zajmądwanosorożce

Ruszyła przebudowa starej ży-
rafiarni we wrocławskim zoo.
Na jej miejscu powstanie pawi-
lon i wybieg dla nosorożców in-
dyjskich. Robotnicy rozbierają
stary budynek, później wezmą
siędobudowydomudlaparyno-
sorożcówindyjskich.–Zwierzęta
zostaną sprowadzone z Francji
i Niemiec. Pierwszego osobnika
będzie można oglądać już w na-
stępne wakacje. Drugi zawita
do nas jesienią 2012 – mówi Ra-

dosław Ratajszczak, prezes zoo.
Wtedy też zakończy się przebu-
dowapomieszczenia.

W budynku znajdą się także
dwa baseny dla nosorożców.
A także prysznic na wybiegu.
Będąmogłygosamewłączyćro-
giem.Wcześniejjednakpracow-
nicyzoowyćwicząjedotego.

Jak? Będą kładli pokarm
w pobliżu przycisku, by zwie-
rzęta nauczyły się uruchamiać
prysznic.Zbiornikzwodąbędzie
pomalowany na czarno, żeby
słońcenagrzewałowodę.

Nowy pawilon będzie zajmo-
wał 1300 metrów kw., a wybieg
– 4 tys. metrów kwadratowych.

Pawilon zaprojektowano tak,
aby turyści mogli podziwiać
zwierzęta zarówno, gdy te prze-
bywają na wybiegu, jak i wtedy,
gdy wejdą do wnętrza obiektu.

– Zwiedzający będą mog-
li wejść do środka i oglądać
nosorożce przez fosę – opo-
wiada prezes zoo Radosław
Ratajszczak. Koszt całej inwe-
stycji wyniesie 4,7 mln zło-
tych.

PaulinaCzarnota
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Takbędziewyglądałbudynek,wktórymzamieszkająnosorożce indyjskie zNiemiec i Francji

Nie milkną komentarze potym,
jak ujawniliśmy plany nowego
prezesa wrocławskiego aqua-
parku.KrzysztofHołubchceza-
kazać klientom wstępu do saun
nago. – Dochodzą do mnie gło-
sy, że część wrocławian wstydzi
sięnagości,dlategoteżnieprzy-
chodzą na sauny – tłumaczy
Hołub.Aprzeztosaunariumnie
zarabia tyle, ile by mogło.

Pomysł nowego szefa aqua-
parku ze zdziwieniem przyjęli
wTropicalIslandpod Berlinem,
jednym z największych tego
typu kompleksów na świecie.
– Okrywanie się w saunie? To
u nas niedopuszczalne – mówi
Iwona Heller, przedstawicielka
TropicalIslandnaPolskę.–Ow-
szem, w strefie saun można
chodzić w ręczniku czy w szla-
froku. Ale już w samej saunie
absolutnienie.Gdyktośwejdzie
doniej w ręczniku, natychmiast
reaguje obsługa i prosi, aby

klient albo wyszedł, albo się ro-
zebrał.

Hellerzaznacza,że korzysta-
nie z sauny w okryciu mija się
kompletnie z celem. – Całe cia-
ło wtedy nam się nie poci. Po-
za tym, jest to bardzo męczące
– przekonuje.

Iwona Heller opowiada, że
w Niemczech do sauny przy-
chodzą osoby w różnym wie-
ku, w tym też dzieci. I wszyscy
przebywają nago. Do berliń-
skiego Tropical Island przy-
jeżdżają wrocławianie. – Nie-
dawno mieliśmy grupę z wroc-
ławskiego banku – opowiada
Iwona Heller. – Pierwszego dnia
się krępowali, drugiego już wca-
le. Wszyscy przebywali w sau-
nie bez ubrań.

A co na pomysły Hołuba
urząd miejski, który jest właści-
cielemaquaparku?–Wierzymy,
że decyzja prezesa będzie prze-
myślana–mówilakoniczniePa-
weł Czuma, rzecznik prasowy
magistratu.

MarcinTorz

W Berlinie Polacy
jednak się nie wstydzą

Wnocyzniedzielinaponiedzia-
łekpolicyjnyśmigłowiecpróbo-
wał wytropić Wiktora Szew-
czyka, ps. „Stopa”. Mężczyz-
na jest podejrzany o zabójstwo
pracownika stacji benzynowej
przyul.KrzywoustegoweWroc-
ławiu. Prokuratura rozesłała za
nim listy gończe.

Śmigłowiec wyposażony
wkamerętermowizyjnąireflek-
tor krążył nad ogródkami dział-
kowymi 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, zamie-
szanychwnapadnastacjęOrle-
nuprzyKrzywoustego.Dotrage-
diidoszłownocyz26na27lipca.
Dwaj zamaskowani bandyci
– jednym z nich ma być „Stopa”
– weszli na teren stacji. Jeden
z pracowników stacji w czasie
szarpaniny został pchnięty no-
żem w serce przez Szewczyka.

– On nie jest po prostu poszu-
kiwany. On jest ścigany – mówi
o „Stopie” Wojciech Wybraniec
z biura prasowego dolnośląskiej
policji. Jego zdaniem nie ma
wątpliwości, że mężczyzna nie-
długo wpadnie w ręce funkcjo-
nariuszy. – Gdyby sam się zgło-
sił na policję albo do prokura-
tury, na pewno nie pogor-
szyłoby to jego sytuacji – mówi
o „Stopie” Wybraniec. Przeko-
nuje, że młodzieniec nie ma
żadnych szans na skuteczną
ucieczkę.

Jego zdjęcia opublikowały
media. Prezes Orlenu wyzna-
czył20tys.złnagrodyzapomoc
wujęciuSzewczyka.–Niedługo
każdyprzechodzieńzaczniemu
siękojarzyćzkimś,ktogorozpo-
znaiwydawnaszeręce–ostrze-
ga rzecznik policji.

Pierwsze efekty ucieczki
i ukrywania się już są. Wiemy
nieoficjalnie, że czterej areszto-
wani mężczyźni na przesłucha-
niach w czasie śledztwa obcią-
żają„Stopę”.Onniemożepodać
swojej wersji wydarzeń, bo się
ukrywa.

Po napadzie trwa
polowanie na „Stopę”
MarcinRybak
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W lasach pojawia się coraz wię-
cej grzybów. Warto je wykorzy-
stać do przygotowania pysznej
potrawy. Agnieszka Sobieraj
zKościerzynyzdradzanamprze-
pisnanaleśnikizgrzybami.

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
podsmażamypokrojonąwkost-
kę cebulę, dodajemy posiekane
grzyby. Smażymy około 20 mi-
nut. Następnie smażymy naleś-
niki, a grzyby z cebulą dopra-
wiamysolą,pieprzemisosemso-
jowym. Faszerujemy naleśniki
grzybami.

SURA

KUCHNIA WAKACYJNA POLECAMY

Naleśniki z grzybami

Z pochodzącym z połowy XVIII
wieku kościołem pod wezwa-
niem św. Leonarda i jego naj-
większym skarbem – cudow-
nym obrazem Matki Bożej
Pajęckiejwiążesiędramatyczna
wojenna historia.

Kościół w czasie II wojny
światowej został zniszczony
i zbezczeszczony. Narażony
na niebezpieczeństwo był cu-
downy obraz Matki Boskiej (od-
nowiony w 1936 r.). Zdjęty z oł-
tarza wizerunek Maryi (w cen-
nych srebrnych ramach)
uratowali Wacław Popiel i An-
toni 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-

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 skrzy-
nię i zawinął obraz w płócienny
worek uszyty przez Pelagię Za-
jąc. 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.
Po wyzwoleniu po raz drugi tra-
fił do domu Durysów. Tu oto-
czono go szczególną czcią.
4 marca 1945 roku wystawiono
gonaszczyciedomu,bywszyscy
mieszkańcy Pajęczna mogli od-
dać mu cześć. Na ścianie zawie-
szono także transparent z napi-
sem: „Królowo Korony Polskiej,
módl się za nami”. Później uro-
czyście przeniesiono obraz do
kościoła i umieszczono na ołta-
rzu głównym.

W maju 2005 roku ponad 10
tysięcy wiernych, kilkudziesię-
ciu księży i biskupów uczestni-
czyłowuroczystościachkorona-
cji obrazu Pajęczańskiej Matki
Kościoła.Słynącyłaskamiwize-

runek Matki Bożej, datowany
na początek XVI wieku, zyskał
drogocenne diademy na mocy
dekretu Jana Pawła II. Ulicami
Pajęcznaprzeszłaprocesja.Mszę

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

„MatkaBoża”przetrwała
ukrytana cmentarzu
MarekMikulski

ATRAKCJE REGIONU ŁÓDZKIEGO SANKTUARIUMNAJŚWIĘTSZEJMARYIPANNY,MATKIKOŚCIOŁAWPAJĘCZNIE

Słynący łaskami obrazMatki Bożej Pajęckiej

Tutaj spoczywałMarcinBielski, autor „Kroniki wszystkiego świata”

a Pochodzący z połowy
XVIII wieku murowany
kościół pod wezwaniem
Świętego Leonarda stanął
w miejscu dawnej romań-
skiej świątyni z XII wieku,
ufundowanej przez Piotra
Dunina.
Później dobudowano
do niej drewniany kościół
Wniebowzięcia Najświęt-
szej Maryi Panny. Dlatego
też obecna świątynia ma
dwa wezwania.

Kościół ma trzykondygna-
cyjną wieżę nakrytą wyso-
kim hełmem z latarnią.
Bogaty jest wystrój wnę-
trza. Można podziwiać
cztery ołtarze boczne.
Zabytki to przede wszyst-
kim pochodzące z XVIII
wieku chrzcielnica, krucy-
fiks i rzeźby.
Nie zachował się niestety
grobowiec Marcina Biel-
skiego, kronikarza i poety,
autora „Kroniki wszystkie-

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

w średniowieczu; patron
dobrego porodu, więźniów,
jeńców, chorych i zagrożo-
nych napadem lub kra-
dzieżą.
a Według legendy, nie-
gdyś drzwi kościoła obite
były skórą pająka olbrzy-
ma, zgładzonego przez
odważnego rycerza.
Właśnie od tego pająka
pochodzi nazwa miasta.

MK

WakacyjnaakcjawGdańsku,czyliwyginaj śmiało ciałona świeżympowietrzu

Jeśli spędzasz wakacje
w okolicach Trójmiasta i masz
dość spacerów po plaży, to
dla odmiany możesz poćwi-
czyć na świeżym powietrzu.
W parku oruńskim w środy
na chętnych czekają zajęcia
tai-chi (w godz. 17-17.45), gim-
nastyka (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 Młyń-
skim w rejonie ul. Pomorskiej
i al. Grunwaldzkiej w Oliwie.
Piątek i sobota to dni zarezer-
wowane na ćwiczenia w parku

Nadmorskim (wejście B).
W piątek w godz. 18-19 odby-
wają się ćwiczenia tai-chi
i w godz. 19-20 gimnastyka
na pożegnanie dnia.
W sobotę zajęcia zaczynają
się rano – gimnastyka poran-
na (9.45-10.45), ścieżka zdro-
wia (11-12), a od godz. 12
do 13 – nordic walking.
W niedzielę zaś można poćwi-
czyć w parku nad opływem
Motławy na DolnymMieście
– w godz. 9.15-10.45 – nordic
walking, a od 11 do 12.30
– jogging.
Zajęcia prowadzone będą
do 28 sierpnia.
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Zajęciawparkachodbywają się przez całewakacje
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Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny, 
Matki Kościoła w Pajęcznie
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Problemy rodzinne, kłopoty fi-
nansowe czy niewygodna wie-
dzanatematprzeciekówwspra-
wieaferygruntowej?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 zo-
stał znaleziony martwy w pią-
tek 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 ży-
cie, podlega karze pozbawienia
wolności od trzech miesięcy
do pięciu lat”. Zdaniem Zbig-
niewa Ziobry, europosła PiS
i byłego prokuratora krajowego,
taka kwalifikacja oznacza, że
prokuratura ma podstawy, by
sądzić, iż ktoś mógł się pośred-
nio przyczynić do tego samo-
bójstwa.

Wczoraj przeprowadzono
sekcję zwłok Andrzeja Leppera.
Według wstępnych wyników
nic nie wskazuje na to, aby
do jego śmierci przyczyniły się
osoby trzecie. Możliwe, że bie-
gli wykonają jeszcze jakieś do-
datkowe czynności.

Dotychczas w sprawie
śmierci Andrzeja Leppera prze-
słuchano ok. 10 osób. – Brane są
pod uwagę różne hipotezy

i wersje śledcze – mówi Monika
Lewandowska, rzeczniczka
warszawskiej prokuratury.
Szczegółów nie ujawnia.

Śledztwonadzorowaćbędzie
warszawskaProkuraturaApela-
cyjna,amonitoringiemobejmie
jetakżeProkuraturaGeneralna.
Oznaczato,żebędzieonainfor-
mowanaowszystkichzapadają-
cychdecyzjachipostępachprac.

Tymczasem PiS chce zwoła-
nia sejmowej Komisji Sprawied-
liwości i Praw Człowieka. Posło-
wie mieliby się przyjrzeć działa-
niom organów ścigania po
śmierci lidera Samoobrony.
Prawo i Sprawiedliwość apeluje
także,abyśledztwoswymosobi-
stymnadzoremobjąłprokurator
generalny Andrzej Seremet.
– Chcemy,abywszystkieokolicz-
nościzostałydogłębniezbadane
– mówił wczoraj na specjalnie

zwołanej konferencji prasowej
posełPiSArkadiuszMularczyk.

Ziobro podkreślił natomiast,
żenależypoważniepotraktować
informacjeprzekazaneprzezre-
daktoranaczelnego„GazetyPol-
skiej” Tomasza Sakiewicza.
Dziennikarztwierdzi,żeposiada
nagranierozmowyzAndrzejem
Lepperem, na którym lider Sa-
moobronypotwierdzainforma-
cjeoprzeciekachws.aferygrun-
towej. Wymienia też nazwisko
konkretnej zamieszanej w nią
osoby. Zdaniem Sakiewicza
Lepperobawiałsięoswojeżycie.

–Fakt,żeAndrzejLepperzde-
cydowałsięprzekazaćtakważne
informacje dziennikarzowi,
który nie zawsze pisał o nim po-
zytywnie, 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, zainte-
resowanie jego partii sprawą
śmierciAndrzejaLepperabierze
sięstąd,żeLepperbyłm.in.wice-
premierem 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
politycymówilioAndrzejuLep-
perze, gdy jeszcze żył – podkre-
ślanaukowiec.–DlaPiSpojawia
siętutajdodatkowywątekwpo-
staci afery gruntowej. Przez nią
przecieżrozpadłasięichkoalicja
z Samoobroną.

Śledztwo po samobójstwie

Andrzej Lepper popełnił samobójstwowubiegły piątek
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Prokuratura chce wyjaśnić, dlaczego Lepper odebrał sobie życie

MagdalenaStokłosa,PAP

W nocy z niedzieli na ponie-
działek na parkingu przy ul.
Tymiankowej w Lublinie
znów płonęły auta. Dwa sa-
mochody zostały kompletnie
spalone, trzy poważnie usz-
kodzone. Mieszkańcy oko-
licznych bloków są zaniepo-
kojeni, bo to już trzeci pożar
w tym roku. W styczniu pod-
palacze zniszczyli osiem aut,
a także jedno w czerwcu.

– Słyszałem wycie autoa-
larmów. Podbiegłem do okna
i widziałem, jak jeden z właś-
cicieli w samej bieliźnie wy-
biegł, żeby przestawić swój
samochód. Widać było wielką
łunę ognia nad parkingiem
– opowiada mieszkaniec ul.
Tymiankowej, którego około
godz. 1 w nocy zbudziły od-
głosy akcji.

– Proszę zobaczyć moje
auto. Ogień pojawił się przy
wlewie paliwa i przeszedł
na zderzak i oponę. Przecież
to nie mogło wydarzyć się sa-
moczynnie – mówi pan Ry-
szard, właściciel uszkodzo-
nego forda sierry.

Mężczyzna miał zresztą
najwięcej szczęścia, bo ogień
przy jego aucie zauważył je-
den z policjantów, mieszka-
jący w okolicy, i szybko zgasił
płomień. Doszczętnie spło-
nęły za to honda civic i rover
200. Poważne uszkodzenia
stwierdzono również w polo-
nezie i citroenie xantia.

– Bez cienia wątpliwości
mamy tutaj do czynienia
z działaniem podpalaczy.
Sprawdzamy zapis monito-
ringu z pobliskich sklepów
– informuje Janusz Wójtowicz,
rzecznik prasowy Komendy
Wojewódzkiej Policji w Lubli-
nie.

W ciągu siedmiu miesięcy
tego roku przy ul. Tymianko-
wej spłonęło łącznie 14 samo-
chodów, 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 zajmu-
jąca się tropieniem samocho-
dowych podpalaczy.

WLubliniektoś
podpalasamochody
PiotrOrzechowski

Po co Rogozin
nas prowokuje?

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

niedziałkowa „Rzeczpospo-
lita”.

„Co to za dziennikarz, który
uczestniczy w napaści mudża-
hedinów na posterunek ra-
dzieckichżołnierzyinadodatek
wystrzeliwuje trzy magazynki
z automatu?” – zastanawia się
Rogozin. Sikorski był w Afgani-
stanie w latach 80. korespon-
dentem brytyjskiej prasy.

Rogozin w poniedziałek
na swoim mikroblogu konty-
nuował ataki na szefa pol-
skiego MSZ. Pytał go, jak to
możliwe, że współpracował
z afgańskimi mudżahedinami
w wojnie z sowieckim woj-
skiem. „Teraz jego »przyjaciele
z czasów wojny« odprawili

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 Ro-
sji przy NATO. Wcześniej był
przywódcą nacjonalistycznej
partii Rodina. Pojawiają się
spekulacje, że Rogozin nie-
długo wróci do kraju i zaanga-
żuje się w zbliżającą się kampa-
nię prezydencką w Rosji – po-
nownie jako szef Rodiny. On
sam zresztą (także na Twit-
terze) 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 ele-
mentów amerykańskiej tarczy
antyrakietowej, powiedział, że
„chciałby przypomnieć pol-
skim kolegom ich niedawną
historię, która dowodzi, że
próby sytuowania Polski na li-
nii konfrontacji zawsze dopro-
wadzały 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 prapra-
dziadka Stefana Mitkiewicza.
Miał on należeć do bliskiego
otoczenia wielkiego księcia li-
tewskiego Witolda i to on rze-
komo zadał śmiertelny cios
Ulrichowi von Jungingenowi,
wielkiemu mistrzowi krzyża-
ckiemu, w bitwie pod Grun-
waldem.PAP

AgatonKoziński

Już kilka londyńskich dzielnic
objęły zamieszki wywołane
niepokojami po zastrzeleniu
przez policję 29-latka. Jak po-
daje brytyjska bulwarówka
„The Sun”, uczestnikami za-
mieszek są między innymi
siedmiolatki, które ciskają ka-
mieniami w stróżów prawa.

Jak z kolei informuje poli-
cja, w następstwie zamieszek,
które rozlały się z północnej
dzielnicy Tottenham na inne
części miasta, policja areszto-
wała 160 osób. Rannych zo-
stało ponad 30 funkcjonariu-
szy policji.

Na kamerach wideo zareje-
strowano obrazy, jak grupy
młodych ludzi atakują poli-
cjantów, plądrują sklepy
i podpalają samochody. Nie
brakuje głosów, że Londyn nie
mógł się spodziewać takiej
antyreklamy przed przy-
szłorocznymi igrzyskami
olimpijskimi.

Wszystko zaczęło się
w nocy z soboty na niedzielę
w północnej dzielnicy
Tottenham, po czym za-
mieszki 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 połud-
niu Londynu.

Powodem tych niepokojów
była śmierć 29-letniego Marka
Duggana, mieszkańca Totten-
hamu, jednej z biedniejszych

dzielnic Londynu, licznie za-
mieszkanej przez czarną spo-
łeczność. Duggan miał zginąć
w wyniku wymiany ognia przy
próbie aresztowania go. Poli-
cja stara się ustalić przebieg
zdarzeń. Znajomi i przyjaciele
Duggana oskarżają policję,
że ta zabiła go z zimną krwią,
a pocisku, który utkwił w na-
dajniku radiowym policjanta,
nie wystrzelił Duggan, tylko
drugi policjant.

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 niepo-
trzebna, tak jak niepotrzebna
była jego śmierć. Szefowie po-
licji obiecują, iż sprawa zosta-
nie dokładnie wyjaśniona.

W niczym to jednak nie us-
prawiedliwia zachowań grup
bandytów w innych dzielni-
cach Londynu. Nadal rabo-
wane są sklepy, podpalane sa-
mochody, a zwykli miesz-
kańcy 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
ostrakrytykapodadresemstró-
żów prawa.

– Nie ma absolutnie żadnego
usprawiedliwienia dla zacho-
wań tych młodych ludzi, to
po prostu zezwierzęcenie
– mówi o młodocianych ban-
dach, które grasują w Brixton,
mieszkająca tam od 19 lat
Marilyn Moseley, doradca fi-
nansowy.

KazimierzSikorski

Londyn: szaleją bandy młodych

Policja zatrzymała jużprawie200uczestnikówkrwawych
starć,którewybuchłypozastrzeleniu młodegomężczyzny
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Rosyjski
dyplomata
znalazł sposób,
byzaczepić
Sikorskiego
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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 prze-
siadywał 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 miesz-
kańcy Glasgow, aby kąpać się w orzeźwiają-
cych wodach południowo-wschodnich wy-
brzeży Szkocji. Te dni już minęły. Miejsce jed-
nak 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 gro-

sze – 600 tys. funtów. Gdyby jednak Ferness
nie znalazła uznania w oczach państwa Weir,
mogą kupić posiadłość wiejską albo zamek

w innych regionach Szkocji. Takie nierucho-
mości rzadko pojawiają się na rynku, ale już
w czasie weekendu mogą wybrać się na wy-
cieczkę, 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 Glen-
cripesdale o powierzchni 4,5 tys. akrów.
Cena 2,6 mln funtów. Wielkie mi co. Pozo-
stanie jeszcze 159 mln z małym haczykiem.
W sam raz, aby życie szczęśliwych emery-
tów, ich dzieci i kotki Nali uczynić rajem
na ziemi.

Państwa Weir stać na wszystko, począw-
szy od nowego domu, auta, wymiany garde-
roby, poprzez zakupienie ekwipunku na da-
lekie podróżnicze eskapady czy wynajęcie
ochrony na czas ich nieobecności, na opła-
ceniu schroniska dla kotki, gdy wyruszą
w podróż, aby przejąć energię Uluru, świętej
góry Aborygenów, skończywszy. – To
wszystko jest absolutnie niesamowicie re-
alne – zgodnie twierdzą wybrańcy losu.

Jednak po trzech dniach od chwili, gdy ich
życie wywróciło się do góry nogami, pań-
stwo 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:ZbigniewMach

W
pełnym blasku świateł
Colin i Chris Weir po raz
trzeci pocałowali się
na oczach publiczności.
Przez chwilę z przeraże-

niem 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 mo-
gących opisać, jaki wpływ na ich życie może
mieć takie wydarzenie. W końcu wydusił
tylko dwa przymiotniki: „ogromny, wspa-
niały”. 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 sa-
mych odsetek zarabialiby co minutę 10 fun-
tów. Mało? W ciągu roku wychodzi 5 mln!
Gdyby zechcieli od razu sypnąć kasą, okaza-
łoby się, że bez problemu stać ich na małą
wyspę na Morzu Karaibskim. Milionerzy jed-
nak mogą prawie wszystko i nie muszą chcieć
ruszać się z domu. Spokojnie – w szkockim
górzystym regionie Highlands nabędziesz
ogromną posiadłość za 3 mln funtów. Mał-
żonkowie 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 nu-
mery. Dopiero w sypialni pani Weir spojrzała
na telegazetę.

Kupili kupon Lucky Dip z pięcioma loso-
waniami 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 wszyst-
kie po kolei. Sprawdzałam raz po raz. Wsta-
łam i zeszłam na dół. Powiedziałam
do Colina: „Musisz coś sprawdzić!”. Po sa-
mym wyrazie mojej twarzy domyślił się, że
coś się stało.

B
yła północ. Linia telefoniczna
loterii już nie działała. Para
była jednak zbyt nabuzo-
wana, aby zasnąć. – Nie byli-
śmy w stanie nic robić. Gada-

liśmy 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 do-
chodziło do nas to, co się stało. O godzinie
czwartej zaczęło świtać. Widzieliśmy, jak
słońce wschodzi na tyłach domu. Cud i ma-
gia. Nigdy w życiu nie mieliśmy takiej adre-
naliny. Otworzyliśmy nawet butelkę wina,
ale nie mogłam pić.

Nic dziwnego. Tak chyba na gwałtowne
wzbogacenie się zareagowałby każdy. Dla
pewności jednak umieśćmy Weirów na liś-
cie najbogatszych ludzi. Okaże się, że dyspo-
nują majątkiem niemal równym temu, któ-
rym mogą się pochwalić takie gwiazdy, jak
David i Victoria Beckhamowie. Tyle tylko, że
65-letni Weir nie kopie już piłki, a jego żona

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 porów-
nanie do Beckhamów, okraszając je dowci-
pem – w porządku, ale jeśli tak, musieliby-
śmy pomyśleć o kolejnym dziecku.

– Jak wydacie państwo wygraną? – spytał
nadskakujący im na każdym kroku pracow-
nik loterii Camelot, która zorganizowała
konferencję prasową w hotelu nieopodal
Falkirk.

W odpowiedzi Colin mówił coś o wyku-
pieniu loży na stadionie Nou Camp, aby na-
reszcie pooglądać słynną Barcę na żywo
w akcji. Chris wspomniała o kupnie drugiego
domu… a może nawet trzeciego. Pojawiły się
niejasne plany podróży do Australii – pięk-
nie byłoby wchłonąć w siebie mistyczną
energię słynnego monolitu Uluru (Ayers
Rock). Pan Weir, były operator kamery tele-
wizyjnej, oświadczył jednak, że nie sprzeda-
dzą swoich dwu małych aut Suzuki. – Gdy
masz dobrą bryczkę, po co ci inna – zauwa-
żył rezolutnie. Tu jednak nie wytrzymała
pani Weir i znacząco spoglądając na męża
dodała: – W takim razie ja będę zmieniać sa-
mochody.

Para pomyślała i o innych, ubogich i po-
trzebujących. 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 otocze-
niu mediów i w świetle kamer para wydawała
się nieco speszona całą sytuacją. Colin Weir
kilka lat temu odszedł na wcześniejszą eme-

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!

”

”

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

Losdałbrytyjskiejparzefortunę,
stali się takbogaci jakBeckham
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Colin i ChrisWeirowie już postanowili, że nie zamierzają opuszczać swoich rodzinnych stron,mimożeklimat nie jest tamzachęcający

Wtorek z THE TIMES
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Pieniądze

REKLAMA 1063259/00

Euro

Kurs4,0546
Zmiana+0,30% €

Dolar

Kurs2,8287
Zmiana-1,00%

Frankszwajc.

Kurs3,7220
Zmiana+0,20%

Funt

Kurs4,6434
Zmiana -0,25%$

Wczorajfrankznówposzybował
poza granicę 3,70 zł, rano padł
kolejny rekord, gdy o godz. 8.20
trzebabyłozaniegopłacić3,76zł.
Potem nastąpiła delikatna ko-
rekta.Zadłużonymwefrankuma
pomóc tzw. ustawa antysprea-
dowa pod koniec lipca przyjęta
przezSejm,awubiegłymtygod-
niuprzezSenat.Dziśpodpiszeją
prezydent Bronisław Komo-
rowski.

Spread to różnica pomiędzy
ceną,zaktórąmożemywbanku
kupić walutę, a ceną, po której
możemy ją w tym banku odku-
pić. Jeśli więc ktoś zawierał

umowę na kredyt walutowy we
frankach,tobankwypłacałnam
walutępoceniekupnawbanku,
natomiast spłacamy ją po cenie
sprzedaży. Ta różnica to jest
właśnie spread walutowy.

Średnikosztspreaduwaluto-
wego to jest ok. 1000 zł rocznie.
Spready w bankach wahają się
od 2 proc. do nawet 14 proc. Jeśli
najednymfrankuszwajcarskim
spreadwynosiokoło14gr(jeden
zniższychspreadów),toprzyra-
cie 700 franków szwajcarskich
miesięczniepłacimy112złkosz-
tówspreadu.Jeślispreadwynosi
ponad40gr,topłacimyjużokoło
280 zł dodatkowych kosztów
miesięcznie.

Zgodnie ze znowelizowaną
ustawąkredytobiorcazadłużony
w szwajcarskim franku (ale
także w jakiejkolwiek innej wa-
lucieobcej)będziemógłspłacać
raty kredytu walutą bezpośred-
nio kupioną np. w kantorze lub
innymbanku,gdziekosztujeona
mniej. Będzie to możliwe za-
równowkasiebanku, jakiprze-

lewemnakonto.Bankniebędzie
mógł w takim przypadku żądać
dodatkowychopłatczyprowizji,
ani kosztownych aneksów
doumowy,jaktosiędziejeobec-
nie. Zmiany mają objąć nowe
kredytyitejużzawarte,wczęści
niespłaconej do dnia wejścia
w życie ustawy.

Ponadto w umowie kredyto-
wej będzie musiała zostać zapi-

sana wartość spreadu, po któ-
rym bank będzie sprzedawał
klientowi walutę.

Ustawa wzbudziła kontro-
wersje, głównie wśród bankow-
ców.Wubiegłymtygodniupod-
czas posiedzenia senackiej ko-
misji budżetu i finansów
publicznych wiceprezes Zwią-

zku Banków Polskich Jerzy
Bańka stwierdził, że ustawa jest
zbędna, bo regulacje sprea-
dowe zawarte są w obowiązu-
jących przepisach nadzor-
czych, czyli w tzw. rekomenda-
cji SII Komisji Nadzoru
Finansowego.

Te wątpliwości podziela
także PiS. Senator tej partii
GrzegorzCzelejpodczasdebaty
w izbie wyższej stwierdził, że
ustawa antyspreadowa jest nie-
konstytucyjna, bo narusza za-
sadęniedziałaniaprawawstecz,
ogranicza swobodę zawierania
umów oraz narusza zasadę
ochrony praw nabytych. Prezy-
dent nie podzielił jednak tych
obaw i ustawę podpisze.

Eksperci i analitycy uważają
jednak, że ustawa antyspreado-
waniebędziedoskonałąreceptą
na kłopoty zadłużonych, gdyż
w związku z ewentualnym
zwiększonympopytemnafran-
ka kantory będą oferować je
po wyższej cenie.
PAP

Wkrótceprzepisyantyspreadowe
bUstawapomoże
osobomzkredytem
we frankach

b Analitycysą
zdania,żetonie
będzieduża ulga

AnnaKowalewska

Ustawamoże
spowodować duży
popytnafranka
wkantorach,ato
podniesie jegocenę
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PrezydentBronisławKomorowski podpiszedziś ustawę

Wposzukiwaniuatrakcyjnej lo-
katybankowej,kontaosobistego
czykredytugotówkowegosporo
osóbprzeglądaofertywieluban-
ków. A gdyby tak znaleźć bank,
do którego można się udać
pokażdyproduktbankowy,wie-
dząc, że otrzymamy konkuren-
cyjną ofertę. Niniejszy ranking
Comperii dowodzi, że jest taki
bank.Rankingmanaceluwyło-
nienie banku, który oferuje
klientom wszystkie swoje pro-
dukty po konkurencyjnych ce-
nach. W tym celu w każdym
miesiącu tworzymy minizesta-
wienia dla każdego produktu
bankowego. I tak na przykład
kredythipotecznyrozpatrujemy
podkątemnajniższegooprocen-
towania, najniższej prowizji
iuznaniaklientów.Zakażdekry-
terium można dostać 10 punk-
tów, co w ujęciu kwartalnym
daje możliwość uzyskania po-
nad 510 punktów!

Po drugim kwartale 2011 r.
zwyciężył Bank BNP Paribas,

który wygrał także w poprzed-
nichodsłonachrankingu.Iporaz
kolejny deklasuje rywali, zacho-
wując ogromną przewagę
nad tymi, którzy zajęli kolejne
miejsca na podium. W drugim
kwartale 2011 roku największą
siłą tego banku były kredyty sa-
mochodowe,kredytyhipoteczne
i kredyty gotówkowe. Choć – jak
nauniwersalnybankprzystało–

również pozostałe produkty
na tle rynku można uznać
zaatrakcyjne.

W tym kwartale nie sposób
pominąć także trzech najwięk-
szych ruchów w zestawieniu.
PierwszytoawansKredytBanku
właściwie z końca zestawienia
(dopiero z 24. pozycji) aż na szó-
stemiejsce.Wartoprzypomnieć,
że ostatni kwartał to początek

kampaniimarketingowejzudzia-
łem znanego duetu Krzysztof
MaternaiWojciechMann.

Zaoferowane w okresie wio-
sennym atrakcyjne kredyty hi-
poteczne, Ekstrakonto Plus czy
kredyt gotówkowy pozwoliły
na ten nadzwyczajny awans
w klasyfikacji.
Autor jestanalitykiem
Comperia.pl

Jak znaleźć bank od wszystkiego
MarcinZienkiewicz Najbardziej uniwersalny bankpo II kwartale 2011 r.

1. BNP Paribas 296 1. 1. 16. –
2. Polbank 198 11. 6. 10. +9
3. Citi Handlowy 193 12. 23. 24. +9
4. Meritum Bank 185 7. 9. 11. +3
5. Lukas Bank 183 5. 5. 4. –
6. Kredyt Bank 177 24. 28. 27. +18
7. Getin Bank 162 2. 3. 5. -5
8. DnB Nord 154 8. 12. 14. –
8. MultiBank 154 10. 7. 6. +2
10. Raiffeisen Bank 152 15. 15. 13. +5

Bank Punktacja

po II kw.

2011 r.

Miejsce

po I kw.

2011 r.

Miejsce

po IV kw.

2010 r.

Miejsce

po III kw.

2010 r.

Awans/spadek

w stosunku do ostat-

niego kwartału
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Pieniądze w skrócie

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 Tran-
sportu Kolejowego. Jeden
pasażer średnio jechał pocią-
giem 63,9 km, czyli prawie
o kilometr więcej niż w pierw-
szych czterech miesiącach
ubiegłego roku. Na rynku
dominowały spółki należące

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

Coraz mniej Polaków jeździ koleją

O ponad 6 proc. wzrosła
w pierwszym półroczu 2011 r.
polska produkcja stali. Krajo-
we zużycie wyrobów stalo-
wych wrosło w tym czasie
o kilkanaście procent. Ponad
60 proc. zużywanej w Polsce
stali pochodzi z importu –
wynika z danych Hutniczej
Izby Przemysłowo-Handlo-
wej.
– Wyniki pierwszego półro-
cza pokazują, że rozpoczęta

w 2010 r. odbudowa rynku
po kryzysie jest kontynuowa-
na. 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

Wzrosła polska produkcja stali
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Metal Hammer Festival

Zagram „The best of”
Z wokalistką i kompo-
zytorką Beth Hart
przed jej jutrzejszym
wrocławskim koncer-
tem rozmawia Marta
Wróbel

Odkąd „Slant Magazine” na-
zwał Cię „reinkarnacją Janis
Joplin” ten tematpojawia się
wprawiewszystkichpolskich
wywiadach.Niemaszdośćod-
powiadania wciąż o tym sa-
mym?
Właściwie nie. Jestem po raz
pierwszy w Polsce, więc to na-
turalne, że ludzie chcą się cze-
goś o mnie dowiedzieć, a po-
równanie do Janis Joplin być
może poprowadzi kogoś
w stronę muzycznego klimatu,
w jakim się obracam. Nie cho-
dzi 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. Gra-
łam ją zresztą w off-broad-
wayowskim musicalu. Jednak
nie wytrzymałam długo, pod-
chodziłam do tej roli zbyt emo-
cjonalnie. 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”zawojo-
wała amerykańskie listyprze-

bojów, a Twoimmenedżerem
jestDavidWolff, którywcześ-
niej opiekował sięCyndi Lau-
per. To sporo sukcesów, jed-
nakwydaje się, że dziś jesteś
bardziej popularna w innych
częściachświataniżwrodzin-
nychStanachZjednoczonych.
Oznacza to, że potrzebujesz
hitu,czyteżrockandroll jużle-
dwozipie?
O nie, rock and roll nie umarł!
Nawet jeśli dziś nie ma go tyle,
ilebyćpowinno na listach prze-
bojów. Jasne, że cieszyłabym się
z większego komercyjnego suk-
cesu, ale nie mogę narzekać.
Zresztą po wydaniu mojego
trzeciego albumu „Screamin’
for My Supper” w 1999 r. i suk-
cesie singla „L.A. Song”, który
znalazł się też na ścieżce dźwię-
kowej do serialu „Beverly Hills
90210”, w moim życiu prywat-
nym nie działo się dobrze, dla-
tego przez cztery lata nie nagra-
łam kolejnej płyty. Być może

dobrze się stało, że mam swoją
publiczność, ale paparazzi nie
chodzą za mną, kiedy robię za-
kupy. Mam spokój i artystyczną
wolność.

Czegoposłuchamypodczasju-
trzejszegokoncertu?
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 gi-
tarzystą Joe Bonamassą, krążek
ukaże się po wakacjach.

Środa, klub Eter, ul. Kazimie-
rzaWielkiego. BethHart poja-
wi się na scenie o godzinie 19.
Przed gwiazdą wieczoru wy-
stąpiMaciejBalcar.Biletykosz-
tują 80 zł. Można je zdobyć
wnaszymwakacyjnymkonkur-
sie! Szczegółynastronie8.

MetalowyMłot
spadnienaSpodek
Katowickie święto fanów
ostrego brzmienia zbliża się
wielkimi krokami. Festiwal bę-
dzie ostatnią szansą na zoba-
czenie 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(notabenewBir-
mingham, czyli mieście, w któ-
rym powstało również Black
Sabbath),niemielipewniepoję-
cia, jak prędko zostaną obwo-
łani Bogami Metalu, a ich płyty
kupi ponad 40 milionów osób
na całym świecie.

Nasceniepojawisiętakżepol-
ski skład Vader z materiałem
z najnowszej płyty (premiera
kilkadnipokatowickimkoncer-
cie), Tank, czyli klasyka new
wave of british heavy metal,
a także Morbid Angels, Exodus,
Soulburners oraz Mech, na-
stępna polska kapela.

Jako support na scenę wyj-
dzie zespół Animations z Ja-

worzna, mający na swoim kon-
cie już dwa albumy studyjne.

– Będzie ciężko, melodyjnie,
a całość oprzemy na napraw-
dęsolidnymgroovie–zapowia-
da gitarzysta Animations Kuba
Dębski.ŁCH,OSZ

Metal Hammer Festival od-
będzie się 10 sierpniawkatowi-
ckim Spodku. Impreza startu-
je o godz. 13.45. Bilety kosztują
od155(miejscastojące)do450zł
(loże). Można je kupić m.in. na
ticketpro.pl ieventim.pl.
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Gwiazdąkatowickiego festiwalubędzie zespółJudasPriest
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a „„!!!!  ZZ..  PP..  SSTTYYKKSS”” – KRE MA TO RIUM, 71/344-11-97.
a „„!!!!  ZZ..  PP..  SSTTYYKKSS”” – Kre ma cje i ak ty zgo nu, ul. Włod ko wi -
ca 35, 71/344-11-97.
a „„!!!!  ZZ..  PP..  SSTTYYKKSS”” – wła sna ka pli ca i naj tań sze chłod nie
we Wro cła wiu, 601-700-280.
a „!AB SO LUT NIE NAJ TA NIEJ” – kre ma cje, po grze by,
prze wo zy zmar łych, ZUP GLO RIA, tel. 71/338-19-19.
a „A. AR CHON” Za kałd Po grze bo wy, ul. Skło dow skiej
Cu rie 49, tel. 71/328-25-70 – ca ło do bo wo. Kom plek so we
usłu gi po grze bo we. Po sia da my eks klu zyw ny ka ra wan
Mer ce des CLS.
a „AR CHON” Za kład Po grze bo wy, ul. Bo gu sław skie -
go 33, (na syp ko le jo wy obok Te atru Pol skie go, bez po -
śred nio przy USC) Tel. 71/332-60-60 – ca ło do bo wo.
Po sia da my eks klu zyw ny ka ra wan Mer ce des CLS.
a „„AA..  AA..  AARR  KKAA  DDIIAA”” – ca ło do bo we prze wo zy zmar łych, po -
grze by bez go tów ko we, św. An to nie go 26, 71/346-01-23.
a „„AANNUU  BBIISS”” Kom plek so we Usłu gi Po grze bo we, ul. Du bo -
is 20, Wro cław, tel. ca ło do bo wy 71/328-83-85, 691-330-757,
ul. Ba łuc kie go 14, Wro cław, tel. ca ło do bo wy 71/327-66-
30, 723-030-303 ul. Sta wo wa 5, Wró blo wi ce tel. ca ło do bo -
wy 71/328-83-85, 691-330-757. Ca ło do bo we Prze wo zy
Zmar łych, kraj i za gra ni ca. Za ła twia nie for mal no ści rów -
nież w do mu. Eks hu ma cje.
a „„AARR  KKAA”” – ca ło do bo we prze wo zy zmar łych, kom plek so we
usłu gi. Wła sna bez płat na chłod nia. Bardz ka, Włod ko wi -
ca, 71/344-65-84, 601-732-075.
a „„AAZZAALLIIAA”” – kompleksowe usługi, Krzywoustego 269,
71/324-91-45. 
a „„BBOO  ŻŻEE  NNAA WWII  TTWWIICC  KKAA”” Usłu gi Po grze bo we Pro du cent
Tru mien. Ca ło do bo wy prze wóz zmar łych. Bez go tów ko wo

– roz li cza my ZUS w za kła dzie. Wła sna chłod nia. Kom plek -
so wo. Ta nio! Bo row ska 254, Wro cław – na prze ciw Aka de -
mii Me dycz nej, 71/336-12-65, 0607-152-668, Krzy żo wi ce ul.
Głów na 14, gm. Ko bie rzy ce 71/311-84-40.
a „„GGLLOO  RRIIAA”” Usłu gi Po grze bo we Tel. Ca ło do bo wy 71/338-19-
19 ul. Włod ko wi ca 35, ul. Za po ro ska 85, ul. św. An to nie go 22,
ul. Bo gu sław skie go 31, Le śni ca – ul. Dol no brze ska 4. CA ŁO -
DO BO WO – prze wo zy zmar łych w kra ju i za gra ni cą. BEZ GO -
TÓW KO WO. KOM PLEK SO WO – KRE MA CJE, for mal no ści
USC, ZUS, cmen ta rze, wień ce, odzież. PRO FE SJO NAL NIE
– wła sna chłod nia i ka pli ca. Osiem ka ra wa nów, no we me -
lek sy. www.glo ria.wroc.pl
a „„KKAA  LLIIAA”” – kom plek so we usłu gi po grze bo we. Ca ło do bo -
we prze wo zy zmar łych, kraj – za gra ni ca. Ca ło do bo wy
tel. 71/352-84-45, ul. Ka mień skie go 144.
a „„TTAA  RROOMM”” – Se ma fo ro wa 1, 71/342-59-50, 24h; Ka spro -
wi cza 26, 603-604-649, www.ta rom.pl
a „„AAKK  TTYY  ZZGGOO  NNUU!!”” – wy ra bia my do ku men ty! Za kład Po -
grze bo wy „GLO RIA”, na prze ciw urzę du – przy ul. Bo gu -
sław skie go 31. For mal no ści, do ku men ty, re zer wa cje,
roz li cze nie – w jed nym miej scu! Tel. 71/ 336-22-98
a BBAARRDDZZ  KKAA – Za kład Po grze bo wy. Ca ło do bo we prze wo -
zy. Kom plek so we usłu gi. For mal no ści USC, ZUS, bez go tów -
ko we roz li cze nia. Ca ło do bo wy te le fon: 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 GGRRAA  BBIISS  ZZYYŃŃ  SSKKAA.. Ca ło do bo we prze wo zy zmar łych. Kom -
plek so we usłu gi po grze bo we. Wro cław, ul. Gra bi szyń -
ska 46, tel. 71/780-40-18, 608-491-394.

a JJEE  DDYY  NNYY sa lon odzie ży ża łob nej – „!! Z. P. Styks”, ul.
Włod ko wi ca 27, 71/344-47-55.
a KKRREE  MMAA  CCJJAA – Tel. Ca ło do bo wy 71/338-19-19. Krót kie ter -
mi ny! Wszyst kie for mal no ści. Or ga ni za cja po że gna nia
przed spo pie le niem.
a KRE MA TO RIUM – cmen tarz Psie Po le, ul. Kieł czow -
ska 90, tel. 71/345-73-43 – ca ło do bo wo. Kom plek so we
usłu gi kre ma cyj ne i po grze bo we. Ca ło do bo wy od biór
osób zmar łych z do mu, szpi ta li, ho spi cjów.
a MIĘ DZY NA RO DO WE Prze wo zy Zmar łych, tel. 71/322-
60-60 – ca ło do bo wo. Po sia da my ze zwo le nie na trans port
zmar łych z Fran cji, www.za klad -po grze bo wy.com.pl
a MMIIĘĘ  DDZZYY  NNAA  RROO  DDOO  WWEE PRZE WO ZY ZMAR ŁYCH. Tel. 24/h
– 71/338-19-19. Eu ro pa. Świat. www.glo ria.wroc.pl
a POGRZEBY – już od 4000 zł! z opłatami cmentarnymi!
Z. U. P GLORIA tel. całodobowy 71/338-19-19.
a PPOO  GGRRZZEE  BBYY na cmen ta rzach pa ra fial nych i ko mu nal nych
– „!! Z. P. Styks”, ul. Włod ko wi ca 27, 601-700-280.
a PSIE PO LE – „AR CHON” Za kład Po grze bo wy, ul. B.
Krzy wo uste go 287 (po ap te ce). Kom plek so we, ca ło do -
bo we usłu gi po grze bo we. Tel. 71/345-80-37 – ca ło do bo -
wo. Wła sna chłod nia i ka pli ca ca ło do bo wa.
a ZZAA  RRZZĄĄDD  CCAA  Cmen ta rza Sę pol no Za kład Usług Po grze -
bo wych „RIP II” in for mu je, iż obec nie wszyst kie spra wy
zwią za ne z or ga ni za cją po grze bu, jak rów nież za kup tru -
mien i ak ce so rii mo żna za ła twić bez po śred nio w ka pli cy
na cmen ta rzu. Ca ło do bo we prze wo zy zmar łych. Kom -
plek so we usłu gi po grze bo we 24h, tel. 609-674-
859, 71/372-29-44.

REKLAMA 0916811/01

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

Ś†P

redaktor

Bogdan Daleszak
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.

Rodzina

1105569/00 1105639/00

Wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Matki

Koledze
Wojciechowi Zipserowi

składają

koleżanki i koledzy
z Rotary Klub Wrocław-Centrum

1105971/00

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

Redaktor Bogdan Daleszak
emerytowany dziennikarz wrocławskiej prasy

Wyrazy serdecznego współczucia

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego
składają

koleżanki i koledzy
ze Stowarzyszenia Dziennikarzy RP Dolny Śląsk.

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.

Planowane pochówki
na cmentarzach komunal-
nych 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 Komunal-

nych, pl. Strzelecki 19/21,

50-224Wrocław

Dziś pożegnamy
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Dla jednego dziecka wystarczy pia-
skownicaowymiarachokoło1,5x1,5m.
Do wyboru mamy różne rodzaje: kwa-
dratowe, sześciokątne lub w kształcie
np.statku.Bardzopraktycznesąwersje
zasuwane–możnajezamknąćiuchro-
nić przez zanieczyszczeniem piasek.
Mamy również tzw. piaskownice sto-
łowe–integracyjne,służącetakżedzie-
ciom na wózkach inwalidzkich.

W ogródkach przydomowych usta-
wiamypiaskownicewmiejscach,które
dlanassąnajwygodniejszedoobserwa-
cjinaszychpociech,oczywiściepamię-
tając też o ochronie przed słońcem.

Jeżeli chodzi omateriały, do wyboru
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 gwoź-
dzie ani drzazgi.

Na obrzeżu powinno być miejsce
do siedzenia. Należy pamiętać, że im
większa piaskownica, tym więcej pia-
sku musimy do niej dostarczyć. Po-
winno być go ok. 20-30 cm. Do pia-
skownicy 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 budowla-
nych. Kosztuje niewiele, więcej nato-
miast zapłacimy za transport. O piasek
należybezwzględniedbać.Napublicz-
nych placach zabaw administratorzy
mająobowiązekwymieniaćpiasekdwa
razydoroku.Głównymisprawcamiza-
nieczyszczeńsąnaszeczworonogi,dla-
tegoteżnależypiaskownicęprzednimi
zabezpieczyć. W tym celu stosuje się
ogrodzenialubprzykryciaplandekami.
Godnepoleceniasąteżpiaskowniceza-
suwane.PLUS

Plac zabaw powinien być ulokowany
wmiejscubezpiecznym,najlepiejogro-
dzonym, z odpowiednią ilością prze-
strzeni dookoła. Nie powinniśmy two-
rzyć go blisko jezdni, chodników, pło-
tów, drzew oraz na twardej nawierz-
chni,np.betonowej.Powinienbyćrów-
nież nasłoneczniony przez część dnia.

Wyposażmynaszplacwróżnorodne
elementy, aby każde dziecko mogło
znaleźć coś atrakcyjnego dla siebie.
Na pewno warto zainstalować: zjeż-
dżalnię,piaskownicę,huśtawkiczyka-
ruzelę. 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 natu-
ralne, absolutnie nie sprawdzą się
w tej roli beton czy asfalt. Jeżeli przy-
rządy mają podesty na dużej wyso-
kości, to powinniśmy pomyśleć
o podłożu syntetycznym.

Konstrukcja poszczególnych urzą-
dzeń do zabawy najczęściej wyko-
nana jest z drewna lub stali. Drobne
elementy, takie jak siedziska huśta-
wek, ślizgi czy uchwyty, bardzo czę-
sto są wykonane z plastiku. Bardzo

ważne jest, aby wszystkie części placu
zabaw posiadały odpowiednie atesty
dopuszczające do użytkowania, nie
powinny również mieć ostrych kra-
wędzi.

Obecnie można kupić kompletne
place zabaw do samodzielnego mon-
tażu. Przy ich rozmieszczaniu powin-
niśmy zapewnić odpowiednią ilość

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

towe projekty, w których odległości
pomiędzy przyrządami są rozplano-
wane optymalnie.

Ceny prostych placów zabaw zaczy-
nają się od około 1000 złotych i zależą
od wielkości i stopnia „skomplikowa-
nia” elementów zestawu. Na koszt in-
westycji wpływa również to, gdzie
urządzenia zostaną zamontowane. Je-
żeli będzie to przestrzeń publiczna,
zmuszeni będziemy do uzyskania od-
powiednich certyfikatów.

Konserwacjasprzętunaplacuzależy
od tego, z czego jest wykonany. Drew-
niane elementy powinny być malo-
wane impregnatem lub innym środ-
kiem ochronnym do drewna, najlepiej
raz w sezonie. Jeżeli przyrządy są me-
talowe, to używamy odpowiednich
środków do ochrony metalu. Bardzo
ważne jest, abyśmy sprawdzali zużycie
poszczególnych elementów oraztrwa-
łość 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,któremożemyprze-
znaczyćnaplanowanieirealizacjępro-
jektu. Oczywiście wszystkie dobrane
przeznasakcesoriamusząbyćdostoso-
wane także do wieku naszych pociech.
Obecnieprodukowanezestawyzawsze
pozwalającośpóźniejdobudować.Dla-
tego nic nie stoi na przeszkodzie, aby-
śmyzaczęlitylkoodhuśtawekczyzjeż-
dżalni. Oprac.PLUS

PiotrJuneli
ProSympatyk
Swojczycka26aWrocław

Robimy piaskownicę

Rady Opiasek należy bezwzględnie dbać

Zestawydo kosza
W sprzedaży są trzy rodzaje zes-
tawów do koszykówki: montowa-
ne do ściany (249-900 zł), do
wkopania (w zależności od
technologii wykonania 499-1800
zł) i wolno stojące ze zbiornika-
mi balastowymi (od 650 zł).
Urządzenie należy dobrać do wieku
i poziomu umiejętności użytkowni-
ka. Zestawy dla młodszychmogą
mieć plastikowe tablice i delikatne
obręcze. Gimnazjaliści powinni grać
na tablicach epoksydowych lub sta-
lowych.Wprzypadku dzieci o dużej
różnicy wieku/wzrostu warto
wybrać model z szybką zmianą
wysokości kosza. Prawidłowo kosz
montujemy na wysokości 3,05m,
dla młodszych na 2,60-2,80m.
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 9m.
Radził: Janusz Rusinek
z Powerman Sport,
ul. Słoneczna 9, BielanyWrocław-
skie. Oprac. PLUS

PrzemysławJagiełło
CentrumOgrodu
iBruku
Cesarzowice64
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Masz pytanie! Chcesz poradzić innym? Napisz do nas: fachowiec@gazeta.wroc.pl

RadyPlanując przydomowy plac zabaw, weźmy pod uwagę lokalizację oraz wiek milusińskich

Pełen atrakcji i bezpieczny

Dla maluchów nadają się nadmuchi-
wane, płytkie baseniki o niewielkich
wymiarach, w których woda nagrzewa
się szybko i po kąpieli można ją po pro-
stu wylać. Ustawimy je w dowolnym,
dogodnymdlanasmiejscu,zawszetak,
aby mieć dziecko na oku. Zrobione są
z polichlorku winylu (PVC), sprzeda-
wane w rozmaitej kolorystyce i do-
stępne w zasadzie w każdym sklepie.
Alternatywądlanichsąbasenytzw.gru-
bościenneogotowej,sztywniejszejfor-
mie, wykonane z plastiku odpornego
na warunki atmosferyczne, z wbudo-
waną ślizgawką czy schodkami. Te jed-
nak kosztują więcej (ok. 300 zł za okrą-
głą 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

oznaczająwiększąilośćwody,copowo-
dujekoniecznośćjejfiltrowaniaidezyn-
fekcji.Wofercienarynkusągotoweba-
senydosamodzielnegoskładaniaw10-
-30 minut, wyposażone w pompę

cyrkulacyjnąodpowiedniejwydajności
oraz zestaw filtracyjny z filtrem kartu-
szowym lub piaskowym i czasami ze-
stawem chemii basenowej w komple-
cie.

Kolejnągrupąbasenównaziemnych
sąbasenyosztywnejkonstrukcjiścian,
wykonanych z walcowanej na zimno,
fosforyzowanej i galwanizowanej bla-
chy ogłębokości ok. 130 cm. Wyłożone
sąoneodpornąnapromieniowanieUV
folią PVC. Alternatywą dla nich są ba-
seny drewniane (ze specjalnego ga-
tunku sosny) o stabilnej konstrukcji,
którą można zainstalować na po-
wierzchni ziemi bądź wkopać na do-
wolną głębokość. Jeśli jednak wymiary
gotowych produktów nie spełniają na-
szych oczekiwań, pamiętajmy o trady-
cyjnychrozwiązaniach,gdzienieckęba-
senowąwykonujesięzbetonuiwykań-
cza ceramiką lub folią basenową, oraz
o nowszych wariantach, w których ba-
sen „układa się” z paneli stalowych czy
paneli z żywic poliwęglanowych lub
elementów ze stali nierdzewnej. Te re-
alizacje trzeba zlecić profesjonalnym
firmom basenowym.Oprac.PLUS

Basen dla naszego dziecka
RobertFabiański
ASPEKTsauny,baseny,spa
ul.Paprotna8, Wrocław
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Takipodbierakkosztujeok.10zł

Jeżelinaszplacmapodesty,bezpieczeństwozapewnisyntetycznepodłoże
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Wydarzenia

W czasach, gdy telefon służy nie tylko
komunikacji,alepełnirównieżrolęoso-
bistegocentrumrozrywki, istotnystaje
się problem nadmiernej ilości danych.
Zasoby urządzeń mobilnych są ciągle
niedostateczne, a ich właściciele mogą
napotkaćsięnakomunikatytypu:„Brak
pamięci”. Możemy pozbyć się wszyst-
kich danych, ale czy można tego unik-
nąć? Oczywiście! Możemy zająć się
tylko plikami, które nie są nam po-
trzebne.

Przed rozpoczęciem operacji czysz-
czenianależywykonaćkopięzapasową
danych zapisanych w urządzeniu. Na-
stępniepodejmujemydecyzje:czyprzy-
wracamytelefondostanufabrycznego
(Hard Reset), usuwając całą zawartość
i resetując ustawienia, czy chcemy się
pozbyćjedynieniepotrzebnychdanych.
Lepszerezultatydanamopcjapierwsza,
alenależypamiętać,abynaładowaćba-
terie, ponieważ rozładowanie telefonu
podczas tego procesu może go uszko-
dzić. Narzędzie do resetowania zawar-
tości często można wywołać przez
kombinacje przycisków wciskanych
jednocześnie lub odpowiedni kod, za-
leżnie od marki i modelu telefonu
(otrzymamy je w serwisie naszej ko-
mórki). Hard reset jest przydatny, np.
gdy chcemy oddać telefon znajo-
memu, usuwając osobiste dane.

Jeśli z jakiegoś względu nie możemy
przywrócić „komórki” do stanu fa-
brycznego,topozostajenamwybiórcze
usuwanie danych z pamięci. Szczegól-
niewtelefonachzsystemamioperacyj-
nymi (Symbian, Android) powinniśmy
zwrócićuwagęnaaplikacje,którezain-
stalowaliśmy. Część z nich możemy
usunąć, tak jak np: wersje trial (cza-
sowe); aplikacje, które dublują swoje
funkcje; aplikacje, których nie uży-
wamy.

Spory obszar pamięci mocno potra-
fią obciążyć pliki z przeglądarek
internetowych. W razie potrzeby
można wyczyścić pamięć podręczną,
jak i historie przeglądanych stron
www.

Jest także możliwość pozbycia się
z pamięci telefonu domyślnych aplika-
cji, dźwięków itp. zainstalowanych
przez producenta, których nie uży-
wamy.Tazawartośćpamięcijestzazwy-

czaj chroniona przed usunięciem, jed-
nak przy pomocy odpowiednich pro-
gramów można uzyskać dostęp do ich
edycji. Należy jednak mieć na uwadze,
że modyfikowanie takich plików może
wiązać się z utratą gwarancji, a usunię-
cieniewłaściwychplikówmożeuszko-
dzić system operacyjny.

Stosując powyższe porady, można
znacząco odciążyć zawartość pamięci
telefonu. Zależnie od naszego stopnia
wtajemniczenia,teczynnościwykonu-
jemy samodzielnie lub też zlecamy je
serwisom GSM. Nasz aparat po wy-
czyszczeniuzpewnościąbędziespraw-
niej funkcjonował.Oprac.PMK

RadyJak zyskaćwięcej pamięciwnaszej komórce?

Usuwamyzbędne
rzeczyztelefonu
RobertJaszczyk
ekspert
Serwisvmobile.pl
ul.Kazimierza
Wielkiego9/104
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Wczasielatamamywięcejczasunagra-
nie, nie wiąże się to jednak z liczbą wy-
dawanych tytułów. Ale również teraz
możemyznaleźćkilkaperełekwartych
sprawdzenia.

W połowie sierpnia rosyjscy pro-
gramiści próbują podbić rynek tytu-
łem „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 bę-
dziemy mieli możliwość nawet po-
prowadzić małą łódź podwodną. Róż-
norodność wrogich jednostek spra-
wia, iż gra nie ma monotematycznego
klimatu. Przyjdzie nam walczyć z ar-
mią Korei Północnej, chińskimi ko-
mandosami, samobójcami terrory-
stami czy też z islamskimi rebelian-
tami. 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 in-
tegralność otoczenia, którego ele-
menty możemy niszczyć.

Mam jeszcze propozycję dla wszyst-
kich, którzy bardziej cenią wysiłek
umysłowy od fizycznego. Wcielając się
w rolę „El Presidente”, dostaniemy za-
danie zarządzania karaibską wyspą,
której obywatele mogą nas kochać lub
nienawidzić – ważne, by nas słuchali.
Musimy wybudować imperium eko-
nomiczne, 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 korumpo-
wać 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 prawdzi-
wie dewastacyjne. Wybuchy wulka-
nów, tornada, susze – tym razem mu-
simy sobie radzić również z takimi ży-
wiołami.

Oprac. PMK

Bateria w notebooku jest głównym
elementem, dzięki któremu nazy-
wamy go komputerem przenośnym.
Czasami zdarza się, że mimo spora-
dycznego używania baterii w note-
booku, w sytuacji, kiedy chcemy
z niej skorzystać, czas pracy na aku-
mulatorze jest niższy o połowę niż
w momencie kupna notebooka.
W drastycznych przypadkach może
wynieść tylko półgodziny. Jednak
wcale nie musi tak być, jeżeli bę-
dziemy przestrzegać kilku prostych
zasad.

Trwałość baterii litowo-jono-
wych, stosowanych obecnie w kom-
puterach przenośnych, jest okre-
ślona na 500 cykli ładowania-rozła-
dowania. Oczywiście tylko wtedy,
jeżeli zachowamy nominalne wa-
runki użytkowania, czyli: tempera-
turę 25 stopni C, akumulator nie bę-
dzie w pełni naładowany oraz
w pełni rozładowany przez kilka dni.
Praca czy przechowywanie akumu-
latora w temperaturze 40 stopni C
może znacznie przyspieszyć utratę
jego pojemności.

W pełni naładowana bateria prze-
chowywana w 40 st. C po roku straci
40 proc. początkowej pojemności.
Bateria naładowana w 40 proc. prze-
chowywana w temperaturze 10
stopni C utraci po roku przechowy-
wania niecałe 5 proc. pojemności.
Zatem co zrobić, aby bateria straciła
jak najmniej pojemności, a czas
pracy nie uległ gwałtownemu skró-
ceniu?

Jest kilka prostych sposobów
ograniczenia spadku czasu pracy
na akumulatorze. Jeśli przez dłuższy
czas nie zamierzamy pracować

na akumulatorze, rozładujmy go
do 40-50 proc., zdemontujmy z no-
tebooka i umieśćmy w miejscu, gdzie
temperatura wynosi do 25 stopni C,
np. w lodówce lub innych chłodnym
miejscu.

Należy unikać przechowywania
całkowicie rozładowanego akumu-
latora oraz przechowywania baterii
w temperaturach przekraczających
30 stopni C. Jeśli pracujemy codzien-
nie na akumulatorze, unikajmy cał-
kowitego rozładowania akumulatora
w notebooku, może to spowodować
wzrost jego wewnętrznego oporu,
przez co ulegnie skróceniu czas
pracy. Dodatkowo, pracując na bate-
rii codziennie, musimy przynajmniej
raz w miesiącu wykonać tak zwaną
kalibrację akumulatora.

Jak to zrobić? Wystarczy rozłado-
wać baterię całkowicie. W przy-

padku, gdy chcemy, aby akumulator
był zamontowany w notebooku, ale
mamy upalne dni i temperatura
znacznie wzrosła, a dodatkowo no-
tebook w czasie pracy się mocno na-
grzewa, 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 zregene-
rować 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 opła-
calne. Ceny wahają się od 150 zł
za zamiennik do około 250-300 zł
za oryginał.

Oprac.PawełKuś

SebastianKrywult
sklepinternetowy
3kropki.pl

Zostańdyktatorem

Nowości Gryprosto ze sklepowychpółek
Modnygadżet

Czyszcząco-odświeżająca chus-
teczka w skompresowanej formie
jest idealna dla każdej skóry,
absolutnie czysta, bez dodatków
środków zapachowych, konser-
wujących oraz alkoholu.
Znakomicie sprawdza się w po-
dróży 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 kro-
pel wody, by zaczęła rosnąć i po
chwili stać się pełnowymiarową
chusteczką.Radził: Rafał Borcz,
sklep: www.ministerstwogadze-
tow.com. PLUS

JacekBarycza
serwisDelpol
ul.Sienkiewicza106/2
Wrocław

NowetechnologieAkumulator nie musi się szybko zużywać

Dbamyobaterię Od czasu do czasu nasz system ope-
racyjny wymaga reinstalacji lub
chcemy zainstalować po raz pierw-
szy 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 ekra-
nie powinna pojawić się wiadomość
„Naciśnięciedowolnegoklawiszaspo-
woduje rozruch dysku”. W tym mo-
mencie wciskamy dowolny klawisz.
Pojawi się niebieskie okno i instalator
zacznie się ładować. Po załadowaniu
naszymoczomukażesięoknozwybo-
rem partycji do instalacji. Jeżeli mamy

nowy komputer, wybieramy dysk C,
winnymprzypadkuformatujemykla-
wiszem C naszą partycję z systemem
iklawiszemEnterzatwierdzamyinsta-
lację.Instalatorzaczniekopiowaćpliki
na nasz komputer i nastąpi restart sy-
stemu. Spokojnie czekamy, aż pojawi
się okno instalatora. Tam dajemy
nazwę naszemu komputerowi, usta-
wiamy datę, godzinę, strefę czasową
orazwpisujemyspecjalnyklucz,który
znajdziemy na płycie. Potem wystar-
czy tylko wciskać „Dalej” i instalacja
skończona.
Radził:ŁukaszMichałowskizmie-
sięcznika„Kontrast”.Oprac.PMK

InstalujemyWindowsa

Jak najprościejmożna to zrobić

Tabletkidonosa
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Wydarzenia

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), ście-
reczkę lub rękawicę, papierowe ręcz-
niki.

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 (mło-
tek, odważnik, wałek) w górną część
głowy.

Sprawianie obejmuje czyszczenie
z łusek, usunięcie płetw oraz wnętrz-
ności, a niekiedy usunięcie skóry.
Oczyszczanie z łusek odbywa się
przez skrobanie lub golenie. Skroba-
nie wykonuje się za pomocą noża lub
specjalnej skrobaczki do ryb, golenie
przy użyciu ostrego, cienkiego noża.
Przy goleniu należy nóż trzymać pła-
sko, lekko odchylając ostrze ku górze.
Ryby, które mają drobną, przyrośniętą
łuskę, należy zanurzyć na kilka se-
kund 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 żółcio-
wy, przewód pokarmowy i pęcherz
odrzuca się (wnętrzności jadalne od-

łożyć). Następnie wycina się skrzela
i obcina płetwy.

Teraz możemy się zabrać do fileto-
wania. Najpierw na wysokości skrzeli
odcinamy głowę. Następnie, używa-
jąc specjalnego noża, nacinamy rybę
przy ogonie i delikatnie tniemy na po-

ziomie kręgosłupa. Powtarzamy czyn-
ność 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

Nasz kącik kulinarny Idzie sezon na ryby, więc radzimy, jak je przygotować

Sprawiamyifiletujemy
wodneprzysmaki

Magazyn fachowców

Im świeższa ryba, tym smaczniejsze
z niej danie. Istnieje kilka sposobów,
które pozwolą nam sprawdzić, czy ku-
pujemy dobry i zdrowy produkt.

Najpierwpoprostuobejrzyjmyskórę.
U zdrowej ryby powinna ona lekko
błyszczeć. Warto też zajrzeć jej w oczy;
ichmatowośćniechybniebędzieozna-
czać, że leży na sklepowej półce już
odkilkudni.Możnateżpowąchaćrybę,
bo jeżeli wydziela ona nieprzyjemną
woń, to odradzam zakup.

Niezawodnym sposobem jest jesz-
czesprawdzenieoskrzeli–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, zwróć-
my uwagę na zbiornik, w którym jest
trzymana: czy jest on dobrze dotle-
niony i czy woda nie jest mętna. Wy-
bierajmy tylko te okazy, które są ru-
chliwe i żywe, tych leżących brzuchem
do góry unikajmy.

Po sprawieniu i filetowaniu ryby
(w tym przypadku łososia) możemy

w końcu zabrać się do jej przyrządze-
nia. Dobrze jest na początku umyć nasz
filet i oprószyć świeżym, czarnym pie-
przem oraz solą morską, którą obec-
nie bez problemu znajdziemy w więk-
szości sklepów.

Następnie zabierzmy się do odpo-
wiedniej marynaty. Rozgniatamy zą-
bek czosnku, dodajemy sok z cytryny
i świeże, posiekane zioła. Do tego tro-
szeczkę pietruszki oraz oliwy i już mo-
żemy natrzeć tą mieszanką naszą ry-
bę, która potem powinna wylądować
na minimum 2-3 godziny w chłodnym
miejscu.

Takprzygotowanedaniepolecamza-
braćnajedenzwakacyjnychgrillów.Pa-
miętajmy tylko o zakryciu mięsa folią,
aby nie zepsuć smaku. W domu rybę
najlepiejsmażyćnapatelnigrillowejpo-
lanejoliwązoliwek.Olejrzepakowysię
do tego zdecydowanie nie nadaje.

Po usmażeniu (uważajmy, aby nie
za długo) ryby najlepiej podać ją z lek-
kim, białym sosem (np. z kaparami),
do tego dodać świeże warzywa, puree
zzielonegogroszkulubsałatkę(zrukoli
lub liści dębu).
Radził:KrzysztofBaca,
szefkuchniwrestauracjiOkrasa
Opracował:PawełKuś

Zdrowe mięso jest sprężyste

RadyWybieramy iprzyrządzamynaszą rybę

KrzysztofBaca
szefkuchni
restauracjaOkrasa
Igielna8, Wrocław

Rady

Do przygotowania ryb warto
mieć specjalny zestaw narzędzi.
W szczególności ważny jest
odpowiedni nóż. Bez tego skazu-
jemy się na żmudną, długą i ner-
wową 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 nacina-
niu ryby. Drugim bez problemu
obetniemy głowę. Nóż do filetowa-
nia 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, którymwygo-
dnie 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

Dobrenoże
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2.Powyrzuceniuwnętrzności odcinamygłowę1.Rybę zaczynamyciąć odogonawstronęgłowy

4.Nakoniec tymsamymnożemodcinamyskórkę3.Nasz okaz filetujemyspecjalnym,giętkimnożem



www.gazetawroclawska.pl18 | 9 sierpnia 2011 | Polska Gazeta Wrocławska

Wydarzenia

Napoczątkumusimydokładnieoczyś-
cić ścianę, na której mamy zamiar pra-
cować. Zmiotką usuwamy kurz i paję-
czyny, a przy pomocy gąbki lub ście-
reczki, wodą z płynem do mycia,
przemywamyścianę.Jesttoszczególnie
ważne w przypadku powierzchni ku-
chennych, które bywają pokryte tłusz-
czem.

Następnie przy pomocy szpachelki
rozcinamy wszelkiego rodzaju pęknię-
cia, zdrapujemy zacieki. Palcami ba-
damy, czy pod starą warstwą farby nie
gromadzi się powietrze. Jeżeli tak, ze-
skrobujemy takie miejsca.

Teraz gruntujemy wszystkie po-
wierzchnie, na których pracowaliśmy.
Możemy kupić specjalnie przygoto-
wany grunt, możemy także użyć farby.
Przy pomocy pędzla nakładamy war-
stwy, nie powinny być one za grube.
Czekamy, aż przeschnie, następnie
szpachlujemy gruntowane miejsca.

Używającdwóchszerokichszpache-
lek albo specjalnych blaszek – „japo-
nek”,nakładamyszpachlę.Polecamza-
kupić rozrobioną w wiaderku. Masą
wypełniamywszystkieubytki,powinna
ona być równa z resztą ściany, a nawet
trochę wystawać. Czekamy, aż przes-
chnie – w przypadku, w którym ściana
„wciągnie”częśćszpachli inadalpozo-
stanąwgłębienia,operacjępowtarzamy
do skutku. Kiedy całość przeschnie,
przy pomocy kostki do szlifowania,
okrężnymiruchami,ścieramynadmiar
szpachli.Całośćrazjeszczegruntujemy.

Pojawiającesięnazbieguścianisufi-
tów szczeliny oczyszczamy przy po-
mocy szpachelki, a następnie wypeł-
niamy ubytki pistoletem z akrylem.
Rozprowadzamy go równo palcem.
Napowierzchniachpokrytychakrylem
pracę możemy zacząć dopiero następ-
nego dnia.

Przedmalowaniemoklejamywszyst-
kiekontakty,framugi,listwypodłogowe
taśmą klejącą, podłogę chronimy
płachtą lub folią. Polecam płachtę – je-
żeli kapnie nam farba, zostanie ona
wchłonięta i nie będzie już brudzić.

W dalszej kolejności wykonujemy
tzw. obcinki. Dokładnie obmalowu-
jemy wszystkie gniazdka, dolne igórne
krawędzieścian,uważając,żebynieza-
brudzić farbą niepożądanych po-
wierzchni.

Resztę ściany pokrywamy przy po-
mocywałka.Farbęnakładamywkuwe-
cie, 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
częściścianyiwykonujemyruchkudo-
łowi, powinien być wykonany lekko
podukos.Następniejedziemywałkiem
ku górze i znowu w dół, pod ukos, ale
w przeciwnym kierunku niż za pierw-
szym razem, potem znów prosto
do góry. Teraz ruchami góra-dół „roz-
ciągamy” i wyrównujemy farbę.

Warstwy nakładamy do osiągnięcia
pożądanego efektu, pamiętając
przy tym, że farba schnie około dwóch
godzin i dopiero wtedy jesteśmy w sta-
nie ocenić prawdziwy efekt naszych
prac.
Oprac.PLUS

ZróbtosamRadzimy, jak dobrać farby, narzędzia i jak odświeżyć nasze mieszkanie

Magazyn fachowców

Samodzielnie malujemy ściany
MariuszRomanowski
malarz,mavona.pl
Wrocław
ul.Świdnicka1/3

1Używając szpachelki,pozbywamysię ze
ścianypęknięć, zacieków i zgrubień.

Rozcinamy takżewarstwy farby,podktórymi
gromadzi się powietrze.

2Nawszystkie oczyszczonepowierzchnie
nakładamygrunt–możemyużyć

specjalnie przygotowanegopreparatu, to
samozadanie dobrze spełni także farba.

3Powierzchnie,na którychpracowaliśmy,
szpachlujemy.Pomagamysobie dwoma

szpachelkami–na jednej trzymamymasę,
drugą równomiernie ją rozprowadzamy.

4Szczeliny oczyszczamyszpachelką,
następnie przypomocyakrylu je

wypełniamy.Pomocnamożebyćmokra
ścierka,którą usuniemynadmiar preparatu.

5Kostkądo szlifowania ścieramynadmiar
szpachli.Zwróćmyszczególnąuwagę

nabrzegi.Całośćpowinnabyć równa z resztą
ściany.

6Kontakty,włączniki, framugi okien i drzwi,
dolne listwypodłogowe,a takżegórne

krawędzie ścian zabezpieczamy
przedpobrudzeniem taśmąpapierową.

7Farbęprzedmalowaniemmusimy
wymieszać.Użyjmydo tego szerokiej

szpachelki. Dobrzeprzygotowana farba
powinnawsiebie „wpadać”.

8Wszelkie trudnodostępnemiejsca
malujemyprzypomocy zwykłegopędzla

(robimy tzw.obcinkę).Kontakty
przedmalowaniem trzebaokleić.

9Powierzchnie ścianmalujemyprzypomocy
wałka,bardzoprzydatnaprzy tej pracy jest

przedłużka.Dzięki niej rozprowadzimy farbę
równomiernie.
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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
tooczywiściedroższe.Trudnopowie-
dzieć, ile farby będziemy potrzebo-
wali, 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
(około30zł) – sprawdźmy,czy rącz-
ka wałka pasuje do przedłużki!

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 siliko-
nem, wyglądają praktycznie tak
samo.
a 2 szpachelki (około 10 zł sztuka).
a Masaszpachlowa(ok.10złza4kg).
a Ochronna folia malarska 4 m x 5
m (około 2 zł).
a Papierowa taśma klejąca 5 mm x
5m (około 6 zł).
a Zmiotka.

Powinniśmy towiedzieć o farbach

a W sklepach do wyboru mamy
wiele rodzajów farb w różnych
odcieniach i kolorach. Wyróżnić
możemy farby akrylowe, olejne
i lateksowe.Domalowania pomiesz-
czeń mieszkalnych używamy prze-
puszczających powietrze farb akry-
lowych. Olejnych możemy używać
do pokrywania np. korytarzy czy
klatek schodowych. Nie powinni-
śmy 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 zabru-
dzenia bez szkody dla powierzchni.

Jeżeli jednak będziemy planowali
zmianę koloru pokoju, który wcześ-
niej pokryty był taką farbą, musimy
liczyć się z potrzebą wielokrotnego
nanoszenia warstw nowej farby
– lateks przebija bardzo mocno.
Dodatkowo, jeżeli planujemy prze-
malować pokój pokryty wcześniej
farbą olejną, najlepiej ją wcześ-
niej zedrzeć.
a Malowane pomieszczenia wenty-
lujmy, nie pracujmyw temperaturze
poniżej 5 stopni.
a Farby olejne rozcieńczamy roz-
puszczalnikiem, do akrylowych,
jeżeli są zbyt gęste, można dodać
odrobinę wody.
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Niezbędnik

50-412 Wrocław,
ul. Szybka 5c;

tel. 519 400 800,
519 400 300, 71 313 11 22
www.pcmoptimum.com

Wiedza i doświadczenie
dla Twojego zdrowia

Poradnie specjalistyczne OPTIMUM

�otolaryngologiczna�audiologiczna�
�foniatryczna�okulistyczna�urologiczna�

�ginekologiczna� chirurgiczna�
�neurochirurgiczna� neurologiczna �
�gastrologiczna�onkologiczna�
�pediatryczna�nefrologiczna

�immunologiczna�endokrynologiczna�

Oferujemy całą gamę zabiegów
oraz badań diagnostycznych

REKLAMA 1017156/00

Kina

WROCŁAW

a Warszawa, salaNOT
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
Drzewożycia (USA/15) g. 19.15
bilety 13-15 zł

a Helios
KazimierzaWielkiego 19A-21,
tel. 71-786-65-66
CaptainAmerica: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10, 12.30, 15, 17.30, 20,
22.30
GenezaPlanetyMałp (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
HarryPotter 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
KacVegaswBangkoku (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
PanPopper i jegopingwiny (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
CaptainAmerica: pierwsze starcie
(USA/12) g. 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30, 22
GenezaPlanetyMałp (USA/15)
g. 10.45, 15.15, 17.30, 20.30
Druhny (USA/15) g. 11, 13.30, 16,
18.30, 21
HarryPotter 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
KacVegaswBangkoku (USA/15)
g. 20, 22.15
NiebonadSaharą (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
PanPopper i jegopingwiny
(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 CinemaCityKorona
BolesławaKrzywoustego 126,
tel. 71-323-60-00
CaptainAmerica: pierwsze starcie
(USA/12) g. 11.30, 14, 16.30, 19, 21.30
Genezaplanetymałp (USA/15)
g. 10.30, 12.45, 15, 17.15, 19.30, 21.45
Drzewożycia (USA/15) g. 22
Zielona Latarnia 3D (USA/12) g. 13,
21.15
HarryPotter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12) g. 10.20, 11.20, 14, 15.20,
16.40, 18, 19.20, 20.40
KacVegaswBangkoku (USA/15)
g. 15.30, 17.45, 20
LarryCrowne – 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

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
PanPopper i jegopingwiny (USA/7)
g. 10, 12.15, 14.15, 16.15, 18.30, 20.30
bilety 14-28 zł

a MultikinoArkady
Wrocławskie

PowstańcówŚląskich 2-4
tel. 71-722-39-10
CaptainAmerica: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10.10, 13.10, 16, 18.45,
21.30
GenezaPlanetyMałp (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
HarryPotter i Insygnia Śmierci cz. II
3D (USA/12) g. 15.15, 18.10, 21
KacVegaswBangkoku (USA/15)
g. 19.40, 22.10
LarryCrowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 22
Naznaczony (USA/15) g. 15.20, 17.45,
20.10
Piraci z Karaibów:Nanieznanych
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
HarryPotter i Insygnia Śmierci
cz. II 3D(USA/wersjadubbingowana/
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
KungFuPanda 2 (USA/b.o./wersja
dubbingowana) g. 10.30
PanPopper i jegopingwiny (USA/7)
g. 10.50, 13,15.10, 17.30
bilety 13-28 zł

a MultikinoPasaż
Grunwaldzki

pl. Grunwaldzki 22
tel. 71-733-44-10
GenezaPlanetyMałp (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
CaptainAmerica: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 10.10, 12.50, 15.50,
18.45, 21.30
Piraci z Karaibów:Nanieznanych
wodach 3D (USA/12) g. 16.15, 21.30
Melancholia (Dania/Francja/15)
g. 10.15
Debiutanci (USA/15) g. 13.45, 19.10
PanPopper i jegopingwiny (USA/7)
g. 10.50, 13, 15.10, 17.30
LarryCrowne – 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

KacVegaswBangkoku (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
KungFuPanda 2 3D (USA/b.o.)
g. 11.30
HarryPotter i Insygnia Śmierci 2 3D
(USA/wersja dubbingowana/12)
g. 10.20, 13.20, 16.15, 19
HarryPotter i Insygnia Śmierci 2 3D
(USA/wersja z napisami/12) g. 21.45
Opera: Nabucco g. 21.30
bilety 13-28 zł

a Kino 5DExtremeWrocław
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 zjawiskapogodowe
(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
Animowanahistoria Polski (od 7 lat)
g. 11.20, 13.20, 16.40, 18.20
Podróż downętrzaZiemi (od 7 lat)
g. 11.40, 13, 14.40, 16, 19.20, 20.20, 21
bilety 14-20 zł

GŁOGÓW

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

JELENIAGÓRA

a Lot
Pocztowa 11, tel. 75-767-63-70
Nic dooclenia (Francja/15) g. 16
LarryCrowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 18
NiebonadSaharą (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
Wlepszymświecie (Dania/15) g. 16,
20
StrefaX (WielkaBrytania/15) g. 18
bilety 13-15 zł

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

HarryPotter i Insygnia Śmierci cz.
II 3D (USA/wersja dubbingowana/12)
g. 10, 12.40, 15.20, 16.40, 18, 19.20,
20.40
KacVegaswBangkoku (USA/15)
g. 20.15
LarryCrowne – 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
PanPopper i jegopingwiny (USA/7)
g. 11, 13, 15, 17, 19
bilety 15-28 zł

aZorza
Andersa 160
tel. 74-847-84-72
Kinonieczynnedo25.08

LEGNICA

a Piast
Biskupia 5, tel. 76-721-86-04
StrefaX (WielkaBrytania/15) g. 16
Wlepszymświecie (Dania/15) g. 18
Kobieta, która pragnęłamężczyzny
(Czechy/Dania/Francja/Polska/15)
g. 20
bilety 13-15 zł

a Helios
N.M. Panny 9
tel. 76-862-00-80
CaptainAmerica: pierwsze starcie
3D (USA/12) g. 9.30, 12, 14.30, 17, 19.30,
22
GenezaPlanetyMałp (USA/15)
g. 12.45, 15, 19, 21.15
Zielona Latarnia 3D (USA/12)
g. 10.30, 15.15, 19.45
HarryPotter 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
PanPopper i jegopingwiny
(USA/b.o.) g. 10.45
Naznaczony (USA/Wielka
Brytania/15) g. 17.45, 22
bilety 14-28 zł

LUBIN

aHelios
gen.W. Sikorskiego 20
tel. 76-724-97-90
CaptainAmerica: 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
HarryPotter i Insygnia Śmierci
cz. II 3D (USA/12/wersja dubbin-
gowana) g. 11, 13.30, 16, 18.30, 21
KacVegaswBangkoku (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
PanPopper i jegopingwiny (USA/7)
g. 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21
bilety 14-28 zł

aMuza
Armii Krajowej 1
tel. 76-746-22-66
KungFuPanda 2 (USA/b.o.) g. 12, 16
LarryCrowne – uśmiech losu
(USA/15) g. 16.15, 18.15, 20.15
NiebonadSaharą (Francja/15)
g. 17.45, 19.45
bilety 14-16 zł

BOLESŁAWIEC

a Forum
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

Policja

Telefondyżurny 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,Jele-
nia Góra 75-991, Legnica 76-991, Oleśnica 71-398-03-
26; 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 994

Informacje

Medyczna
Ogólnopolska informacja 194-39,wrocławska informa-
cja 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 75-744-45-
72 (powiatowy), Legnica 76-721-21-36, Lwówek Śląski
75-782-36-50, -53 (powiatowy),Wałbrzych 74-843-90-
21,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 stacjo-
narnych, 42-20-55-007 – dla użytkowników telefo-
nów 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 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

Dyżuryaptek

Wrocław całodobowe: ul. Sienkiewi-
cza 54/56, 71-322-73-15, pl. Jana
Pawła II 7a, 71-343-67-24, ul. Krucza
24, 71-338-12-42, ul. św.Wincente-
go 39-41, 71-322-39-35, ul. Pułas-
kiego 49a, 71-789-91-38, ul. Trau-
gutta 105, 71-341-34-50, ul. Szy-
bowcowa 3, 71-351-86-19, ul. Bez-

pieczna 6, 71-327-40-60, ul. Rogow-
ska 52, 71-781-27-35, ul. Krzywo-
ustego 314/316, 71-789-90-98,
ul. Świeradowska 51/57, 71-336-87-
13, Bolesławiec, ul. 10 Marca 2, 75-
644-35-70, Brzeg Dolny, ul. Zwycię-
stwa 9, 71-319-09-21, Kamienna
Góra, ul. Broniewskiego 24, 75-744-
61-40, Legnica, ul. Daszyńskiego
33, 76-854-40-54, ul. Matejki 1, 76-
721-01-93, Lubań, ul. Spółdzielcza 9,
75-721-03-40, Lubin, ul. Kasztano-
wa 8a, 76-842-79-22, Oleśnica,
ul. Rynek 32, 71-314-27-57, Oława,
ul.Wrocławska 8, 71-313-20-52,
Trzebnica, ul. Obornicka, 71-387-27-
85,Wołów, ul. Radna 1,
71-389-28-72.

Ostrydyżur

Jelenia Góra, ul.Wojska Polskiego
21, 75-752-64-62, Oddział Kardiolo-
giczny SzpitalaWojewódzkiego
ul. Ogińskiego 6, 75-753-76-24, Gło-
gów, Szpital Miejski 76-837-32-11,
Trzebnica, szpital, ul. Prusicka
53/55, 71-312-09-20, Legnica,Woje-
wódzki Szpital Specjalistyczny, ul.
Iwaszkiewicza 5, 76-721-10-00,Wał-
brzych Pogotowie Ratunkowe,
ul. Chrobrego 39, 74-842-61-10,
ul. Sokołowskiego 4, 74-887-16-00,
Wrocław chirurgiczny: Dolnośląski
Szpital Specjalistyczny im.Marci-
niaka, ul. Traugutta 116, 71-789-02-
00, Okręgowy Szpital Kolejowy, al.
Wiśniowa 36, 71-360-20-53,Woj-
skowy Szpital Kliniczny, ul.Weigla
5, 71-766-02-08, okulistyka:Wojsko-
wy Szpital Kliniczny, ul. R.Weigla 5,
71-766-02-08, chirurgia naczynio-
wa: 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. Sto-
matologia: ul. Komandorska
53a/3b, 71-373-22-66.

WrocławskiTelefonZaufania
71-776-62-08
soboty,niedziele,świętawgodz.9-20

DuszpasterskiTelefonZaufania
71-321-35-46
odpon.dosob.wgodz.18-21
Ogólnopolskaporadnia
telefonicznadlaosóbdorosłych
wkryzysieemocjonalnym
czynna:pon.-pt.wgodz.14-22,tel.116-123
TelefonWspólnotyAnonimowych
Alkoholików71-321-21-24
odponiedziałkudopiątkuwgodz. 16-21

Wałbrzych: Rynek 13, Sylwia Królikowska
tel. 74 843 93 72, faks 74 842 22 30,
sylwia.krolikowska@gazeta.wroc.pl
Autor wydania: Grzegorz Chmielowski

WYDAWCA: Polskapresse Sp. z o.o.,
Oddział PrasaWrocławska
50-073Wrocław, ul. św. Antoniego 2/4,
tel. 71 374 81 00, faks 71 374 81 01
Prezes PrasyWrocławskiej Apolonia Świokło
Reklama i ogłoszenia: Dyrektor Biura Reklamy
Krzysztof Miśków, 71 374 81 23,
krzysztof.miskow@gazeta.wroc.pl
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jacek.kochaniec@gazeta.wroc.pl
Prenumerata: 71 374 82 33
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DRUK Polskapresse, Oddział Poligrafia, Drukar-
niaWrocław, 55-075 BielanyWrocławskie, ul.
Kolejowa 7, tel. 71 71 00 000, faks 71 71 00 001
drukarnia.wro@pprint.pl

PROJEKT „POLSKA” – REDAKCJA CENTRALNA
Redaktor naczelny Paweł Fąfara
Kraj, polityka i opinie Paweł Siennicki
Świat i „The Times”Wojciech Rogacin 22 201 42 14
Sekretarz ds. regionów Adam Buła 22 201 43 59
Dział projektów specjalnych
Izabela Wilgan 22 201 42 65,
Elżbieta Kazibut-Twórz 32 634 21 01
Foto Sylwia Dąbrowa 22 201 42 20
Grafika Piotr Butlewski 22 201 43 98
Projekt graficznyMatt Brown, Neville Brody

WYDAWCA Polskapresse sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa,
tel. 22 201 41 00, faks 22 201 41 16
Prezes zarządu Dorota Stanek
Wiceprezes Grzegorz Haftarczyk
Wiceprezes Dariusz Świąder

Członek zarządu Paweł Fąfara
Prezes Oddziału Warszawa Aureliusz Mikos
Dział wydawniczy Izabela Marciniak 22 201 41 21
Marketing i PR
Magdalena Chudzikiewicz 22 201 44 13
Biuro reklamy
Wiktor Pilarczyk 22 201 41 00
Kolportaż Natalia Dudek 22 201 41 01
Produkcja Dorota Czerko, Olga Czyżewska-
-Tochowicz, 22 201 41 00
Internet – serwisy Paweł Nowacki 22 201 41 01
Internet – reklama Paweł Kossek 22 201 44 36
Kolekcje Wydawnicze tel. 32 / 634 22 97
www.polskatimes.pl/sklep, e-mail: sklep@dz.com.pl
DRUK
Drukarnia Warszawa, ul. Matuszewska 14

Polskie Badania Czytelnictwa
Nakład Kontrolowany ZKDP.

Rozpowszechnianie redakcyjnychmateriałów publi-
cystycznych bez zgody wydawcy jest zabronione.
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anna.gabinska@gazeta.wroc.pl
Magazyny Robert Migdał, 71 374 81 38,
robert.migdal@gazeta.wroc.pl
Katarzyna Kaczorowska, 71 374 81 58,
katarzyna.kaczorowska@gazeta.wroc.pl
Kultura Justyna Kościelna, 71 374 81 88,
justyna.koscielna@gazeta.wroc.pl
SportWojciech Koerber, 71 374 81 57,
wojciech.koerber@gazeta.wroc.pl
Poradniki i Dodatki Bożena Kończal,
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„CaptainAmerica: pierwsze starcie”
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             06:00    Kawa czy herbata? – magazyn 
       08:10    Polityka przy kawie – publicysty-
ka        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       

     05:15    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) – se-
rial kom.        10:50    BrzydUla (139, 140) – 
serial, Polska/2009        11:50    Sędzia Anna 
Maria Wesołowska – serial fabularno-
dokument.        12:50    Na Wspólnej (1408-
1410) – serial, Polska 2011       

     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 zastęp-
cza plus (277)        10:00    Sabrina, nastolet-
nia 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.       

     05:50    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    Fami-
liada – teleturniej        11:55    Sztuka życia 
       12:30    Tak to leciało! – teleturniej        13:25  
  Laskowik & Malicki – program rozryw-

     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   

a 
  Wstrząsy   – Film s.f., USA 1990, 
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   
a 

  Szczur   – film sens., Polska 
1995, reż. Jan Łomnicki, wyk. 
Jan Englert, Mariusz Benoit, 
Marek Kondrat (110 min.)

       02:10   
a 

  Romeo i Julia z Saskiej 
Kępy   – dramat, Polska 1988, 
reż. Edward Skórzewski, wyk. 
Krzysztof Chamiec, Barbara Zie-
lińska, Gustaw Lutkiewicz, Kata-
rzyna 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., Pol-

ska 2003, reż. Feridun Erol
       20:10   

a 
  Pogoda na jutro   – komedio-
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   

a 
  Bob Roberts   – komediodram., 
Wielka Brytania/USA 1992, reż. 
Tim Robbins, wyk. Tim Robbins, 
Giancarlo Esposito, Alan Rick-
man, Ray Wise (110 min.)

       01:45  Defekt   (4) – serial sens.

     14:45  Linia życia   (19, 20) – serial, 
Polska 2011, reż. Jacek Sołty-
siak, Wojtek Pacyna, wyk. Pauli-
na 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   
a 

  Snajper III   – film sens., USA 
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   
a 

  Siódmy znak   – horror, USA 
1988, reż. Carl Schultz, wyk. 
Demi Moore (120 min.)

       01:00  Zagadkowa noc   – quiz
       03:00  Zza kamery...   – magazyn

     14:15  Detektywi   – serial fabularno-
dokument., 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 fabular-

no-dokument., Polska 2010
       18:25  Detektywi   – serial fabularno-

dokument., 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 Rogal-
ski, 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) – teleno-

wela, 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   
a 

  Przerwany szlak   (2) – western, 
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

           07:30    Informacje (Wroc.) – magazyn 
       07:35    Na południe (31) – serial przyg. 
       07:45    Sportgame (Wroc.)        08:00    Spor-
tgame 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       

    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    Biz-
nes – otwarcie dnia        10:44    Serwis spor-
towy        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    Po-
ciąg 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    Minę-
ła 20-ta        01:47    Raport z Polski 

             12:00    Wydarzenia Południowe        12:20  
  BBV, Pogoda (Praga), Wydarzenia regio-
nalne 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    Wyda-
rzenia regionalne        18:25    Garfield        18:45  
  Wieczorynka        19:00    Wydarzenia        19:35  
  Bramki, punkty, sekundy        20:00    Sławne 
historie zbójnickie (6)        21:05    Nesmrtel-
ní – dramat        22:30    Fanny Hill: zwierzenia 
kurtyzany – film biograf.        00:20    Letnie ro-
manse        01:10    Od A do Z

Horoskop

Ryby 19.02–20.03

Pora dorosnąć. Zarów-
no zmiana wizerunku,

jak i przemyślenie własnych
opinii może Ci się przydać.

Panna 23.08–22.09

Nie szukaj podo-
bieństw między sobą

a bohaterami romantycznych
komedii. Nie ufaj schematom.

Wodnik 20.01–18.02

Zrozum, że jesteś bar-
dziej wartościowy niż

myślisz. Pamiętaj, że są ludzie,
dla których jesteś ważny.

Lew 23.07–22.08

Pozwól sobie na odro-
binę przyjemności.

Zapał do pracy nie pojawi się
na zawołanie, tak więc czekaj.

Koziorożec 22.12–19.01
Nie popadaj w depresję
z powodu przeciągają-

cej się samotności. Twoje życie
nie dobiegło jeszcze końca.

Rak 21.06–22.07

Pokornie zrób pierw-
szy krok w pogodzeniu

się z tymi, z którymi ze swo-
jej winy utraciłeś kontakt.

Strzelec 22.11–21.12

Teraz najważniejsze
jest, byś wyciągnął naj-

więcej ze swoich mocnych
stron. Możesz odnieść sukces.

Bliźnięta 22.05–20.06

Histeryzowanie
w Twoim przypadku

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

Skorpion 24.10–21.11

Przeciąganie spraw
w nieskończoność nie

skończy się niczym dobrym.
Rób tak dalej, a pożałujesz.

Waga 23.09–23.10

Czas popracować
nad swoim wyglądem.

Przestań usprawiedliwiać się,
że ważna jest tylko metafizyka.

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.

Pogoda Polska Dolny Śląsk
Jan – imię męskie, pochodz.
biblijnego. Po hebrajsku ozna-
cza „Bóg jest łaskaw”. Najczęś-
ciej nadawane imię męskie
w Polsce. Mężczyźni noszący
imię Jan charakteryzują się
zdecydowaniem i powagą.
Teresa – imię pochodzące
z języka greckiego, które ozna-
cza „mieszkankę wyspy
Tehera”. Teresy są zazwyczaj
kobietami impulsywnymi,
odważnymi oraz szczerymi.
Roman – imię męskie pocho-
dzenia łacińskiego. Żeński
odpowiednik: Romana. Męż-
czyźni noszący imię Roman są
konkretni i małomówni.
Możemy liczyć na ich pomoc,
jednak bywają też obojętni.

środa

czwartek

Na dwa dniImieniny

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.
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REKLAMA 1105914/00

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.

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.

EnergiaPro S.A. Oddział w Wałbrzychu informuje, że z powodu planowych prac na urzą-
dzeniach sieci elektroenergetycznej wystąpią wyłączenia dopływu energii elektrycznej
dla następujących odbiorców:

Godz. 8.00 – 10.00
Miejsce: Dzierżoniów - ul. Brzegowa 94-
138, 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.

Prezydent Miasta Jeleniej Góry
obwieszczeniem nr 59.2011.VI z dnia 25 maja 2011 r.

przeznaczył do sprzedaży

w drodze bezprzetargowej

na rzecz dotychczasowych najemców
nieruchomości lokalowe z zasobu nieruchomości

Skarbu Państwa, położonych
w Jeleniej Górze przy ul. Czarnieckiego 20A i 20B.

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

Szczegółowych informacji udziela Wydział Geodezji i Gospodarki Nierucho-
mościami 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 Jele-
nia Góra www.jeleniagora.pl

REKLAMA 1105333/00 REKLAMA 1105581/00

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotoryi
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

licytacja samochodu ciężarowego

NISSAN D 22 PICKUP
rok produkcji 1999, pojemność silnika 2494 ccm, wartość szacunkowa 6.000,00 zł brutto,

cena wywołania 4.500,00 zł brutto,

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 wa-
dium 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.

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. Klima-
sa 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 imie-
niu osoby prawnej winna posiadać udzielone jej w tym celu stosowne pełnomocnictwo.
Oferent wygrywający przetarg zobowiązany jest przed podpisaniem umowy (nie później niż w cią-
gu 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 1105677/00

BURMISTRZ MIASTA

BIELAWA

OGŁASZA USTNY PRZETARG
NIEOGRANICZONY

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

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 Dzier-
żoniowie. Działka posiada kształt regularny (prostokąt), posiada użytek Bi, w części po-
rośnięta 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 nie-
wielkiej 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 przezna-
cza 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 Biela-
wie, 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 rachu-
nek 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 uza-
sadnionej przyczyny.

REKLAMA 1103821/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrggii  uussttnnee  nniieeooggrraanniicczzoonnee

ww  ddnniiuu  2244..0088..22001111  rr..
nnaa  sspprrzzeeddaażż  nniieerruucchhoommoośśccii  zz  ppoowwiiaattuu  mmiilliicckkiieeggoo..

TTeerrmmiinn  wwyywwiieesszzeenniiaa  ooggłłoosszzeeńń  oodd  99..0088..22001111  rr..  ddoo  2244..0088..22001111  rr..  PPrrzzeettaarrggii  ooddbbęęddąą  ssiięę  ww    bbiiuurrzzee  AAZZWWRRSSPP  ww  OOlleeśśnniiccyy,,  uull..  WWiieejjsskkaa  22..  
Pamiętaj! Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem przetargowym, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przed-
miotem przetargu.
WWIIĘĘCCEEJJ IINNFFOORRMMAACCJJII: 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

Lp.
Nr Pow. 

w ha

1
83/3 
AM 1

0,20 12 200,00 z VAT 1 400,00 08.30

2
88/1 
AM 1

0,33 4 800,00 500,00 09.00

3
170/2 
AM 1

1,00

9 100,00 - w 

1570

1 000,00 09.30

4
5/5 
AM 1

1,86

10 000,00 - w 

- 1 280.

1 000,00 09.30

5
158/1 
AM 1

1,05 6 100,00 650,00 09.30

6
157 
AM 1

1,50 8 300,00 900,00 09.30

7
308 
AM 2

2,21 28 600,00 3 000,00 11.30

8
457 
AM 6

2,05 17 600,00 1 800,00 11.30

9
145/8 
AM 1

1,53 24 300,00 2 500,00 12.30

10
90/4 
AM 1

1,00

MN/MR-2, MN/MR-5 - 

92 000,00 
z VAT

9 200,00 12.30

11
79/2 
AM 1

1,73 18 400,00 2 000,00 12.30

12 
100/4 
AM 1

0,92 4 900,00 500,00 14.00

13
411/3 
AM 1

0,57 5 300,00 600,00 14.00

REKLAMA 1104386/00

WYKAZ – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ppooddaajjee  ddoo  ppuubblliicczznneejj  wwiiaaddoommoośśccii  wwyykkaazz  nnaa  sspprrzzeeddaażż  nniieerruucchhoommoośśccii  rroollnnyycchh  

nniieezzaabbuuddoowwaannyycchh  zz  ppoowwiiaattuu  ssttrrzzeelliińńsskkiieeggoo  ii  oołłaawwsskkiieeggoo..

PPaammiięęttaajj!!
Przed przystąpieniem do przetargu zapoznaj się z ogłoszeniem o przetargu, warunkami przetargu, a przede wszystkim z przedmiotem prze-
targu. Z pełną treścią ogłoszenia można się zapoznać na stronie internetowej www.anr.gov.pl oraz w miejscach zwyczajowo przyjętych. 

WWIIĘĘCCEEJJ  IINNFFOORRMMAACCJJII::
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

Nr
działki

Pow. ha
Położenie Położenie Przeznaczenie w PZP lub w 

studium
Wartość

w zł
Obręb Gmina

102/3 AM 1 0,6000 Kopalina Jelcz-Laskowice
Tereny rolnicze wyłączone z 

zainwestowania
73 400,00

175/4 AM 1 0,0321 Piskorzówek Domaniów
Strefa zabudowy mieszkanio-

wo-gospodarczej
15 600,00

173/15   AM 1 0,3850 Piskorzówek Domaniów
Strefa zabudowy mieszkanio-

wo-gospodarczej
171 600,00

3 AM 3 8,7300 Księginice Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze 261 800,00

8/1 AM 3 8,9900 Księginice Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze 269 100,00

11 AM 3 6,4200 Księginice Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze 197 500,00

12 AM 3 2,8200 Księginice Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze 87 600,00

16 AM 3 2,6300 Księginice Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze 81 600,00

55/3 AM 3 4,0900 Księginice  Wielkie Kondratowice Tereny rolnicze; lasy 123 400,00

REKLAMA 1103109/00

O B W I E S Z C Z E N I E
Sąd Rejonowy w Legnicy Wydział V Gospo-
darczy Sekcja dla spraw postępowania upa-
dłościowego 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 zobowią-
zania upadłego Marty Urbanik, wspólnika
AUTOVERS Janusz Urbanik i Marta Urbanik
spółki jawnej w Lubinie. Na powyższe przy-
sługuje zażalenie, które należy wnieść w ter-
minie 7 dni od ukazania się ogłoszenia w
Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

REKLAMA 1104888/00

REKLAMA 1105844/00

EnergiaPro S.A. Oddział we Wro-
cławiu zawiadamia, że w dniu
14.08.2011 r. na terenie jego dzia-
łania planowych przerw w dosta-
wie energii elektrycznej nie
przewiduje się.
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„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.

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:

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.

Lp. Numer działki
Nr KW prowadzonej przez Wydział Ksiąg 

Wieczystych Sądu Rejonowego w Wałbrzychu
Powierzchnia (ha) Obręb ewidencyjny

1. 110/10 SW1W/00067550/6 0,0231 10 Poniatów
2. 104/10 SW1W/00067559/9 0,3184 10 Poniatów
3. 110/5 SW1W/00067550/6 0,1082 10 Poniatów
4. 104/13 SW1W/00067559/9 1,2075 10 Poniatów
5. 20/1 SW1W/00067554/4 0,0313 24 Poniatów
6. 19/3 SW1W/00067554/4 0,0490 24 Poniatów
7. 8/11 SW1W/00067556/8 0,9149 24 Poniatów
8. 6/13 SW1W/00067556/8 0,6358 24 Poniatów
9. 7/12 SW1W/00067556/8 0,0210 24 Poniatów
10. 18/3 SW1W/00067554/4 0,0234 24 Poniatów
11. 41/1 SW1W/00067554/4 0,0140 24 Poniatów
12. 15/3 SW1W/00067554/4 0,0119 24 Poniatów
13. 20/4 SW1W/00067554/4 0,3816 24 Poniatów
14. 39/6 SW1W/00067554/4 1,1851 24 Poniatów
15. 39/10 SW1W/00067554/4 2,4774 24 Poniatów
16. 44/6 SW1W/00067554/4 0,1747 24 Poniatów
17.  8/5 SW1W/00067556/8 3,4643 24 Poniatów
18.  6/5 SW1W/00067556/8 1,8491 24 Poniatów
19.  7/5 SW1W/00067556/8 0,0972 24 Poniatów
20. 41/2 SW1W/00067554/4 0,0050 24 Poniatów
21. 45 SW1W/00067554/4 0,0575 24 Poniatów
22. 47 SW1W/00067554/4 0,0435 24 Poniatów
23. 15/4 SW1W/00067554/4 0,0659 24 Poniatów
24. 46 SW1W/00067554/4 2,0706 24 Poniatów
25. 39/5 SW1W/00067554/4 5,4328 24 Poniatów
26. 44/8 SW1W/00067554/4 1,4214 24 Poniatów
27. 49 SW1W/00040559/4 1,6652 24 Poniatów
28. 48 SW1W/00022645/2 1,7800 24 Poniatów

Suma 25,5298

REKLAMA 1105906/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

www.anr.gov.pl

AZW-RA-4226-  1024 - 1032 - 2011

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrggii  nniieeooggrraanniicczzoonnee  nnaa  sspprrzzeeddaażż  nniieerruucchhoommoośśccii..

Szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w siedzibie Administracji Zasobu Własności Rol-

nej 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  ogłoosszeniem  pprrzzettarggowwyymm,,  waarrunnkkaamii pprrzzee-

targu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu.

Lp. Nr Pow.  
w ha

Data 
i godz. 

1.
143, 
145 1,9531 18 500,- 24.08.2011 

09.00

2. 303/4 0,45 34 400,- 24.08.2011 
09.30

3. 37 0,0182 4 410,- 24.08.2011 
10.00

4.

20, 21, 
22, 24, 
25, 26

2,86 33 300,- 24.08.2011 
10.30

5. 41/2 1,55 89 110,- 24.08.2011 
11.00

6. 491/6 3,65 47 800,- 24.08.2011 
11.30

7. 228 0,46 51 310,- 24.08.2011 
12.00

8.

101/2,  
101/3, 
102/1

0,97 12 300,- 24.08.2011 
12.30

9.

265/4, 
287/4, 
289, 
290, 

291/1, 
294/2

4,9913 22 560,- 24.08.2011 
13.30

REKLAMA 1104400/00

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrggii  uussttnnee  nniieeooggrraanniicczzoonnee  

ww  ddnniiuu  2244..0088..22001111  rr..

nnaa  sspprrzzeeddaażż  nniieerruucchhoommoośśccii  zz  ppoowwiiaattuu  ggóórroowwsskkiieeggoo..    

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 prze-
targu, a przede wszystkim z przedmiotem przetargu.

WIĘCEJ INFORMACJI: biuro Administracji Zasobu Własności Rolneej Skarbbuu  PPaańssttwaa  ww  GGóórzze..
ul. Hirszfelda 6, 56-200 Góra
TEL. 65 543 30 85
E-MAIL: wlewdanski@anr.gov.pl lub na stronie www.anr.gov.pl

Lp.
Nr 

Pow.  
w ha lub Studium

Wadium Data 

1
186 
AM1

0,8000 Góra 10.710,00 1.100,00 110,00 24.08.2011 8.30

2
400 
AM2

0,9000 Góra 11.970,00 1.200,00 120,00 24.08.2011 8.30

3
297/2 
AM1

0,2500 Góra 5.200,00 600,00 60,00 24.08.2011 9.10

4
60/2 
AM1

1,2200
Nowa 

Góra 14.200,00 1.500,00 150,00 24.08.2011 9.40

5
117/2 
AM1

1,5700 27.800,00 3.000,00 300,00 24.08.2011 10.10

6
81/2 
AM1

0,2100 Góra 3.800,00 400,00 40,00 24.08.2011 10.40

7
92/1 
AM1

1,2000 59.700,00 6.000,00 600,00 24.08.2011 11.10

8
205/3 
AM1

0,5300 Góra 8.100,00 900,00 90,00 24.08.2011 11.40

9
119/2 
AM1

0,1300 Góra 2.500,00 300,00 30,00 24.08.2011 12.10

10
70/3 
AM1

1,6900 Góra 18.200,00 2.000,00 200,00 24.08.2011 12.40

11
118/2 
AM1

0,2996 Góra 5.200,00 600,00 60,00 24.08.2011 13.10

REKLAMA 1102095/00

DWÓR

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ooggłłaasszzaa  pprrzzeettaarrgg  uussttnnyy  nniieeooggrraanniicczzoonnyy

ww  ddnniiuu  2244  ssiieerrppnniiaa  22001111  rrookkuu  oo  ggooddzz..  88..0000

nnaa  sspprrzzeeddaażż  zzaabbuuddoowwaanneejj  nniieerruucchhoommoośśccii  wwee  wwssii  WWrroonniinniieecc,,  

cceennaa::  222244..000000,,0000  zzłł,,  ppoowwiieerrzzcchhnniiaa  00,,77227744  hhaa,,

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 Wr-

Wr-sd-1-422-106-7/11/HT dostępne są pod numerem tel. 65 543 30 85 oraz na stronie internetowej www.anr.gov.pl

REKLAMA 1102089/00
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Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście-Prasa”
we Wrocławiu

OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY:

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 sześćdzie-
siąt 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 za-
mkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG – 153A/12” w se-
kretariacie 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. pro-
simy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „PRZETARG
– KP 81” w sekretariacie Spółdzielni we Wrocławiu przy ul. Łódz-
kiej 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 prze-
targu bez podania przyczyn.

Spółdzielnia posiada w sprzedaży także nowe mieszkania
w dzielnicy Krzyki - Ołtaszyn.

REKLAMA 1104882/00

www.dawro.pl

KM 180/09
O G Ł O S Z E N I E O L I C Y T A C 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, ma-
jącego 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 pół-
nocnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,

dla którego Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowa-
dzi 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 osza-
cowania 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 zabudowa-
nym w północnej części wsi Wilczyn, w gminie Oborniki Śląskie,

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

Większa część nieruchomości przeznaczona jest według aktualnie obowiązującego miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Oborniki Śląskie, w obrębie Wilczyn,
pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolno stojącą lub bliźniaczą o niskiej inten-
sywności 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 osza-
cowania i wynosi 2 164 971,00 zł;

- działki ewidencyjnej nr 32/63 o powierzchni 0,1005 ha położonej poza terenem za-
budowanym 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 za-
gospodarowania 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 oszaco-
wania 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 prowa-
dzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: WR1W/00046448/6].

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 oszaco-
wania i wynosi 63 841,50 zł.

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

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 banko-
wego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu, sto-
sownie 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 znowelizowa-
nym art. 37 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy, do czynności prawnej prowadzącej do od-
płatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego albo odpłatnego nabycia prawa
rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, potrzebna jest zgoda drugiego ma-
łżonka. 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 nierucho-
mości przez osobę prawną konieczne jest przedstawienie odpisu z KRS.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod numerem tel. (71) 312-15-04.

REKLAMA 1105351/00

Syndyk Masy Upadłości Spółdzielni Inwalidów LUBAMET
ul. Armii Krajowej 24a, 59-800 Lubań

ogłasza sprzedaż - licytację maszyn i urządzeń:
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.

REKLAMA 1104737/00

Sąd Rejonowy w Legnicy,
Wydział V Gospodarczy,

POSTANOWIENIEM

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

I. ogłosił upadłość obejmującą likwidację majątku w sto-
sunku 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 1104622/00

WYKAZ – SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU

ooggłłaasszzaa  wwyykkaazz  nniieerruucchhoommoośśccii  pprrzzeezznnaacczzoonneejj  

ddoo  sspprrzzeeddaażżyy  zz  zzaassttoossoowwaanniieemm  pprraawwaa  ww  ppiieerrwwsszzeeńńssttwwiiee  ww  nnaabbyycciiuu..

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  oo  wwww..  nniieerruucchhoommoośśccii  uuzzyysskkaaćć    mmoożżnnaa  ww  ssiieeddzziibbiiee
AAZZWWRRSSPP  wwee  WWrrooccłłaawwiiuu,,  uull..  MMiińńsskkaa  6600,,  ppookk..  nnrr  2266,,  tteelleeffoonn  7711  335566--3399--3311..

WWIIĘĘCCEEJJ  IINNFFOORRMMAACCJJII::  
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.

Nr
działki

Pow. ha

Położenie
Przeznaczenie w PZP lub 

w studium
Wartość

w zł
Obręb Gmina

289/2 AM 1 0,2800
Czernina 

Dolna
Góra Zps - pastwiska 29 310,00

REKLAMA 1104374/00

NIERUCHOMOŚĆ ROLNA

www.anr.gov.pl

ODDZIAŁ TERENOWY WE WROCŁAWIU
iinnffoorrmmuujjee,,  żżee  zzaammiieerrzzaa  sspprrzzeeddaaćć
nniieerruucchhoommoośśccii  nniieezzaabbuuddoowwaannee

ppoołłoożżoonnee  ww  mmiieejjssccoowwoośśccii::  WWoojjcciieesszzóóww..

Nieruchomość nr 1 składa się z następujących działek nr. 261/1, 2261//3,,  AM-
4, obręb: 2 Miasta: WOJCIESZÓW, gmina Woojjcciesszóów, powiat złotoryjski, woj.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 244,,666607  ha.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy  użżyytkkowwanne rrollnniczo.
Cena nieruchomości wynosi: 249 800,,0000  zzł (słownie: dwieście czterdzieści dzie-
więć tysięcy osiemset złotych).

Nieruchomość nr 2 składa się z następujących działek nr 226/2,, 23399,  AM-4,,
obręb: 2 Miasta: WOJCIESZÓW,  gmina Wojcieszów, powiat złotoryjski, woj.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 311,,117747  ha.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy  użżyytkkowwanne rrollnniczo.
Cena nieruchomości wynosi: 314 7000,,0000  zzł (słownie: trzysta czternaście tysięcy
siedemset złotych).

Nieruchomość nr 3 składa się z następującej działki nr 294/2,  AM-44,, obręb: 2
Miasta WOJCIESZÓW, gmina Wojcieszów, powiat złotoryjski, woj. dolnoślą-
skie, o powierzchni 28,2085 ha.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy  użżyytkkowwanne rrollnniczo.
Cena nieruchomości wynosi: 285 10000,,0000 złł (słownie: dwieście osiemdziesiąt
pięć tysięcy sto złotych).

Nieruchomość nr 4 składa się z następujących działek nr 231, 223366 AAM-4,
obręb: 2 Miasta WOJCIESZÓW, gmina Wojjcciesszów, powiat złotoryjski, woj.
dolnośląskie, o łącznej powierzchni 433,,774415  ha.
Przeznaczenie nieruchomości: terenyy  użżyytkkowwanne rrollnniczo.
Cena nieruchomości wynosi: 439 9000,  0000 złł (słownie: czterysta trzydzieści dzie-
więć tysięcy dziewięćset złotych).

Przetarg odbędzie się w dniu 24.08..2001111 rookkuu  oo  ggoodzinie 10.000 w siedzibie
OT ANR we Wrocławiu.

Szczegółowy opis nieruchomości zawiera ogłoszenie nr SGZ--442211--ssn-
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 Nierucho-
mości Rolnych we Wrocławiu,
UL. Mińska 60, TEL. 71 35 63 880, E-MMAAIL: jmiastkowska@anr.gov.pl

REKLAMA 1104351/00

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 człon-

ka zarządu w spółkach prawa handlowego;
• niekaralność;
• doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych/ samodzielnie wykonywana działal-

ność 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 wy-

konywanej 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 zajmo-

wania 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 urzędo-
wych 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 kwalifika-
cyjne 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 da-
ta wpływu dokumentów do Spółki.

Zgłoszenia kandydatów złożone po terminie składania ofert oraz zgłoszenia niespełniające wymogów okre-
ślonych w ogłoszeniu nie podlegają rozpatrzeniu, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifi-
kacyjnym.

Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną jedynie wybranych
kandydatów spośród osób spełniających wymagania zawarte w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przepro-
wadzenia 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.

REKLAMA 1102805/00
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Ogłoszenia drobne

biznes/finanse
kredyty, pożyczki

aAL TER-PO ŻYCZ KA: go tów ki bez BIK-u,
od dłu że nia, kon so li da cje. Ofer ty dla
każ de go na oświad cze nie, do jazd do
klien ta, 703-803-023 (7,69/mi n)

aBły ska wicz na Po życz ka bez BI KU, od
100 - 2000 zł. Czyn ne pon.-piąt. 9:00-
17:00. ul. Po mor ska 51. 
Tel. 71/307-04-44, 796-091-689.

usługi prawne

handlowe
antyki

aAn ty ki - ku pię sta ro cie, me ble, ze ga ry,
660-532-696.

maszyny, urządzenia

aAgre ga ty prą do twór cze 501-496-288

aKu pię ma szy ny ślu sar skie 692-466-
363.

Rad ca praw ny, do rad ca po dat ko -
wy, sku tecz na po moc praw na, 
tel. 71/344-47-42.

Kan ce la ria praw na. Dar mo we po -
ra dy. Roz li cze nie po spra wie. 
Ul. Wi ta Stwo sza 28/413. 
Tel. 71/794-58-90.

REKLAMA 1097582/00

71 723 07 45

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 1095663/00

Po życz ka mie sięcz na! Mi ni mum
for mal no ści. Wy ślij SMS o tre ści
PO ZYCZ KA na nu mer 7155 (koszt 
1 zł net to) lub in fo li nia 91/820-10-
10, www.daiglob-finance.pl

Dla eme ry tów! Bez BIK, 504-255-
433.

Aż 3000 zł po życz ki, szyb ko,
na ja snych za sa dach i bez
zbęd nych for mal no ści.
Pro vi dent: 600-400-295
7 dni w ty go dniu 7:00-21:00

Ab so lut nie atrak cyj na po życz ka,
chwi lów ka. Naj niż sze kosz ty. Bez
BI Ku, bez ogra ni czeń kwo to wych,
wie ku; wy pła ta w biu rze i u klien ta,
728-564-564, 71/780-10-10, 664-
555-333.

A 1 tys. bez BIK, OC 1 zł? 513-053-
098.

aMa szy ny sto lar skie, kup no-sprze daż,
602-459-611.

tekstylia, odzież

aHur tow nia odzie ży duń skiej
www.dunskaszafa.pl 505-230-405.

foto, książki

aKu pię książ ki, do jazd, 669-969-306.

inne

aGa ra że bla sza ne. Ra ty 77/415-62-89,
77/415-63-20, 603-749-388, 505-148-
344, www.garaze-kamar.com.pl
aHur to wa sprze daż mia łu i wę gla. Tel.
602-675-465, 77/466-57-11.

matrymonialne
a“El za”, 71/784-31-82, 693-698-270,
www.elza.wroc.pl
aBiu ro Se re na da - 510-580-466.
aBru net ka z ciem ną opra wą oczu 39-let -
nia pan na po stu diach, Bo le sła wian ka,
ma do bry cha rak ter, miesz ka z ro dzi ca -
mi, szu ka ka wa le ra do 45 lat, pra cu ją ce -
go, po waż nie my ślą ce go o ży ciu. MC
DU ET - 71/341-99-23.
aNie wy so ka, szczu pła 60-let nia wdo wa
z Wro cła wia, ma 2 do my, sa mo chód, peł -
na ra do ści ży cia, ener gicz na, do brze
zor ga ni zo wa na, po zna zmo to ry zo wa ne -
go wdow ca, nie ego istę, chcą ce go po -
now nie się oże nić. MC DU ET - 71/341-
99-23.
aPrzed się bior ca 44-let ni po roz wo dzie,
lu bi sport, gra w siat ków kę, pły wa, umie
go to wać, w woj sku był ku cha rzem, chce
się zwią zać z Pa nią do 42 lat, nie pa lą cą,
wier ną part ne ro wi, z Wro cła wia lub oko -
lic. MC DU ET - 71/341-99-23.
aWi ta my po urlo pie wszyst kich czy tel -
ni ków ogło szeń Biu ra Ma try mo nial ne go
“DU ET” i za pra sza my do nas gdzie znaj -
dzie cie Pań stwo in te re su ją ce pro po zy -
cje dla sie bie. W-w Wi ta Stwo sza 28 p.
209, tel. 71/341-99-23.

motoryzacja
osobowe kupię

aKu pię każ de au to, go tów ka od rę ki, au -
to ho lo wa nie 24H, 666-482-483.

nauka
szkoły

korepetycje

aChe mia, ca ły za kres, 787-518-783.
aMa te ma ty ka - na uczy ciel, 695-867-
806.
aPol ski, ta nio, Wro cław, 601-763-157.

nieruchomości
domy sprzedam

aDom - Mię dzy bórz, zob. al le gro,
504-427-210.
aDu ży dom na wsi, 298 tys.,
696-894-171.

Geo de zja - za ocz na szko ła po li ce -
al na, www.studiumgeodezyjne.pl 
ul. Dawida 5/7, Wro cław, 
200 m od PKS, PKP. 
Tel. 71/367-20-18, 693-185-559.

ZA MÓW!!! Fol de ry. Wi zy tów ki.
Ulot ki. Pla ka ty. Ka len da rze. 
Ga zet ki. Kre acje In ter ne to we, 
www.reklamawroclaw.com 
Tel. 71/374-81-27
w godz. 8.00-16.00,
h.chudzikiewicz@gazeta.wroc.pl

Ga ra że bla sza ne, bra my ga ra żo we
- do wóz, mon taż gra tis - ca ły kraj -
ra ty! 71/718-32-25, 74/660-65-17,
77/550-70-11, 509-574-644,
www.konstal-garaze.pl

Ga ra że bla sza ki naj ta niej, trans -
port mon taż w ce nie, ra ty ! 74/854-
42-34, 606-235-417, 18/334-08-10,
www.blaszaki.com

aJe le nia Gó ra - Cie pli ce,dom wol no sto -
ją cy, ci cha oko li ca, dział ka 900 mkw.,
tel. 509-282-553.

działki, grunty sprzedam

aDział ka ko mer cyj na,7 tyś. mkw., Je le -
nia Gó ra- Cie pli ce/k Te sco tel. 509-282-
553.
aWał brzych, 1695 mkw ul. To po lo wa 7,
tel. 74/840-14-69.

garaże

aGa ra że bla sza ne ty po we i na za mó wie -
nie- trans port, mon taż gra tis 662-411-
032 www.blaszaczki.pl
aGa ra że ocyn ko wa ne, schow ki bu dow -
la ne - Naj ta niej! 32/793-90-00, 693-600-
800, www.garaze.rybnik.pl
aSu per ga ra że 604-465-708, 505-163-
210

lokale użytkowe sprzedam

aCu kier nia z wy po sa że niem w Bie la wie
tel. 510-236-198, 74/833-11-58.

lokale użytkowe do wynajęcia

aLo kal o pow. 70 mkw., na II pię trze w 
Ha li Strze gom skiej, na biu ro, ga bi ne ty,
win da, wszyst kie me dia. 
Tel. 608-525-575 lub 71/357-44-14.
aLo kal z wi try ną o pow. 19 mkw., w  Ha li
Strze gom skiej na han del, usłu gi. Tel.
608-525-575  lub 71/357-44-14.
aSto iska w Ha li Strze gom skiej 
o pow. 6, 9 i 12 mkw., na han del lub usłu -
gi. Tel. 608-525-575, 71/357-44-14.

mieszkania sprzedam

aMin kow skie go, 3 pok., 74 mkw., 450
tys. zł w ka mie ni cy po re mon cie. REK-
POL Biu ro Nie ru cho mo ści. Tel. 71/341-
01-37, 601-852-284.
aSprze dam pil nie miesz ka nie w Sy co -
wie, 3 po ko je, I pię tro, 504-282-048.
aUst ka - Sprze dam ume blo wa ny Apar -
ta ment 42,2m2, osie dle Na Wy dmie,
250m do pla ży. Tel. 507030094
aZie liń skie go, 3-pok., 50 mkw., 250 tys.
zł. REK-POL Biu ro Nie ru cho mo ści. Tel.
71/341-01-37, 601-852-284.

mieszkania do wynajęcia

a2 po ko jo we, Je le nia Gó ra, ul.
Malczewskiego (blo ki) tel. 663-408-081
a2-pok., Obor nic ka, tel. 792-052-550.
a3-pok. dwu oso bo we, Tczew ska, 300
zł/oso by + licz ni ki, tel. 792-052-550.
aKa wa ler ka 32 mkw., na Opo ro wie. Wy -
po sa że nie do uzgod nie nia, in ter net,
boks ga ra żo wy, ce na 1100 zł + me dia,
tel. 71/363-47-83.
aKa wa ler ka pl. Mu ze al ny 788-446-434.

mieszkania wynajmę

aPo szu ku ję do wy na ję cia miesz ka nia,
po ko ju we Wro cła wiu 504-358-452.

mieszkania zamienię

aKar pacz, miesz ka nie 2 po ko jo we 41
mkw. za mie nię na ta kie sa mo w Je le niej
Gó rze tel. 663-518-272

praca
zatrudnię

aAkwi zy to ra, po śred nic two- do OFE.
Wys.prowizje, 602-246-846

aCu kier ni ka na sa mo dziel ne sta no wi -
sko 602-123-133.
aCu kier ni ka, 724-534-541.

Au to myj nia za trud ni, 506-089-476.

Al fred Tal ke po szu ku je:
DO ŚWIAD CZO NYCH KIE ROW CÓW.
Pra ca na SI LO SACH.
Wy ma ga nia: pra wo jaz dy C+E,
pod sta wo wa zna jo mość jęz. 
an giel skie go lub nie miec kie go. 
Tel. 71/348-34-13, e.mail:
talke@talke.pl

Noc le gi dla firm, tel. 791-002-535.

Ja strzę bia Gó ra, Wła dy sła wo wo,
Ką ty Ry bac kie. Oka zja! Wy prze daż
go to wych apar ta men tów nad mo -
rzem od 140 tys. zł. 722-04-04-04

aCze chy, bez dośw. le gal nie, pra cow nik
pro duk cji-mon taż, kon tro la, pa ko wa nie,
bezpł. za kwa te ro wa nie, prze jazd. Od za -
raz! Sk Expres (nr cert.3289): 665-777
030
aDo no sze nia ulo tek, 516-484-161.
aDo świad czo ne go ope ra to ra na ko par -
kę JCB oraz kie row cę ren ci stę na Ka ma -
za z Wro cła wia, 601-775-980.

aFir ma Bu dow la na na wią że współ pra cę
z fir mą lub bry ga dą de ka rzy (sty ro pa pa,
pa pa ter mo zrze wal na). Tel. 500-130-609
aFir ma Bu dow la na za trud ni de ka rzy
(pa pa ter mo zrze wal na). Tel. 500-130-
609
aFir ma Bu dow la na za trud ni elek try ków.
Tel. 510-131-890 w godz. 8 do 15.
aFir ma Bu dow la na za trud ni maj stra bu -
do wy. Tel. 71/319-36-35 w godz. 8-15.

aFir ma For ma cja za trud ni 
ko bie ty i męż czyzn bez ogra ni czeń 
wie ko wych do ob słu gi me czów 
na sta dio nie przy Opo row skiej, 
oraz na no wym sta dio nie na 
Ma śli cach (WKS Śląsk, eu ro 2012) 
i in nych im prez ma so wych. 
Służ ba in for ma cyj na 12 zł/h, 
służ ba po rząd ko wa 16 zł/h, 
wię cej in for ma cji pod nr. 
tel. 510-950-989.

aFir ma za trud ni do świad czo nych mon -
te rów sie ci wod.-kan. i gaz. Pra ca na te -
re nie Wro cła wia i oko li cach. Tel. 71/
783-44-34, e-ma il: biuro@linea-ab.pl.
aFry zje ra do bre go, tel. 601-700-139.

aKie row cę kat. C, E w ru chu kra jo wym,
Wro cław tel. 601-755-319.
aKo bie ty do ręcz ne go kle je nia pie ro -
gów, tel. 71/358-44-12/13.
aKo sme tycz kę przyj mę tel. 500-618-
133, 71/353-64-78, aniaslusarek@o2.pl
aKu cha rza w ży wie niu zbio ro wym za -
trud nię 71/794-81-33.
aMa la rzy, bry ga dy, 601-793-145.
aMa sa żyst ki re lak su 784-611-206.
aMa sa żyst ki re lak su ją ce 696-919-798
aOso bę do kan ty ny pra cow ni czej w
stre fie LG za trud nię 71/794-81-33.
aP.U. “Ja rexs” za trud ni oso by z orze cze -
niem o stop niu nie peł no spraw no ści (nie
eme ry tó w) do pra cy w ochro nie na te re -
nie Wro cła wia i oko lic, 71\341-06-30
aPo moc ni ków na bu do wę 695-200-805.

aPra cow ni ka do do cie pleń 697-755-378.
aPrzyj mę chęt ną do skle pu spo żyw cze -
go, dzwo nić po 10:00, 71/399-87-89.

aSklep Le wia tan za trud ni sprze daw cę.
Wro cław, tel. 509-754-895.
aSto la rza, sa mo dziel ne go mon ta ży stę
me blo we go, pra wo jaz dy, 533-223-792.
aStu den ta ja ko kie row cę w ży wie niu
zbio ro wym za trud nię, 71/794-81-33.
aZa trud nię cie śli i zbro ja rzy, 531-239-
837
aZa trud nię do sprzą ta nia ener gicz ną, z
do świad cze niem, 607-605-260.

Przyj mie my pra cow ni ków 
do fir my bu dow la nej (mu ra rzy, 
cie śli, zbro ja rzy i pra cow ni ków 
wy ko nu ją cych pra ce ele wa cyj ne)
Tel. 723-145-536.

Pra ca dla bu dow lań ca 883-560-195.

Im pel Cle aning po szu ku je pla co -
wych - sprzą ta nie te re nów ze -
wnętrz nych przy uży ciu cią gni ka.
Pra ca w go dzi nach od 6:00 do
14:00. Mi le wi dzia ne po sia da nie
pra wa jaz dy kat. B i do świad cze nie
na po dob nym sta no wi sku. Ja ko
ZPChr za trud ni my rów nież oso by z
orze cze niem o nie peł no spraw no -
ści. Kon takt: tel. 71/374-84-75.

Fir ma z Wro cła wia za trud ni kie -
row cę kat. C+E na tra sach POL SKA
NIEM CY (week en dy w do mu). Tel.
71/357-85-97, info@trans-port.pl
www.trans-port.pl

Fir ma DO ZA MEL Sp. z o.o. we 
Wro cła wiu za trud ni ku cha rza min. 
2 let nie do świad cze nie za wo do we. 
Tel.  607-867-227.

Eme ry ta, ren ci stę do pra cy na par -
kin gu, tel. 71/781-70-16.

aZa trud nię eme ry ta lub ren ci stę na par -
king strze żo ny 695-136-592.
aZa trud nię hy drau li ka, tel. 692-091-075.
aZa trud nię mon te ra in sta la cji wod-kan.
z pra wem jaz dy kat. B, Wro cław, 664-
513-200.
aZa trud nię pie ka rza 695-998-283.

aZbro ja rzy - bry ga dy, 606-891-884.

turystyka
wycieczki

aWcza sy Haj du szo bosz lo 28.08-04.09 -
750 zł au to kar, wy ży wie nie. Tel. 71/322-
41-06, www.idenbus.com
aZie mia Świę ta: 22-30.09.11; 
22-30.01.12; 18-26.02.12
Wło chy ( o.Pio) 17-25.10.11;
Ku ba-Mek syk 2-16.12.11;
AL FA-TUR www.alfa-tur.pl 
71/352-23-19; 601-788-190.

noclegi

apartamenty
aApar ta men ty w Ust ce, Ac tiv-Club -
czte ro oso bo we, kom fort,
www.ustka.org.pl, 601652590
aCzar no gó ra, Za to ka Ko tor ska, apar ta -
men ty ta nio, 783-739-282

pensjonaty
aA1 Uda ne wa ka cje nad mo rzem,
www.pensjonatpodorlem.pl, —————
—wy so ki stan dard, 507-234-229
aDźwi rzy no,”Aka cja” - po ko je z łaz. 
od 90 zł/os. z wyż. 602-860-003, 
www.corect.com.pl

aUstro nie Mor skie, pok. 2, 3, 
4- oso bo we, 10 min., do mo rza. 
Tel. 784-364-106, 692-548-894.
www.fajnewczasy.pl/33193

pokoje gościnne

aDar łów ko, kwa te ry bli sko mo rza,
94/314-32-38, 
www.walendowska.nadbaltykiem.pl
aDar łów ko, kwa te ry bli sko mo rza,
94/314-37-70,
www.domekzacisze.nadbaltykiem.pl
aDo bry wy po czy nek-Mię dzy wo dzie,
po ko je z ła zien ka mi, bal ko na mi nad mo -
rzem, 91/381-48-35, 608-821-370.
aDźwi rzy no po ko je z ła zien ka mi 100m
do mo rza 604-215-186
aGą ski po ko je z łaz. 94/346-92-94
aKo ło brzeg po ko je, 94/35-117-80

Dar ło wo - noc le gi od 17 zł, 509-536-
400, www.sylwia.witajcie.pl

Wcza sy dla Se nio rów - OW Sa bat 
w Mię dzy gó rzu - Dwo rek My śliw ski
Księż nej Orań skiej. Tur nu sy: 
19-25.09.2011, 26.09-02.10.2011, 
3-09.10.2011. Ce na: tyl ko 
460 zł/oso by. W ce nie: noc le gi, 
wy ży wie nie 3 x dzien nie, ubez pie -
cze nie NNW, re ali za cja pro gra mu,
opie ka prze wod ni ka PTTK, 
trans port au to ka rem 
z i do Wro cła wia. Tel. 607-039-039, 
miedzygorze@sabat.info.pl,
www.sabat.info.pl

Ust ka- ośro dek wy po czyn ko wy.
Pro mo cja! Wcza sy! Eme ry ci!
59/814-44-26,
www.morski101.republika.pl

Ko lo nia let nia w Mię dzy gó rzu -
O.W. Sa bat - Dwo rek My śliw ski
Księż nej Orań skiej. Ter min 
18-31.08.2011 r. Ce na - 760 zł/os. 
W ce nie: noc le gi, wy ży wie nie 
4 x dzien nie, ubez pie cze nie, 
opie ka ka dry pe da go gicz nej, 
prze jazd au to ka rem, re ali za cja
pro gra mu. Tel. 607-039-039, 
e-ma il: miedzygorze@sabat.info.pl
www.sabat.info.pl

Za trud ni my pa na - mo że być 
eme ryt do sprzą ta nia i utrzy ma nia
te re nów zie lo nych, 
chod ni ków, od śnie ża nia.
Zgło sze nia tyl ko oso bi ste : 
PU SE ZAM, ul. Od rzań ska 23, III p.,
tel. 71/799-18-19.

aKo ło brzeg - po ko je bli sko mo rza, par -
king, 94/351-71-48, 660-440-682.
www.wierzbowa.nadbatykiem.pl
aŁe ba- kom fort, ta nio, 606-687-996.
aMiel no, 94/316-59-12, 604-850-601.
aMię dzy wo dzie - po ko je nad mo rzem,
91/381-48-34, 691-649-447,
www.westerplatte7.emeteor.pl
aMię dzyz dro je - Dom Wcza so wy. 
Noc le gi. Tel. 91/328-02-10.
aMię dzyz dro je, po ko je z ła zien ka -
mi+TV, www.miedzyzdrojewillaanna.pl 
Tel. 91/328-00-18
aMię dzyz dro je, po ko je z ła zien ka mi, tel.
91/328-10-28. www.nina.nawczasach.pl
aMię dzyz dro je-po ko je 2,3,4 os., z ła -
zien ką apar ta ment, TV, par king, aneks
ku chen ny, dom ki, 91/328-17-48, 609-
967-390.
aPo bie ro wo, dom wcza so wy 
“OLI WIER”+dom ki, Rey mon ta 11, 
par king, TV, grill, ce ny kon ku ren cyj ne,
wrze sień ta niej. Tel: 91/386-41-31, 609-
313-676, 513-790-008
www.reges.pl/oliwierpobierowo.htm
aRe wal, su per po ko je 91/386-25-47.
aRe wal- mo rze 150 m, wy ży wie nie,
parking.Tanio. 91/386-26-77, 606-265-
777.
aŚwie ra dów Zdrój, 75/781-64-73, po ko -
je, dom ki, ta nio, ko lej gon do lo wa.
aŚwi no uj ście-po ko je na wcza sy,
91/817-19-41, 501-681-525.
aŚwi no uj ście-po ko je, TV, bli sko mo rze.
91/327-09-33, 693-076-584.
aUst ka, po ko je z ła zien ka mi, 23 - 33zł
oso bo dzień, 59\814-91-54, 606-109-683

aWcza sy. Raj dla grzy bia rzy i węd ka rzy.
Ro dzin na at mos fe ra. Ce ny kon ku ren cyj -
ne. Co Ci za le ży! 
Za dzwoń! 95/743-38-14.

domki letniskowe
aMorze - www.rafa.kgg.pl, 509-337-091
aTrzę sacz k/Re wa la, ta nie dom ki kemp.
z łaz. 91/453-18-68, 694-959-390.

usługi
agd, rtv, foto

aPral ka 606-169-583, 71/316-56-31.
Bez płat ny do jazd rocz na gwa ran cja.
aAb so lut na na pra wa lo dó wek, bez płat -
ny do jazd, ta nio, 71/398-19-22, 508-142-
037.
aLo dów ki za mra żar ki, la dy, kli ma ty za -
cja, bez płat ny do jazd, ta nio 792-016-
323.
aAb so lut nie pral ki, 501-109-373.
aAby roz wią zać każ dy pro blem z kom -
pu te rem, 602-357-011.
aAGD - Na pra wa pra lek 71/353-10-40.

aAGD Po lar ser wis pral ka 71/324-20-14.

aAGD Pral ka naj ta niej 71/351-93-63.
aAwa rie in ter ne tu, apli ka cje, e-ma il,
kom pu te ry, lap to py, opro gra mo wa nie,
szko le nia 607-209-520.
aBez płat ny do jazd 71/368-12-97, na -
praw te le wi zo rów 501-408-970.
aBez płat ny do jazd TV, 71/727-91-03.

aDo mo fo ny, 71/342-86-65.

Bez płat ny do jazd, te le wi zo ry i LCD,
601-572-738, 71/311-46-20.

AGD pra lek, zmy wa rek, 501-151-
008, 71/345-53-08. Ta nio! Gwa ran -
cja!

AGD - pral ka, lo dów ka, jun kers,
Wro cław, 71/354-15-48, 501-210-
657.

Wcza sy dla se nio rów. Za pra sza my
mi ło śni ków węd kar stwa i grzy bo -
bra nia do Ośrod ka Wy po czyn ko -
we go “Sa bat” w Lu bia to wie 
nad je zio rem Sław skim. Tur nu sy: 
5-11.09.11; 12-18.09.11; 
19-25.09.11 r. Koszt 460,00 zł. 
W ce nie: noc le gi,wy ży wie nie
3xdzien nie, ubez pie cze nie NNW.
Trans port au to ka rem z i do Wro -
cła wia. tel. 604-427-570, 
68/352-42-95, sabat@sabat.info.pl
www.sabat.info.pl

REKLAMA 1086837/00

Jak nadać ogłoszenie drobne?

1. PRZEZ INTERNET:

2. FAKSEM:
71/37-48-135

3. TELEFONICZNE BIURO OGŁOSZEŃ

800-472-852 (połączenie bezpłatne)

www.ogloszenia.gratka.pl

„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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

0998694/02
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Ogłoszenia drobne

aKu chen ki ga zo we pie ce 503-625-110.
aKu chen ki ga zo we, elek trycz ne, na pra -
wy, pod łą cza nie 71/342-34-55. Wro cław.

budowlano-remontowe

aA do Z re mon ty 883-560-195.
aAbax, re mon ty do mów itp. 795-804-
199.
aBal ko ny, prze suw na za bu do wa, ba lu -
stra dy, 71/784-46-79, 505-792-401.
aBa lu stra dy ogro dze nia 503-482-878.

aBu do wy, arka-budeko.pl, 501-816-943
aBu do wy, re mon ty, 600-760-101.
aCa ło kom plek so we, bez py ło we, cy kli -
no ukła da nie, 71/347-78-39, 605-634-
512.
aCy kli na   886-990-337.
aCy kli na 500-674-640.
aCy kli na 510-797-360, 71/349-41-19.
aCy kli na 605-825-830.
aCy kli na 71/321-18-66, 507-412-360.

aCy kli na bez py ło wa 503-460-273.
aCy kli na bez py ło wo, 71/344-92-16.
aCy kli na bez py ło wo, 792-847-153.
aCy kli na su per bez py ło wo 661-399-209.
aCy kli na, rze tel nie, 880-645-800.
aCy kli no ukła da nie 71/372-85-16.
aCy kli no wa nie bez pył. 606-697-554.
aCy kli no wa nie bez py ło we, 511-462-
520.
aCy kli no wa nie, ukła da nie, 660-472-017.
aCy kli no wa nie. Wy po ży cza nie cy kli nia -
rek, 71/351-87-42, 602-195-358.

aDa chy 504-103-039, 607-484-858.
aDa chy no we + na pra wy 516-021-959.
aDa chy - pa pa, so lid nie 602-114-080.
aDa chy, na pra wy, 720-471-834.
aDa chy, więź by, pod bit ki, 507-648-914.
aDo cie ple nie, ma lo wa nie, re gip sy,
struk tu ra. Tel. 784-432-790, 71/759-24-
92.
aDo rad ca bu dow., nad zo ry, 722-855-
722.

aDrob ne pra ce re mon to we, któ rych nikt
nie chce ro bić? Za dzwoń! 691-968-638.

aElek trycz ne 506-312-603.

aElek tryk, ta nio 784-295-501.
aGip so gła dzie, gla zu ra, 500-623-843.
aGip so gła dzie, ma lo wa nie, pły ty g/k,
pa ne le, gla zu ra, 886-900-666.

Do mo wa na pra wa te le wi zo rów -
Ta nio, 71/321-71-47, 601-473-957.

Elek trycz ne po go to wie 71/351-15-
15, 603-867-128.

Elek tro awa rie po mia ry 71/322-25-
17

El.instalacja. Mon taż. Po mia ry,
71/357-77-00, 603-867-128.

Drob ne na pra wy do mo we 697-104-
989.

Dach, ryn ny, 606-402-688, 324-26-
32

Cy kli na bez pył. Ta nio! 660-402-041.

Bu dow la niec ko bie ta, eks klu zyw ne
wy koń cza nie miesz kań 661-245-
720.

Te le wi zo ry, LCD - na pra wa, do mo -
we, warsz ta to we, do jazd bez płat -
ny, 71/343-05-39.

Do mo wa na pra wa te le wi zo rów,
LCD, 71/351-60-02, 502-175-735.

aGip so gła dzie, ma lo wa nie, ta pe to wa -
nie, 71/788-92-52, 609-735-830.
aGip so gła dzie, re mon ty, 601-785-850.
aGla zu ra 35 zł, so lid nie 698-980-558.
aGla zu ra tel. 531-800-403.
aGla zu ra, re mon ty 660-233-460.
aGla zu ra, re mon ty, 501-294-332.
aGla zu ra, re mon ty, 601-785-850.
aGla zu ra, re mon ty, kom plek so we wy -
koń cze nia, so lid nie, tel. 721-852-300.
aGla zu ra, sto lar ka, ma low. 513-005-
707.
aGładź, cy kli no wa nie, 71/344-92-16.
aHy drau li cy gaz C.O. 500-623-870.
aHy drau lik 601-729-283.
aHy drau li ka, 695-299-349.
aKa mie niar stwo. Po mni ki gra ni to we.
Cał ko wi ty koszt z mon ta żem 1.500 zł.
Pa ra pe ty, scho dy, 74/837-27-23, 691-
883-105
aKon struk cje i roz biór ki, 720-471-834

aMa lar skie, gla zu ra, gip so gła dzie, pa -
ne le, cy kli niar skie, 71/353-63-53.
aMa lar skie, usłu gi. 693-088-951.
aMa lo wa nie 4 zł/mkw., 502-974-900.
aMa lo wa nie, gła dzie 511-676-202.
aMa lo wa nie, ta pe to wa nie, gła dzie,
71/796-49-94, 501-102-043.
aMa lo wa nie-re mon ty-ta nio 787-749-
575
aOkna, drzwi, bra my, ro le ty, wy so kie
ra ba ty Tel. 71/394-17-14.

aOsu sza nie bu dyn ków, 608-600-150
aRe mon ty od A - Z, 720-471-834.
aRe mon ty od A do Z 695-299-349.
aRe mon ty, kom plek so wo, 695-980-052.
aRe mon ty, wy koń cze nia, 519-140-850.
aRe mon ty, wy koń cze nia- re fe ren cje, 
tel. 601-783-993, 71/783-48-20.

instalacyjne

aAn te na cy fra, N, Pol sat- Mon taż, na -
pra wy 601-519-700, 71/351-97-00.
aAn te na ta nio 504-360-025.
aAn te na ta nio 71/361-44-02.
aAn te na, ana log, cy fra, dwu dzie sto let -
nia prak ty ka, 501-314-396, 71/357-75-
96.
aAn te ny mon taż od 69 zł 603-103-232.

aCzysz cze nie ka na li za cji 512-142-313.
aDo mo fo ny mon taż-ser wis, 509-490-
402
aElek tro in sta la cja, od gro my, po mia ry,
501-210-843.
aElek trycz ne po mia ry, od bio ry, 
ku chen ki, tel. 501-739-926.
aElek tryk, awa ria inst. 605-106-079.

aHy drau li cy gaz, c.o., wo da, awa rie,
pie ce, ku chen ki, tel. 691-892-754.

Hy drau li cy - fa cho wo, 601-580-099.

An te ny, do mo fo ny, elek tro in sta la -
cje, wspól no ty, tel. 880-802-802.

An te ny pro fe sjo nal nie 603-867-128,
71/357-77-00.

Ro le ty, ża lu zje 71/372-02-12.

Ro let ki, Ża lu zje, Mo ski tie ry, Ro le ty
Ze wnętrz ne, Mar ki zy, Okna, Sil ni ki.
Pro fe sjo nal nie. Tel. 71/345-73-42.

Okna, ro le ty, 71/343-47-25.

Ko par ko-ła do war ki, ro bo ty ziem -
ne, Wro cław, 502-025-717.

Ko par ko-ła do war ki, ro bo ty ziem -
ne, tel. 605-061-063.

aHy drau li cy, czysz cze nie ka na li za cji,
spi ra la mech. Wu ko, ka me ra, 607-195-
120, www.wukon-kanalizacja.pl

aHy drau lik 501-778-785, 71/322-89-00.

aHy drau lik, upraw nie nia wod.-kan., CO,
gaz, oczysz czal nie, 601-771-295.
aHy drau li ka- awa rie 24h, 505-982-689.
aJun ker sy, ta nio 71/328-29-17.
aJun ker sy-kuch nie-pie ce, 787-176-299.
aSzam ba be to no we, mon taż 516404107

montażowe

aPa ne le, mon taż, sprze daż, ta nio, VAT,
71/355-35-22, 603-686-459.

ogrodnicze

aOgro dy, tel. 504-569-614.
aPro jekt, re ali za cja, opie ka 509-273-
962.

porządkowe

aPral nia dy wa nów-od biór, 501-066-330
aPra nie!!! wykł. tap. 71/ 348-75-33.
aPra nie dy wa nów!!! 501-066-330.
aAba żur - Pra nie - dy wan, ta pi cer ka, ta -
nio 71/348-75-33, 501-066-330.
aAd res: Ko mi niar ska 4. Au to ry zo wa na
pral nia dy wa nów, 71/352-63-23.

aAler gia stop! pra nie dy wa nów, 
ta pi cer ki, ża lu zji, 71/325-89-61.

aCzysz.dywanotapicerki 71/373-80-38.
aCzysz cze nie dy wa no-wy kła dzin, ta pi -
cer ki, Kar cher, 71/336-16-23.

aDe zyn sek cja 509-074-790.
aDy wa no czysz cze nie, trze pa nie, od -
biór, od wóz, 71/364-51-24, 515-909-289.
aPo dej mę sprzą ta nie i my cie okien, tel.
664-037-020, 71/786-75-18.

przeprowadzki

a“TML” ta nio, so lid nie 505-840-097.
aA&J, kaminscy.com.pl (1986 ro k),
696-600-144; 71/321-34-05
aAb so lut na ca ła do ba 604-867-147.
aAb so lut nie ta nio, 501-283-906.
aTa nio 508-287-106, 71/784-55-63.
aTrans port oso bo wy 71/354-50-02.

reklamowe

stolarskie

aPaw la cze, gar de ro by, 605-315-416.
aScho dy z drew na już od 6 tys. zł, drzwi
we wnętrz ne, 724/925-190.

ZA MÓW!!! Kre acje In ter ne to we.
Wi zy tów ki. Ulot ki. Fol de ry. 
Pla ka ty. Ka len da rze. Ga zet ki,
www.reklamawroclaw.com 
Tel. 71/374-81-27 
w godz. 8.00-16.00,
h.chudzikiewicz@gazeta.wroc.pl

Czysz cze nie dy wa nów, ta pi cer ki -
ta nio, so lid nie, 660-785-220.

Amaj.com.pl -dy wa no ta pi cer ka,
my cie okien, 503-327-682.

AlePranie.pl  Kar cher: dy wa nów,
obić me blo wych, ta pi cer ki 
505-087-474.

Hy drau lik awr. na tych. 500-323-373

Hy drau li cy, ko tły, jun ker sy, gaz,
mro że nie, tel. 601-580-110.

Hy drau li cy, awa rie, ta nio, tel.
71/357-75-02, 693-718-335.

Hy drau li cy na tych miast 500-323-
373

aScho dy z drew na, drzwi we wnętrz ne,
me ble ku chen ne i sza fy wnę ko we, tel.
605-332-723.
aScho dy, drzwi, tel. 605-741-606.

aTa pi cer 721-022-558, 71/314-82-81.

aTa pi cer stwo u klien ta 71/322-61-04.

transportowe

a“LECH-TRANS” mi kro bu sem do Nie -
miec, 0604-123-442, 0049/1628549096.
aAb so lut nie ta nio, 501-283-906.
aKon te ne ry na gruz i śmie ci 518-317-
617.
aPrze pro wadz ki 511-11-51-52
aTrans port oso bo wy 71/354-50-02.

aWy wóz sta rych me bli 660-811-020.

uroczystości

aFil mo wa nie fo to ale grat ka 885-474-
335.

zabezpieczające

aAb so lut nie awa rie, 501-104-158, mon -
ta że, zam ki, ser wis, drzwi izra el skie,
Ger da, W-w, 71/328-82-24.
aZam ki, awa rie, mon taż 71/367-43-86.

inne

aCy kli no wa nie+scho dy 697 143 799
aUsłu gi geo de zyj ne, tel. 664-114-280.

zdrowie
pomoc całodobowa

aAl ko ho lo od tru cia, 24H, 71/354-44-44.
aAl ko ho lo od tru cia, espe ral, 71/343-66-
26.
aAl ko ho lo od tru cia, spe cja li stycz ne le -
cze nie, wi zy ty dys kret nie 606-209-433.
aBez bo le śnie espe ral, 71/321-64-21.

aEspe ral, 601-892-724.
aEspe ral, Ga bor ski, 71/361-99-35.

chirurgia

aChi rur gia Pla stycz na dr An drzej Bie -
niek, Sło wiań ska 29 b, 71/727-92-58.
aChi rur gia pla stycz na, Hen ryk Kna kie -
wicz, Ry dy gie ra 30, 71/328-44-44, 601-
440-440

aESPE RAL -  LU BIN 603 123 112
aLa se ra mi- ży la ki, wło sy, bro daw ki, od -
ci ski, ta tu aże, fo to odm ła dza nie, bli zny,
71/329-33-70. www.lasermedic.pl

ginekologia

aGi ne ko log ca ły za kres 888-434-888.
aGi ne ko log 667-755-444.
aAn ty kon cep cja, USG, krio. Le cze nie 
far ma ko lo gicz ne i za bie go we. Pia stow -
ska 40, 71/328-04-40, 501-450-100.
aGi ne ko log -ta nio 0502-865-184
aGi ne ko log ca ły za kres 601-714-925.
aGi ne ko log far ma ko lo gia 790-68-52-67
aGi ne ko log po moc 506-553-556

En do med - od dział chi rur gii jed ne -
go dnia NFZ, chi rur gia ogól na i en -
do sko po wa, 71/781-01-28, 71/781-
01-40.

En do med - dr. Ja cek Lan gow ski
spec. chi rur gii ogól nej i on ko lo -
gicz nej. 71/781-01-28, 519-171-318.

Espe ral 602-812-218, 71/357-70-71.

Wy wóz gru zu i śmie ci - kon te ner 
3, 5, 7 m sześc. od 250 zł, 
tel. 71/311-31-71, 691-848-367.

Ta pi cer stwo ta nio 71/302-83-17.

Ta pi cer 71/781-75-22, 601-424-186.

aGi ne ko log ta nio 504-444-874

interna

aAl med. 24H wi zy ty. In ter ni ści. EKG.
Pe dia tra. La ryn go log. Uro log. Al ko ho lo -
od tru cia, 71/333-00-02.

aIn ter ni sta wi zy ty dom. 512-223-007.
aIn ter ni sta, spe cjal. dia be to log, EKG,
nad ci snie nie, wi zy ty 606-209-433.

aIn ter ni sta, wi zy ty, EKG, 607-326-222.

neurologia

aElż bie ta To po row ska, spe cja li sta neu -
ro log, Kry nic ka 51/105, 691-848-365.
aNeu ro log 602-130-490.

stomatologia

aLek. dent. Ma zur kie wicz- Pro te zy na
Fun dusz, Ga jo wa 44/2, 71/336-81-27.

inne specjalizacje

aLa ryn go log spe cja li sta, Kier śnic ki Zbi -
gniew, ga bi net. Wro cław, 71/348-31-56.

aOr to pe da, sprzęt or to pe dycz ny,
71/343-66-26.
aOr to pe da. Wi zy ty do mo we, spe cja li sta
or to pe dii, trau ma to lo gii, Mal ce wicz,
608-484-286.

aSek su olog, psy cho log, dr W. Śló sarz,
www.seksuolog.pl, tel. 601-777-738.

przychodnie, kliniki

zabiegi

aMa saż, re ha bi li ta cja, 513-536-236.
aMa saż, re ha bi li ta cja, elek tro te ra pia,
wi zy ty, fi zjo te ra peu ta, wy le wy, uda ry,
bó le krę go słu pa, SM, dłu go trwa ła opie -
ka re ha bi li ta cyj na 692-691-350.
aRe ha bi li ta cja, wi zy ty, 603-397-930.

uroda

aMa sa że re lak sa cyj ne, 71/790-33-40.

USG, ga stro sko pia - cien kie ga stro -
sko py, Wro cław, Wio sen na 15, 
tel. 71/339-88-24.

USG - sze ro ki za kres, dzie ci i do ro -
śli. Ba da nia dop ple row skie prze -
pły wów na czy nio wych - pe łen za -
kres. NZOZ EN DO MED, tel. 71/781-
01-40, 519-171-318.

En do med - ko lo no sko pia, ga stro -
sko pia, rek to sko pia, po rad nia on -
ko lo gicz na, prok to lo gicz na, ga -
stro en te ro lo gicz na - NFZ, rent gen
ogól ny, sto ma to lo gicz ny, 71/781-
01-28, 71/781-01-40.

En do med - dr n. med. An drzej Wój -
cik spe cja li sta chi rur gii ogól nej.
71/781-01-40, 519-171-318.

Uro log - dr G. Urbań czyk, En do -
med, 71/781-01-40.

Psy chia tra Prze my sław Pa can. Ga -
bi net, wi zy ty do mo we, 604-592-152

Or to pe da, dr Maj chrow ski L., Wro -
cław, Kwi ska 5/7, 601-915-841,
piąt ki od 16.00.

Ku la szew ski, psy chia tra, ga bi net,
wi zy ty do mo we, psy cho te ra pia,
602-503-644.

Der ma to log- we ne ro log- spe cja li -
sta, co dzien nie, 71/347-92-76, 502-
382-385.

Cho ro by płuc, on ko lo gia, 71/359-
53-90.

Al ko ho lo od tru cia - espe ral,
71/322-60-14, 603-750-141.

Big da Hryn ce wicz. Pro te ty ka, 
chi rur gia, sto ma to lo gia ogól na,
wy bie la nie. Fun dusz Zdro wia,
Ułań ska 11, 71/368-70-67, 
Fi zy lier ska 5, 71/368-74-04.

Pe dia tra, wi zy ty, 71/322-60-14,
603-750-141.

In ter ni sta, wi zy ty, 71/322-60-14,
603-750-141.

24MED. Wi zy ty do mo we 24h ga bi -
net, EKG. 71/772-48-58

Lekarze specjaliści, także lekarka ginekolog.

USG, Kolposkopia, Krioterapia, Laser.

tel. 71 795 78 00

REKLAMA 0948754/01

Gi ne ko log, do świad cze nie, USG,
8.00 - 24.00, 501-529-146.

różne

a“Bo gu mi ła Wróż ka” tel. 606-103-707,
www.tarot78.pl
aAn ty ki, sta ro cie, ku pię 660-532-696.
aAtrak cyj ne ma sa że, 512-548-546.
aEma nu el le su per ma sa że, Bo gu sław -
skie go 75, 71/781-80-02.
aJa sno widz - Ma ria Wol nie wicz - wróż -
ki, www.parapsycholog.pl, 71/322-31-
31, 605-327-076.
aJa sno widz -wróż ka. 509-246-821
aKsiąż ki, pły ty - ku pię, 502-386-065.
aKu pię książ ki uży wa ne. Płat ność go -
tów ką. Do jazd. Tel. 509-675-586.
aMa sa że 696-919-798.
aMa sa żyst ki re lak su 604-722-207.

towarzyskie
towarzyskie

aAda Ko ściusz ki 35/3, 71/795-07-85.
aAk tyw ne dziew czy ny 24h 510-283-796.
aAli cja 513-829-202.

aApar ta ment Tę czo wa 24h 664-722-081.
aAtrak cyj na blon di 721-570-289.
aAtrak cyj na pry wat nie, 794-477-878
aAtrak cyj ne Tę czo wa 723-729-775.
aBa ja na pry wat nie 660-099-262.
aBar dzo ład na, mło dziut ka 507-983-910.
aBa sia su per 600-537-580.
aBie dro necz ki pry wat nie 71/321-11-28.
aBlond ósem ka 665-033-385.
aBlon dy necz ka zgrab niut ka 503-746-932
aBru net ka su per ład na 507-487-136.
aCa ło do bo wo 518-722-670.

aCen trum 508-152-420.
aCzter dzie sto lat ka 605-419-168.
aDia bli ca 71/344-87-06
aDoj rza ła dys kret nie! 798-125-662.
aDoj rza łe 503-760-647.
aDoj rza łe Cen trum 503-512-177.
aDo mi ni kań ski plac 603-928-406.
aDys kret nie Ka sia 24h 725-607-386.
aDziu nie no we w mie ście 788-728-169
aGra bi szyń ska pry wat nie 514-978-366.
aGra bi szyń ska. No we. 693-460-162.
aHal le ra 41/8 71/361-70-97.
aKa ro la i sió de mecz ka 518-878-173.
aKo ściusz ki 110/4 71/793-76-60.
aKo ściusz ki 145/1 tel. 71/341-31-31.
aLe gnic ka extra la secz ki 503-689-167.
aMi ro sła wa 697-368-399.
aNa praw dę ład na! 504-729-824.
aNo wa ład niut ka 503-669-807.
aOgni sta la dy, 516-934-408.
aOla 887-622-813.

aPiesz czosz ka 518-722-673.
aPięk na Oli via pry wat nie 503-985-469.

aPrą dzyń skie go 791-088-966.
aPry wat nie - dys kret nie 504-810-364.
aPry wat nie 604-344-316.
aPry wat nie 696-356-146.
aPrze ślicz na 19-lat ka 507-276-724.

aRe na ta pry wat nie, 603-319-115.
aSło wiań ska, 71/321-11-28.
aŚlicz na ca ło do bo wo 889-048-207.
aTrzy dzie sto lat ka 508-152-420.
aWan dy 505-353-547.
aWszyst ko 518-722-670
aWy jaz dy - ta niut ko! 504-751-645.
aWy jaz dy 602-578-689.
aWy jaz dy 71/344-87-06.
aWy jaz dy Ma dzia 791-125-937.
aZgrab niut ka 50-lat ka 792-671-685
aZie liń skie go - pry wat nie 505-302-612.

towarzyskie - zatrudnię

aZa trud niam  508-152-420.
aZa trud nię 503-981-263.
aZa trud nię 518-722-673.
aZa trud nię z za kwat. 501-160-840.

rolnicze
maszyny rolnicze

aOwi jar kę bel sprze dam, 602-828-177

Wy jaz dy 509-502-747.

Ca ło do bo we wy jaz dy 509-660-375.

Rej ta na 8/1c 71/799-17-33.

Pił sud skie go, 71/343-07-10.

Pa ni 782-213-260.

Ca ło do bo wo cen trum 71/341-84-00

“Ab so lut nie naj sku tecz niej si wróż -
bi ci” Tel. 605-418-522, 
www.wrozby.pop.pl

www.dawro.pl

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

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.

REKLAMA 1103999/00

LOKAL MIESZKALNY DO SPRZEDANIA
Syndyk masy upadłości

Spółdzielni Mieszkaniowej „Strzeszów”
w Strzeszowie

ogłasza sprzedaż w licytacji,

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, poło-

żonego w wielorodzinnym budynku mieszkalnym we wsi Mienice nr 25, gmina

Wisznia Mała. Sąd Rejonowy w Trzebnicy Wydział V Ksiąg Wieczystych pro-

wadzi 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

REKLAMA 1104024/00
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W środę wieczorem Szymon
Pawłowski stanie przed szansą
na dziewiąty występ w narodo-
wychbarwachreprezentacjiPol-
ski. Jeśli skrzydłowy KGHM Za-
głębia Lubin zagra przeciwko
Gruzji,będzietodlaniegowyjąt-
kowy mecz. A to dlatego, że
spotkanie odbędzie się na lu-
bińskiej Dialog Arenie. Tak bli-
sko do kadry Szymek nie miał
jeszcze nigdy.

Pawłowski już od dawna jest
w szerokim składzie selekcjo-
nerabiało-czerwonych.Itonie
tylko z powodu niewątpli-
wego sentymentu, jaki
SmudażywidoZagłę-
biaijegopiłkarzy.Nasz
skrzydłowy po wylecze-
niu kontuzji gra tak, że nie
sposóbniedaćmuszansy.Aje-
śliktośmiałwątpliwości,topiąt-
kowy mecz Miedziowych z Le-
chem Poznań mógł je rozwiać.
Pawłowski był jednym z najlep-
szychnaboisku,adobrywystęp
okrasił przepiękną bramką.

– Nie było łatwo zdobyć taką
bramkę,boprzystrzałachzdal-
szej odległości bramkarz
ma więcej czasu na reakcję. Ale
jeśli dobrze się trafi, to wpada –
śmiał się po spotkaniu szczę-
śliwy Szy-mek, który zagrał
napozycjiofensywnegopomoc-
nika. Jego rolą było wspieranie
w ofensywnych akcjach
Darvydasa Serna-sa. Jak

na pierwszy oficjalny mecz,
współpraca z litewskim snajpe-
rem układała się całkiem do-
brze.

–Natejpozycjimiałembardzo
dużo swobody. Mogłem scho-
dzićnaobiestrony,koledzyszu-
kalidomniepodań.Byłemczęś-
ciej przy piłce, praktycznie cały
czas byłem pod grą – zauważył
Pawłowski, który, jako praw-
dziwy lider zespołu, był jednym

znajlepszychwswojejdrużynie.
Wszystko wskazuje na to, że

dobrywystępzLechemtodo-
pieropreludiumdotego,co

czeka Pawłowskiego
wtymsezonie.Conaj-
ważniejsze, piłkarz

zapomniałjużolicznych
kontuzjach, z jakimi się

zmagałwostatnichlatach.
– Przez pierwsze pół roku

po wyleczeniu urazu dochodzi-
łemdosiebie.Dopieroterazmo-
głem bez żadnych zakłóceń so-
lidnieprzepracowaćokresprzy-
gotowawczy. Mam nadzieję, że
to zaprocentuje. Chcę grać jak
najlepiej i by Zagłębie było wy-
soko–zapowiedziałPawłowski.

Nim jednak Szymek wraz
z kolegami z zespołu zacznie
marsz w górę tabeli, czeka go
mecz w biało-czerwonych bar-
wach 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 ła-
twychspotkań.Wiadomo,żechęt-
nych do gry w kadrze jest wielu,
apozycjidoobsadzeniatylkojede-
naście. Czeka mnie ciężka walka
omiejscewskładzie–nieukrywa
25-letnipomocnik.Jednymztych,
którzyteżbędąchcieliprzekonać
do siebie selekcjonera, będzie
EugenPolanski,któryponieuda-
nejpróbiegrywreprezentacjiNie-
miecprzypomniałsobieopolskich
korzeniach.

– Nie mam zamiaru wypo-
wiadać się na ten temat. To tre-
nerdecydujeotym,kogopowo-
ływać, a kogo nie – ucina wszel-
kie dywagacje Pawłowski.

AjakkibiceprzywitająPolan-
skiego w reprezentacji i jak wy-
padniePawłowski? Przekonamy
się w środę ogodz. 20.30 na Dia-
log Arenie.

Lider pełną gębą
bSz.Pawłowski
potwierdził,żejest
liderem Zagłębia

bTerazSzymek
chcesięwykazać
wspotkaniukadry

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

Szymek doceniony

Szymon Pawłowski zbiera
zasłużone pochwały po uda-
nym występie w meczu
z Lechem Poznań. Dziennika-
rze telewizji Canal Plus, która
posiada prawa do pokazywa-
nia wszystkich meczów
ekstraklasy, wybrali go do naj-
lepszej jedenastki kolejki.
Oprócz Szymka w zestawieniu
znaleźli się Sebastian
Przyrowski (Polonia), Grze-
gorz 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).

Lubin w czołówce

11 115 kibiców oglądało w pią-
tek 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 przyj-
muje zgłoszenia na wyjazd
na mecz Zagłębia Lubin
z Wisłą Kraków (sobota,
godz. 18). Członkowie stowa-
rzyszenia 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 spotka-
nie, nie musi się niczym mar-
twić. 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 towarzy-
ski 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. Przy-
pomnijmy, że Oleksy przeby-
wa obecnie na wypożyczeniu
do pierwszoligowego Zawiszy
Bydgoszcz.

PawełKucharski
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SzymonPawłowskibyłnajlepszympiłkarzemZagłębiaLubinwmeczuzLechemPoznań(1:1)

Pawłowski:
Polanski?
Niemam
zamiarutego
komentować.To
trenerdecyduje,
kogopowoływać,
akogonie

Rozgrywki Młodej Ekstraklasy
ledwo co wystartowały, a piłka-
rze Zagłębia Lubin już zadomo-
wili się na pierwszej pozycji.

Na inaugurację sezonu Mie-
dziowi pokonali przed własną
publicznością Legię Warszawa
3:1(bramki: ArielFamulski,Ma-
riusz Malarowski i Adrian Ra-
kowski).Wminionąsobotęwyż-
szość podopiecznych trenera
TomaszaBożyczkimusieliuznać
młodzi kopacze poznańskiego
Lecha. Sukces jest tym cenniej-
szy,żewdrużynieKolejorzawy-
stąpiliznaniz„dorosłych”boisk
Jasmin Burić, Kamil Drygas, Ja-
cek 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 6 5-2
2. Widzew Łódź 2 4 2-1
3. Lech Poznań 2 3 5-3
4. Ruch Chorzów 1 3 3-1
5. Lechia Gdańsk 1 3 2-0
6. Wisła Kraków 2 3 3-2
7. Korona Kielce 1 3 2-1
8. Legia Warszawa 2 3 4-4
9. GKS Bełchatów 2 3 3-3
10. Górnik Zabrze 2 2 2-2
11. Śląsk Wrocław 1 1 2-2
12. Jagiellonia Białystok 0 0 0-0
13. Podbeskidzie B-B 1 0 0-2
14. Cracovia 2 0 2-5
15. ŁKS Łódź 1 0 1-4
16. Polonia Warszawa 2 0 0-4

Lepiej być nie mogło
PawełKucharski

Pokazaliśmy
nasz charakter
Z Darvydasem
Sernasem, napastni-
kiem KGHM Zagłębia
Lubin, rozmawia
Paweł Kucharski

Pomeczu z Lechemmożecie
byćzsiebiechybazadowoleni.
Przegrywaliście0:1,alewkoń-
cówcepięknystrzałSzymona
PawłowskiegodałWamremis.
Graliśmyusiebie,dlategochcie-
liśmy ten mecz oczywiście wy-
grać.Jeślimyślisięogórzetabeli,
to na własnym boisku zawsze
trzeba walczyć o trzy punkty.
Straciliśmybramkęimusieliśmy
gonić wynik. Pokazaliśmy jed-
nak nasz charakter i graliśmy
dokońca.Myślę,żewynik1:1jest
sprawiedliwy.

Zgodzisz się, że po Lechu
możnabyłooczekiwać lepszej
gry?
Ja zawsze staram się patrzeć
tylkonasiebieiswójzespół.Dla-
tego nie chcę oceniać Lecha.

Co prawdamiałeś swoje oka-
zje strzeleckie, ale wielu do-
kładnych podań od kolegów
niedoczekałeś się...
Rzeczywiście, miałem parę sy-
tuacji.Wdrugiejpołowieporzu-
cierożnymuderzałemgłową,ale
bramkarz wyciągnął piłkę. In-
nych stuprocentowych okazji
praktycznie nie miałem.
W przyszłości powinno być le-
piej. Jestem w zespole dopiero
od dwóch tygodni. Trochę bra-
kowało czasu, żeby się zgrać.
Na szczęście, to był dopiero
pierwszymecz.Dobrze,żegonie
przegraliśmy.

Podobała Ci się atmosfera
na trybunach?

Kibice naprawdę super nas do-
pingowali. Nawet, jak przegry-
waliśmy, to wiedzieli, że mo-
żemy odrobić straty.

Dobrze czujesz się jako jedy-
ny napastnik czy wolałbyś
mieć partnera, takiego, jakim
w Widzewie był Marcin Ro-
bak?
Trudno powiedzieć. Teraz je-
stem ze swojej pozycji zadowo-
lony,alejakbędziewprzyszłości,
totrzebapytaćtrenera.Ontowi-
dziiwienajlepiej. Jachcępopro-
stu grać i wygrywać każde ko-
lejne spotkania. Muszę strzelić
pierwsząbramkę.Potembędzie
już łatwiej.

ZilugolidlaZagłębiabędziesz
zadowolonywpierwszym se-
zonie?
Ja nie jestem bokserem, co to
sam idzie i wygrywa siedem-
dziesiąt walk. Dla mnie najważ-
niejsza jest drużyna. Nie ma co
ukrywać, jestem napastnikiem
i chcę strzelać jak najwięcej, ale
liczysięprzedewszystkimdobro
zespołu. Co z tego, że ja trafię
dosiatki,skoroZagłębieniewy-
gra? W takich przypadkach
napewnoniebędęzadowolony.

RozmawiałPaweł Kucharski
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Szykują się doMŚ
W jedynym wczorajszym
meczu T-Mobile Ekstraklasy
Korona Kielce zremisowa-
ła 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 prote-
zach z włókna węglowego
Oscar Pistorius (RPA) potwier-
dził 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 podda-
wano 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

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

SIATKÓWKA

Niekompletna
Impel Gwardia
Bez reprezentantek kraju:
Zuzanny Efimienko, Katarzyny
Jaszewskiej i Marty Haładyn
oraz trenera Rafała Błaszczyka
(prowadzi kadrę na Letnią Uni-
wersjadę) siatkarki Impelu
Gwardii Wrocław rozpoczęły
przygotowania do sezonu.
Na pierwszym treningu nie
było też Marty Sobolskiej
(dołączy do zespołu jutro)
i nowej środkowej Arielle Wil-
son (USA). Zajęcia prowadził
asystent pierwszego szkole-
niowca 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

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

Komisarz Speedway Ekstraligi
RyszardGłódnieustaliłwczoraj
nowego terminu meczu Betard
Sparta–Unibax.Dziśnatomiast
odbędzie się głosowanie akcjo-
nariuszywsprawieprzesunięcia
całych rozgrywek o tydzień.
Oznaczałobyto,żemistrzakraju
poznamy nie 25 września, a do-
piero w październiku. I pewnie
tak będzie, bo to jedyna decyzja
idąca z duchem sportu.

Przełożenie spotkania na ju-
tro zmusiłoby wrocławian do
oddania walkowera (w środę
Kenneth Bjerre ma ligę duńską,
abezKennethaWTSniemami-
nimalnego KSM-u). Trudno so-
bie jednak wyobrazić sytuację,
żeośrodowymspotkaniuwszy-
scy zainteresowani mieliby się
dowiedziećwprzeddzieńwyda-
rzenia po południu. Czwartek?
Ten termin zajęty mają Dennis
Andersson i Chris Holder, co
krzywdzi torunian. A dlaczego
ma być Unibax pokrzywdzony?

Dziś głosują
nadzmianą
terminarza

WojciechKoerber

Komfort w przygotowaniach
zależyodtego,zkimsiępracuje
Z Mają Włoszczowską,
zawodniczką CCC
Polkowice, która
w niedzielę zdobyła
srebrny medal
mistrzostw Europy
w kolarstwie górskim,
rozmawia Paweł Pluta

Gdziezastaliśmywicemistrzy-
nięEuropy?
Natychmiast po wyścigu wyru-
szyliśmy ze Słowacji do Włoch,
bykontynuowaćwysokogórskie
zgrupowanie w Livigno. W po-
niedziałek odbyłam już nawet
trening. We Włoszech będzie-
my przebywać praktycznie non
stop, aż do mistrzostw świata
4 września. Zrobimy stąd ty-
ko krótkie wypady na trasy
w szwajcarskim Champery,
gdzieodbędąsięMŚ,orazna za-
wody Pucharu Świata w Val di
Sole (21 sierpnia – przyp. red.).

Była Pani przeziębiona tuż
przedstartemwMEnaSłowa-
cji.Srebro jestwięcsukcesem,
czymimowszystko pozostał
jednak jakiś niedosyt u mi-
strzyni świata?
Towielkisukces.Przed mistrzo-
stwami srebrny medal wzięła-
bymw ciemno.W zawodachPu-
charu Świata za oceanem nie
było najlepiej i zrobiłam sobie
tydzieńwolnego.Do MEprzygo-
towywałam się więc tylko dwa
i pół tygodnia, a przez większą
częśćtegoczasubyłamprzezię-
biona.Nawetterazjeszczenieje-
stem w pełni zdrowa. Tym bar-
dziejcieszęsię,żeudałosięnam
zdobyćmedal.Mówię„nam”,bo
mam na myśli współpracę z no-
wym trenerem Markiem Galiń-

skimi całymsztabemludzi,któ-
rzywkładajądużosercaw swoją
pracę.

Może Pani porównać współ-
pracę z Markiem Galińskim
apoprzednimszkoleniowcem
AndrzejemPiątkiem,zktórym
sięPani rozstała?
Nie chcę.

WróćmyzatemdoME.Czy le-
gendarna multimedalistka,
38-letniaNorweżkaGunnRita
Dahle-Flesjaa, która zdobyła
złoto na Słowacji, będzie
do pokonania podczas mi-
strzostwświata?
Myślę,żetak.Choćtrzebabędzie
bacznieobserwowaćwięcejkan-
dydatekdo 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.

Na Słowacji ścigała się Pani
porazpierwszynawiększych,
29-calowych kołach.Jakie są
Pani odczucia?
Bardzo mi się podobają. No-
wym rowerem jestem zachwy-
cona. Lepiej pokonuje się nim
przeszkody, choć jest on może
trochę mniej zwrotny. Ale ja się
jeszcze z nim dobrze nie zazna-
jomiłam. O tym, czy wystartuję

nim podczas MŚ, zdecyduję
po treningach na tamtejszych
trasach.

TrenerMarekGalińskimusiał
biec na swój start w ME tuż

po tym, jak Pani wjechała
nametę...
Tak,i żałuję,żena mecieniebyło
nam dane razem się cieszyć.
Mam wielki szacunek dla tre-
nera,którymimożesamstarto-

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

Czytoprawda,żepoczątkiem
końcawspółpracyztrenerem
AndrzejemPiątkiembył fakt,
iż już wcześniej nie chciała
Pani w grupie CCCPolkowice
ani Pauli Goryckiej, ani Anny
Szafraniec?
Bzdura.

A czy to prawda, że powie-
działa Pani, iż wszystkie za-
wodniczki nie chciały już
współpracować z trenerem
Piątkiem?
Z wyjątkiem Pauli Goryckiej, to
prawda.

TrenerAndrzej Piątekmówił
nam,żedoigrzyskwLondynie
chce się Pani przygotowywać
indywidualnie,aniezdrużyną.
Dlaczego?
Niechcęsięwdawaćwpolemikę
ztreneremPiątkiem.Ustaliliśmy
razem, że nie będziemy niczego
komentować. A nie jest tak, że
doigrzyskchcęprzygotowywać
się sama,bo teraz nazgrupowa-
niu jest 15 zawodników. Chcę
przygotowywaćsięwkomforcie,
a ten zależy od tego, z kim się
współpracuje i jak to się układa.

Jakwięc będąwyglądać Pani
dalszeprzygotowaniadoprzy-
szłorocznych igrzysk?
Terazskupiamysięnakwalifika-
cjach olimpijskich. Ważny bę-
dzie dobór startów. Zarys pla-
nówprzedLondynemjużmamy,
alenakonkretneustaleniaprzyj-
dzie jeszcze czas.

RozmawiałPawełPluta

Wczoraj rano koszykarki CCC
Polkowice udały się na zgrupo-
wanie do Pobierowa. W tej nad-
morskiej miejscowości zespół
będzie trenować do przyszłego
czwartku.

Na obóz pojechało 12 zawod-
niczek. Oprócz tych najbardziej
doświadczonych:AgnieszkiMa-
jewskiej, Agaty Gajdy i Joan-
ny Walich jest także Rosjanka
ValeriyaMusina.Dozespołudo-
łączyłyjużrównieżAgataSzcze-
panik i Monika Jasnowska, brą-
zowe medalistki ME do lat 20,
które odbyły się w lipcu w serb-
skimNowymSadzie.

– Po mistrzostwach dziew-
czyny dostały trochę wolnego
i dlatego przygotowania do se-
zonurozpoczynajątydzieńpóź-
niej niż ich koleżanki, które tre-
nują już od 1 sierpnia – mówi
Krzysztof Koziorowicz, szkole-
niowiecCCC.

Po powrocie z obozu, pod ko-
niec sierpnia, Pomarańczowe
rozpoczną serial towarzyskich

gier i turniejów, m.in. w Cze-
chach.1wrześniawPolkowicach
pojawią się zagraniczne nabytki
CCC: Evanthia Maltsi, Iva Pero-
vanovic, Gintare Petronyte i do-
skonale wszystkim znana Shar-
nee Zoll. Jako ostatnia ma dołą-
czyćMeganFrazee.

Wiadomo już, że ligowy se-
zonpolkowiczankizainaugurują
1 października, kiedy to w Łodzi
zmierzą się z tamtejszym ŁKS-
-em Siemens AGD. Jedenaście
dni później pojedynkiem z hi-
szpańską Salamanką CCC zade-
biutujewEurolidze.

CCCwPobierowie.
Pocerę?Nie,dopracy
MarcinIndzierowski

KoszykarzeŚląska już trenują

KoszykarzeŚląskaWrocław
rozpoczęli wczoraj
przygotowania dopowrotu
doekstraklasy.Pierwsze
zajęcia podokiem trenera

MiodragaRajkovicia odbyły
sięwhali sportowej Redeco.
Wplanachdrużyny jest
m.in.wyjazdnaobóz
doDzierżonowia.PK
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MajaniechcesięwdawaćwpolemikęzAndrzejemPiątkiem

Tobzdura,żenie
chciałamwgrupie
CCCPolkowice
PauliGoryckiej
iAnnySzafraniec

SharneeZoll pojawi się
wPolkowicach 1września
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aSzacunekdlatreneraGalińskiego
MajaWłoszczowskaoswoimmedalu
ME,nowychkołach,nowymopiekunie
istarychkoleżankach.Któratrzymała
ztreneremPiątkiem,aktóranie.
Str.27
FOT.DARIUSZGDESZ

– Wszystko mi wychodziło – cieszyła
się Agnieszka Radwańska po zwycię-
skim finale turnieju WTA w Carls-
badzie (przedmieścia San Diego, pula
nagródwynosi721tys.dol.).Wniedziel-
nym finale (zakończył się po północy
czasu polskiego) nasza najlepsza teni-
sistkapokonała6:3,6:4RosjankęWierę
Zwonariową. – Zagrałam dziś bardzo
dobrze, mimo że w ćwierćfinale i półfi-
nalemiałamdwabardzotrudnemecze.
Triumfwtymmiejscu,ztakąobsadą,to
dlamnienaprawdęcośspecjalnego–do-
dałaRadwańska.

Świetniejąrozumiemy.Nietylkodla-
tego, że Zwonariowa to ubiegłoroczna
finalistka Wimbledonu i US Open,
a także trzecia obecnie tenisistka
świata.Trzylataidwamiesiące–tylemi-
nęło od chwili, gdy Agnieszka wygrała
poprzednirazturniejWTA.Poprzednio
zrobiła to w czerwcu 2008 r. w East-
bourne.

– 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
tylkozwygranąRobertaKubicywwyś-
cigu 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 wykorzysty-
wała go w pełni. Tym razem było ina-
czej. To była Agnieszka, jaką chcieliby-

śmyoglądaćzawsze.Grającastarannie,
walcząca o każdy punkt. Sto procent
profesjonalizmu.Dotegozłapaławyjąt-
kowąformę.Moimzdaniem,zewszyst-
kichtenisisteknaświecietakdobrzejak
Radwańska gra w tej chwili jedynie
Serena Williams. Teraz trzeba tylko to
wykorzystać, utrzymać taką dyspozy-
cję do US Open [startuje 29 sierpnia
– red.] – dodaje nasz najbardziej utytu-
łowany tenisista.

I jeśli nawet ponosi go entuzjazm, to
nietakznowubardzo.Wystarczypopa-
trzeć 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 tra-
fiło w kort. Warto też posłuchać Zwo-
nariowej,którapomeczubardzochwa-
liłaRadwańską.

– Grała tak jak zwykle, ale w przeci-
wieństwie do mnie nie popełniała nie-
wymuszonych 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 rów-
nież w USA. Zapytana o to tenisistka
stwierdziła, że „po 17 latach czas na od-
poczynek od taty”. Za oceanem, tak jak
w Londynie, towarzyszy jej Tomasz
Wiktorowski, kapitan kobiecej repre-
zentacjiPolski.

– Potakimsukcesietymbardziejpo-
winno się podkreślić rolę ojca. Słyszę
czasem opinie, że z takim talentem jak
uAgnieszkikażdytrenerodniósłbysuk-
ces, ale to bardzo niesprawiedliwa opi-
nia. Ojciec jest współtwórcą tego suk-

cesu, choć nie było go w Carlsbadzie
– uważa Fibak. – Niemniej dobrze się
stało,żepostanowiliodsiebieodpocząć,
booddawnamiędzynimizgrzytało.To-
mek wprowadził do teamu Rad-
wańskichspokój.Todobryznajomyca-
łejrodziny,Agnieszkamuufa–dodaje.

Zgadza się z nim Paweł Ostrowski,
trener znany m.in. ze współpracy
z Martą Domachowską i Niemką
AngeliqueKerber.

– PracatreneraWTA ocierasięchwi-
lami 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,bybyłdecydującymczyn-
nikiem–uważa.

O sukces córki zapytaliśmy również
Roberta Radwańskiego.

– To był klasyczny turniej dla teni-
sistki, która z meczu na mecz grała co-
raz 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
spokojnieoglądałemjejsukcesprzedte-
lewizorem.Tamtejszekortytwardebar-
dzo jej odpowiadają, bo piłka odbija się
wysoko – powiedział nam ojciec
Agnieszki. – Po meczu zamieniłem te-
lefonicznie z Isią parę zdań. Myślami
była już przy turnieju w Toronto, gdzie
we wtorek ma grać pierwszy mecz. Je-
steśmywstałymkontakcie,ależadnych
radjejnieudzielam.Chcęuniknąćsytu-
acji, że przez telefon powiedziałbym
córce, że coś jest czarne, a Tomek
namiejscustwierdził,żebiałe.Ewentu-
alnie mogę coś podpowiedzieć jemu.
Na US Open wybiorę się dopiero, jeśli
AgnieszkalubUlazagrająwdrugimty-
godniu turnieju – dodaje tata Rad-
wański.
WspółpracaPawełPluta

Fibak:TakdobrzejakRadwańska
graobecnietylkoSerenaWilliams
bPolkawygrałapiąty
turniejWTAwswojej
tenisowejkarierze

bTo pierwszy sukces
bezojca.Jakdługota
separacjamożetrwać?

HubertZdankiewicz
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AgnieszkaRadwańskapokonaław finale turniejuwCarlsbadzieRosjankęWieręZwonariową

Wieczorem trenowali już z Eugenem Polanskim

PiłkarzereprezentacjiPolskirozpoczęli
w Legnicy przygotowania do jutrzej-
szegomeczuzGruzją,któryzostaniero-
zegrany na lubińskiej Dialog Arenie
(g. 20.30, TVP1). Ich trening obejrzało
ponad1000widzów.Wśródćwiczących
był piłkarz Zagłębia Lubin Szymon Pa-
włowski. Z kolei nowy nabytek ekipy
Franciszka Smudy – Eugen Polanski,
dołączył do ćwiczących dopiero pod-
czas popołudniowych zajęć.

Defensywnypomocnik1.FSVMainz
05odpoczywałpowygranym2:0,inau-
guracyjnym spotkaniu Bundesligi
z Bayerem Leverkusen. Zaliczył w nim
90 minut.

– Nie przygotowywaliśmy specjal-
negoprzyjęciadlaniego.Dotejporynie

byłotakiejtradycjiinicsięwtymwzglę-
dzie nie zmieni – powiedział kapitan
biało-czerwonych Jakub Błaszczy-
kowski.

EkipaSmudydoLegnicyzawitałajuż
wniedzielęwieczorem.Ostatnitrening
na stadionie przy alei Orła Białego od-
będzie 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 po-
ćwicząjużwLubinie.Odwiedziichtam
Łukasz Piszczek, który podjął decyzję,
żeniezagrawreprezentacji,dopókinie
zakończy się nałożona na niego przez
WydziałDyscyplinyPZPNkarapółrocz-
nejdyskwalifikacjizaczynykorupcyjne.

–Ztego,cowiem,przyjedziewieczo-
rem na trening i będzie też na meczu
z Gruzją, ale udziału w naszych zaję-
ciach nie weźmie. Nie trzeba go do ni-
czego przekonywać, bo to on sam musi
podjąćdecyzję.Myślę,żeterazochłonął
potej„eksplozji”izrobito,cotrzeba.Ini-
cjatywa należy do niego – powiedział
Smuda. – To jego decyzja, ale kara za-
wieszenia jest strasznie przesadzona
i w ogóle nie powinno jej być. Miejmy
nadzieję, że zostanie anulowana i Łu-
kasz 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.

PawełWitkowski,PAP
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RobertLewandowski(z lewej) iEugenPolanskipierwszyraztrenowalirazem


