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Lodydlasłoni
wdniuichświęta
WROCŁAW.Odwiedziliśmywczoraj
wzoosłonice.Birma i Totodostały
z okazjiMiędzynarodowegoDnia
Słonia lodowy sorbetwykonany
zowoców. Smakował!aSTR.6

13kierowcówMPK
surowoukaranych.
Szefowiepotrącą
imzwypłatypo
1tys.zł.Czymsię
narazili? aSTR. 4

MałyKsiążę
jestzbuntowaną
dziewczynką
KULTURA.Naekranykinwchodzifil-
mowawersja„MałegoKsięcia”.To film
animowany, który zprzyjemnością
obejrzą dzieci i dorośli.Mabowiem
uniwersalneprzesłanie.aSTR.18

Prezydencie, nie
róbmy referendum.
Za tepieniądze
pomóżmypolskim
rolnikom,bo jest susza
MarekSawicki,ministerrolnictwa,
zaapelowałdoAndrzejaDudyaSTR.15

WROCŁAW. Mieszkańcybudynków
przyul.Kowalskiej łamiąprawo.
Niemogą zachować się inaczej,
bonoweznaki zakazały imdojazdu
dowłasnychdomów.aSTR.5

CIEPLICE.WładzeJeleniejGóryzgodzi-
łysię,byosiedlepowstałowenklawie
przyrody. Jednakniewszystkim
mieszkańcom tenpomysł przypadł
dogustu. Są protesty.aSTR.4

MÓJREPORTER.Konduktorzytylko
machająrękąnawidokurbancard
– twierdziCzytelnik. –Toźle – sko-
mentowanowkolejowychspółkach.
Kiedypociągiemzadarmo?aSTR.7
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Przyjechała pani premier, miało być
pięknie, były ciepłe słowa, uśmiechy,
wspólnezdjęcia iobietnice...Oczywiś-
cie niespełnione.Wyszło, jak zwykle,
tyleżeniezwinyszefowejrządu.Tym
razemobietnicyniedotrzymałdyrek-
torwrocławskiego szpitala.

Cofnijmysięniecowczasie.Dosto-
licy Dolnego Śląska przyjeżdżamini-
ster zdrowia prof. Marian Zembala.
Podczaskonferencjipt.„Polakówzdro-
wia portret własny 2015” głos zabiera
dr JanuszMalinowski,wtedy ordyna-
toroddziałupołożniczo-ginekologicz-
negowszpitaluprzyul.Kamieńskiego
weWrocławiu.Mówioskandalicznych
warunkachnapolskichporodówkach,

gdzie brakujemiejsc, łazienek, kom-
fortu.Nadrugidzieńzostajezawieszo-
ny,przestajepełnićobowiązkiordyna-
tora.Todecyzjadyrektoraszpitalaprof.
WojciechaWitkiewicza.Najwidoczniej
potraktował wystąpienie dr. Mali-
nowskiego jakoatakna siebie.

Sprawa staje się głośna. Kilka dni
później doWrocławiaprzyjeżdżapre-
mier EwaKopacz iminister Zembala,
bozaplanowanounaswyjazdowepo-
siedzenie rządu.Rozmawiają zdyrek-
torem i ordynatorem.Wychodząc ze
szpitala, i premier, i minister mówią
przed kamerami, że ordynator wraca
na stanowisko. Tak się jednak nie sta-
ło. Minęło już ponad dwa tygodnie,
aordynatornadalpozostajezawieszo-
ny. Dlaczego dyrektor szpitala nie do-
trzymał słowa i nie zrobił tego, na co
się umówił z szefową rządu i mini-
stremzdrowia?

Jakprofesor
Witkiewicz
nabrał panią
premier
A Szef szpitala obiecał Ewie Kopacz,
że ordynator powróci na stanowisko
A Po kilku tygodniach dr Janusz
Malinowski nadal jest zawieszony

AgataGrzelińska
agata.grzelińska@gazeta.wroc.pl

Wrocław

WięcejaSTR.3

b Najstarszy synDavida iVictorii, 16-letniBrooklynBeckham,podpisał kontrakt

z renomowanąagencjąmodeli. Jegomarzenia sięgają jednakdalej –myśli już

okarierzeaktora. Czy słynnenazwiskopomożemuwspełnieniu tychzamierzeń?

Nazdjęciu zrobionymtrzy lata temuoglądazojcemmeczkoszykówki
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Gazeta Plus
Syn Beckhama

już robi
karierę

STR.11

Z życia sfer...
Wrocławskie
Partynice prawie
jak słynne Ascot.
STR.16

Rozmowa
KoszykarzMateusz
Jarmakowiczmówi
o swych związkach
ze Śląskiem. STR. 26

FO
T.
TO

R
W
Y
ŚC

IG
Ó
W

K
O
N
N
YC

H
PA

R
T
Y
N
IC
E

FO
T.
JA

N
U
SZ

W
Ó
JT
O
W
IC
Z

DziśwgazecieNielegalnie dotarli do Polski. Wpadli w Szklarskiej Porębie. Jaki czeka ich los? STR.4
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D
oznudzenianamtłu-
maczą,dlaczegoPolacy
mają lekceważącysto-

sunekdoprawa.Wiadomo
–niewola,zabory,więcsaboto-
waniezarządzeńobcejwładzy
byłouznawanezaprzejawpa-
triotyzmu.Dlategorzekomo
nieprzestrzeganieprzepisów
weszłonamwkrew, jakbyzapi-
sałosięwnarodowymDNA
iPolak,przychodzącnaświat,
jestniemalgotowymmateria-
łemnaanarchistę.Zawszemi
sięwydawało,że takipogląd
jestwielkimuproszczeniem.
Tymczasemmamydwaświeże
przykłady,októrychpiszemy
wtymwydaniu.Pierwszy–kie-
rowcyautobusówMPKsamo-
wolnieodjechalibezpasażerów
spodstadionu,naktórym
przedłużyłsiękoncert.Zacho-
wali siębezsensu,wieźli tylko
powietrze.Drugi– takustawio-
noznakiprzyul.Kowalskiej, że
ludziemuszązłamaćzakaz,by
dojechaćdowłasnychdomów.
Mojarada:niechzdrowyrozsą-
dekwampodpowiada,cozro-
bić,gdyz jakiegośpowodutego
niewiecie.a ą

Druga strona

Czy łamanie
przepisów
mamywe krwi?

DZISIAJ
MAX

30
MIN.

20
szczegółowa pogoda na str. 20

Od redaktora

Kalendarium – 13.08

1923
A DoportuwGdynizawinąłpierwszy
statekoceaniczny–SSKentucky
(parowystatekpasażerski)podban-
derąfrancuską.

1935
A UrodziłsięBolesławAbart,aktor
WrocławskiegoTeatruWspółczesne-
go. Znanyjestteżzfilmów,m.in.
w„Wiedźminie”zagrałstarszegoelfa.

1976
A RządPiotraJaroszewiczawprowa-
dziłkartkinacukier.Były drukowane
zzabezpieczeniami,prawiejakban-
knoty,późniejcorazbardziejuprosz-
czone.Zniesionojedopiero1listopada
1985r.,czyliprawiepo10latach.

1997
APremierakomedii„Gołoiwesoło”
wreżyseriiPeteraCattaneo.Świetna
brytyjskakomediaonieszablonowym
zarabianiuwobliczukryzysucieszysię
dodziśpowodzeniemwidzów.
Wfilmiewystąpilim.in.RobertCarlyle
iTomWilkinson.
(MIS)

Coś nawieczór

AWrocław. Wystawa fotografii 
„Drzewa” w Pałacu Królewskim
Wartoodpocząć odupału,oglądając
„Drzewa”StefanaArczyńskiego
nawystawiewPałacuKrólewskim
(ul.KazimierzaWielkiego35).
Nestorfotografiiprezentuje60zdjęć
drzewegzotycznychorazgatunków
rodzimych,m.in.rosnących
wKarkonoszach (najstarszezdjęcie
znaszychgór pochodziz1956roku).
Autorczęstofotografowałjezimą,
uśpionepodśniegiem.Wystawa
jestczynnawgodz.10-17.

AWrocław. 
Koncert w Starym Klasztorze
ImperialSoundArmySoundSystem
zWłochwystąpiwieczoremwStarym
Klasztorze przyul.Purkyniego1. Kon-
certplanowanyjestogodz.22,
naskrzypcachzagraViolinbwoy.To
jednakniewszystko.Jużodgodz.18
ubarwiąmuzyczniewieczór:
FreedomWarriorzWrocławiaorazgo-
spodarzesesji –SteppaWarriors. To
imprezazcykluDubArena. Wstęp
kosztuje15zł.
(MIS)

Norweska telewizja NRK specjalizuje siię w programach typu „slow TV” („niespieszna
telewizja”). Właśnie pracuje nad pomysłem bezpośredniej transmisji z... migracji
reniferów. NRK chce pokazywać ich marsz przez pustkowia przez cały tydzień.
Informację taką zamieścil portal BBC News

GazetaWroclawska.pl

KierowcyMPKukarani,boodje-

chalizprzystankubezpasażerów

Mieszkaniec:Żenująca decyzja no-
wej prezes. Idiotyzm w czystej po-
staci. Po pierwsze, kursy były zamó-
wione na konkretną godzinę i MPK
nie odpowiada za opóźnienia zwią-
zane z nieprawidłową organizacją
imprezy masowej przez jej organiza-
tora. Po drugie, jeżeli dyspozytor
MPK wypuścił wozy z krańcówki to
znaczy, że organizator nie przekazał
mu informacji o opóźnieniach.
Po trzecie, kierowca wykonuje po-
lecenia. Karanie go za cokolwiek
przy ich pensjach i zatrudnianiu
na śmieciówkach NA PEWNO po-
może wrocławskiemu MPK popra-
wić morale i ułatwi firmie zdobycie
nowych kierowców.
Aaaaaa.a:Ja się pytam, jakimi infor-
macjami dysponował dyspozytor, że
pociągają go do odpowiedzialności.
Ten człowiek siedzi za biurkiem i wie
tyle, ile dowie się od ludzi pracują-
cych w terenie. Kierowcy mu powie-
dzieli, że nie ma ludzi (...)? Dyspozy-
torzy dowiedzieli się po fakcie, że
autobusy odjechały bez pasażerów,
ale tylko dwóch kierowców odezwa-
ło się, że mogą zawrócić. Zero prze-
pływu informacji i kompletny brak
dobrej woli ze strony kierowców,
których mi kompletnie nie żal, bo za-
chowali się jak młodzież gimnazjal-
na. Gdzie odpowiedzialność zawo-
dowa i szacunek do pracy oraz pasa-
żerów, którym usługi świadczą?
Snafaca:Pozostaje sąd pracy, który
ustali, czy zwolnienie było słuszne.
Tyle w temacie. PR-owe zagrywki
miasta i MPK na nic się zdadzą.
WięcejnaGazetaWroclawska.pl

Wskąpymbikinidomarketu,zgołąklatąpoRynku,
czylidresscodea laWrocław.Wszystkoprzezupał?

C
o te straszniewysokie
temperatury z ludźmi ro-
bią... Gdy tylkona termo-

metrachpojawiło sięponad
30kresek,wrocławianie
zaczęli zrzucaćubrania
przedwyjściemnaulicę, jakby
szli do sauny lub rekreacyjnie
naplażę. Paniepotrafiąpa-
radowaćwcentrummiasta
wkrótkich spódniczkach i gó-
rachodkostiumubikini. Choć
teżwidziałem jedną starszą
paniąubranąwbiały, koron-
kowybiustonosz –bardzoele-
gancki, przyznaję – który zaz-
wyczaj nosi siępodbluzką.
Tymrazembluzki zabrakło,
apanidumnie spacerowała
ulicąKrupniczą.A, iwachlarz
miała, taki z chińskiego cen-
trum.Bardzokolorowy,
zwłaszcza tekolory rzucały się
woczyna tle bieli.

Jednakprymwewprowa-
dzaniunaulicenowejmody

„Goło iwesoło”wiodąpano-
wie. I ci dobrze zbudowani,
którzyukazują swojewyćwi-
czonenasiłownimięśnie,
aprzyokazji tatuażena ramio-
nach,przedramionach, kla-
tach iplecach (zpewnościąnie
lubią amerykańskiegoaktora

George’aClooneya, który za-
pytany,dlaczegonienosi tatu-
aży, odparł: „Aczy ferrari okle-
ja sięnaklejkami?”), ale też ci,
którzyuparciewcielająwży-
ciehasło: ‚najpierwmasa, po-
temrzeźba”.Ci drudzyprzez
dłuższy czas sąnaetapie „ma-
sa”, bopiersimająniczymko-
bieta (abiustonosza, nawet
skąpego,unichbrak), a brzu-
chy – tak zwanymięsieńpiw-
ny –wyhodowali imponujące:
chybaprzezostatnie lata topili
sięwkadziachzpiwem.Pano-
wiebez zażenowania, bez
wstydu („bezkrempacji” – jak
mówimłodzież) paradująuli-
camimiastawkrótkich spo-
denkach.Klata świeci,wysta-
wionanasłońce, bo ciałoma
zadanie: przezbrakubrania
chłodzić sięmaksymalnie.
Nieważne, że ichgoliznamoże
razić, przeszkadzać. Liczy się
ichdobre samopoczucie. No
boprzecieżupał jest.Nowłaś-
nie, czyupałwszystko tłuma-
czy?Chyba jednakniekoniecz-
nie...

Roznegliżowanepanie i pa-
nowie zasiadająwrestau-

racjach, kawiarniach, ba –na-
wetpróbująwchodzićwpla-
żowym„imażu”dokościoła.
Alboprawiegolusieńcy robią
zakupywmarkecie. Tak jest
w jednymzdużych sklepów,
przyul.Królewieckiej
nawrocławskichMaślicach.
Obokniegootwarto strzeżo-
nekąpielisko.Tłumynanim

dzikie (niekiedymamwraże-
nie, żegdyby trawyzabrakło,
to ludziekładliby się tuż
przy ruchliwejulicyna swoich
kocykach). I kiedy tylko robię
zakupywtymwłaśnie skle-
pie, oczymi sięotwierają ze
zdziwienia.Wkolejcedokasy,
tużprzedemną, stoją z zaku-
pami (dużopiwa, kiełbasa,
bułka) panowiewsamychku-
sychkąpielówkach.Obok
nichpaniewbikini (bardzoku-
sym,baaaardzo – raz zauważy-
łemmłodądamęwstringach
i sznureczkachnapiersiach).
Nieprzeszkadza im, że to
sklep,miejscepubliczne,
żeniekażdy, tak jakoni,wy-
skoczyłnachwilę z kocyka...
Ciekawe, czydopracy teżby
poszliwkąpielowymstroju
i zasiedli przybiurku, „ku-
sząc”gołąklatą koleżanki?Czy
panie zdecydowałyby się roz-
począćpracęogodz. 8wbiu-
rzewstrojukąpielowym?

Wiele osóbzapomina, co to
jest dress code (zapomi-

nalstwo tłumacząupałem
–głowy imsięprzegrzały?).
Myślą, żedress codeoznacza
tyle, że... nawetwdresiemoż-
nawejśćnaeleganckieprzyję-
cie (wkońcudresmożebyć
markowy).Kiepska to jest jed-
nakmoda. I to raczej nadająca
się tylkodo siedzenia zpiwem
przed telewizorem.Prawda,
panieFerdku? (tooczywiście,
dobohatera „Kiepskich”).a

ą

Felieton

RobertMigdał
redaktor

Bieżące kursy średnie walut obcych w zł wg NBP
z godz. 12  z wczoraj.

         Procentowa zmiana kursu danej waluty 
         w stosunku do notowania poprzedniego.

euro

€

dolar amer.

$

funt bryt.

£

frank szw.

korona czeska

Kursywalut

4,2093

0,14%

3,7805

-0,74%

5,8896

-0,93%

3,8575

-0,49%

0,1557

0,13%

bMłodemieszkanki Kabulu, stolicy Afganistanu, ćwiczą
żonglerkę przedwystępamimobilnegominicyrku.W tym
konserwatywnym społeczeństwie to powiewwolności. (JM)

FO
T.

A
P

P
H

O
TO

/M
A

SS
O

U
D

H
O

SS
A

IN
I

Zdjęciednia

Janusz
Michalczyk

TYDZIEŃ
z „GazetąWrocławską”

Wpiątek, 14sierpnia

MAGAZYN

a Cotygodniowy felieton
językowy profesora
Jana Miodka.
a „Jaja Grubego”, czyli
słynna krzyżówka dla
najlepszych.

Wponiedziałek,
17 sierpnia

GAZETASPORTOWA
a Czy piłkarze Śląska ograli
w Łęcznej Górnika.
a Kulisy piątkowego
spotkania Zagłębie
Lubin – Lech Poznań.
a Żużlowcy Betardu Sparty
po meczu w Gorzowie.

We wtorek, 18sierpnia

a O czym pisano przed laty
w „Breslauer Zeitung”.
Sprawy publiczne, historie
obyczajowe, skandale.
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Dlaczegoszefszpitala
nie odwiesił lekarza
A Dr JanuszMalinowski upomniał się o pacjentki na porodówkach.
Przez szefa został potraktowany jak „ptak kalającywłasne gniazdo”

Gdy dwa tygodnie temu pre-
mier Ewa Kopacz i minister
zdrowia Marian Zembala, wy-
chodząc ze szpitala przy ul.
Kamieńskiego weWrocławiu,
przed kamerami powiedzieli,
że zawieszony ordynator od-
działu położniczo-ginekolo-
gicznegowracanastanowisko,
wydawało się, że sprawa jest
zakończona.

– Pani premier zaapelowała
dopanaprofesoraWitkiewicza,
aby odwiesił zawieszenie.My-
ślę, że pan profesor nie będzie
lekceważyłapelupanipremier.
Jestemdumnyzewsparciako-
biet,którezrozumiałymoje in-
tencje–mówiłzarazpospotka-
niuzpremier iministremdrJa-
nuszMalinowski.

Przypomnijmy,że lekarzzo-
stałzawieszonynastanowisku
ordynatora po tym, jak zabrał
głos nakonferencji z udziałem
ministrazdrowiaprof.Mariana
Zembali. Powiedziałwówczas,

że kobiety rodząwskandalicz-
nych warunkach, że na poro-
dówkach brakuje m.in. łazie-
nek. Szef szpitala prof. Woj-
ciechWojciechWitkiewicz tłu-
maczył,żeplacówkapadłaofia-
rą własnego sukcesu, zgłasza
się do niej bardzo dużo kobiet,
a lekarzwłaściwieniechciałpo-
wiedzieć tego, co powiedział.
Nazajutrzzawiesiłordynatora.

Ponieważ wystąpieniu dr.
Malinowskiegoprzysłuchiwali
siędziennikarze,sprawanabra-
ła rozgłosu. Premier Ewa Ko-
pacz,niegdyśministerzdrowia,
poczuła się także wywołana
dotablicy.– Intencjąpanaordy-
natora było zwrócenie uwagi,
że jest zbyt dużo pacjentek,
zbyt mało miejsca, co wynika
wyłącznie z tego, że kobiety
chcą tam rodzić – tłumaczyła
szefowa rządu.

Swoje rozmowyzprof.Wit-
kiewiczem i dr. Malinowskim
tak streściła: – Powiedziałam
dośćotwartymtekstem,żedziś
nieczaszajmowaćsięsobą,dziś
czas zajmować się pacjentami
i ochroną zdrowia – mówiła
Ewa Kopacz. I dodała: – Na
pewnopanowiedogadali sięco

do tego, jak będą przyjmować
pacjentów.

Odwspomnianejwizytypa-
ni premier w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznymmi-
nęły ponad dwa tygodnie. Dy-
rektor wciąż nie przywrócił
ordynatora. Zobowiązał leka-
rza, by ten przygotował pro-
gram restrukturyzacji oddzia-
łu. Dr Malinowski przekazał
swojemu szefowi pismo z ta-
kimprogramem,wktórymna-
pisał m.in., że oddział potrze-
buje dwóch specjalistów i pię-
ciu rezydentów, lekarzy.

– Nie dostałem odpowiedzi
na to pismo – mówi dr Mali-
nowski. Pytany, jak jego zda-
niem zakończy się sprawa za-
wieszenia, odpowiada: – Nie
mampojęcia.Oto trzebazapy-
tać panadyrektora.

Chcieliśmyzapytać,aleprof.
Wojciech Witkiewicz powie-
dział, że niemoże rozmawiać,
bo jest chory i leżywszpitalu.

Zadaliśmy też pytanie pani
premier ipanuministrowi, czy
nieczująsięzlekceważeni, sko-
ro deklaracje dyrektora okaza-
ły się gołosłowne.

Niestety, nie doczekaliśmy
się odpowiedzi od rzecznika
rząduCezaregoTomczyka.Na-
tomiastKrzysztofBąk,rzecznik
ministrazdrowiaprof.Mariana
Zembali,studziemocje.Tłuma-
czy,żeniezapadła jeszczeżad-
na decyzja w sprawie ordyna-
tora. Dodaje, że niewyznaczo-
no też terminu, w którym dy-
rektor szpitala ma kwestię za-
wieszeniaswojegopodwładne-
go rozstrzygnąć. Dlategomini-
ster spokojnie czeka.

Dodajmy, że być może ten
spokój wynika z tego, że prof.
Zembala jest zaprzyjaźniony
zprof.Witkiewiczem,cowidać
byłopodczasspotkańweWroc-
ławiu.

Dr Janusz Malinowski pra-
cuje teraz na oddziale jako le-
karz, a obowiązki ordynatora
pełni jego zastępca.a ą

AgataGrzelińska

agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl

Wrocław
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Rzecznikministra
zdrowia tłumaczy,

że nie zapadła
jeszcze żadna

decyzja

WROCŁAW

Zakleszczonakobietawauciepozderzeniu
ztramwajemnaJednościNarodowej

Tuż za skrzyżowaniemzNo-
wowiejskąwkierunkumo-
stówWarszawskich zderzyły
się dwa samochodyosobowe
i tramwaj linii 11. Tramwaj
zjeżdżał zwydzielonej części
jezdni iwpadł na renault, a to
uderzyłow jadącąprawym
pasem toyotę. Renault zakli-
nowało sięmiędzynią i tram-
wajem. Policjanci z ruchu
drogowegouznali, żewinę
ponosi kierująca renault, bo
nie ustąpiła pierwszeństwa
pojazdowi szynowemu.Ko-
bieta otrzymała 450 złmanda-
tu i 6 pkt karnych. (JJ)

bKierująca renault nie ustąpiła
pierwszeństwa tramwajowi

FO
T.
JA

R
E
K
JA

K
U
B
C
Z
A
K

Wskrócie

WROCŁAW

MostnaWidawie
zostaniezamknięty
Odponiedziałku, 17 sierpnia,
most Pęgowski zostanie zam-
knięty dla samochodów.
ToprzeprawanadWidawą
nadrodzedoObornik Ślą-
skich. Kierowcybędąmusieli
przejeżdżać po zbudowanym
niedawnoobokmoście tym-
czasowym.Przebudowamo-
stuwiąże się zwiększą inwe-
stycją – przebudowąkoryta
rzekiWidawyprowadzoną
przezDolnośląski ZarządMe-
lioracji i UrządzeńWodnych.
Zbudowanie tymczasowej
przeprawykosztowało 653
tys. zł. Zautrzymanie kon-
strukcji odpowiada firmaVia
ConPolska, która zainkasuje
739 tys. zł. (WSK)

WROCŁAW

Muzykaispadające
gwiazdywmuzeum
MuzeumWspółczesneWroc-
ławproponujewsobotęnie-
zwykłą imprezęmuzyczną
podnazwą „WNIEBO. Sytua-
cjamuzycznanadachu”.
Rozpocznie się o godz. 15
i potrwa aż siedemgodzin.
O ile niebonie będzie zach-
murzone, zdachumuzeum
będziemożnaoglądać przela-
tujący rój Perseid, czyli deszcz
meteorów.Napewnobędzie
możliwośćwylegiwania się
na rozstawionych leżakach
i uprawiania jogi. Kilka godzin
potrwadidżejskimaraton.
Utwory remiksowaćbędąMa-
teuszKazula, Bvrzenski,
i RayanR.Natomiast o godz.
20.30 zacznie się pokaznie-
mego filmuz 1929 rokupt.
„Kobieta naksiężycu”.
ANNAFIRGOLSKA

WROCŁAW

6tysięcyosóbjuż
chcebiecwmaratonie
Dokładnie 6 tysięcy osóbmo-
żepobiecwewrocławskim
maratonie. Iwłaśnie na liście
startowej pojawiło się tyle
nazwisk. Z tym, żeniewszy-
scy jeszcze zapłacili zaudział
wbiegu, dlatego listawciąż
jest otwarta. Bodopierowpła-
cenie opłaty startowej jest
równoznaczne zprzydziele-
niemnumeru startowego.
Zapisy są prowadzonepop-
rzez formularz na stronie in-
ternetowej organizatora. Do
31 sierpnia za pakiet startowy
trzeba zapłacić 120 zł, a od 1
do 12września trzeba się li-
czyć z opłatą 150 zł. Bieg od-
będzie się 13września. (EW)

WROCŁAW

Dwieosobyranne
wwypadkunaAOW
Dostawczyfiatducato jadący
prawympasemAOWwkierun-
kuWarszawywjechałwtył tira,
awfiatauderzyłakobietapro-
wadzącatoyotę.Rannyzos-
tałkierowcafiata ikobietaz to-
yoty.Tyle faktów.Kierowcatira
twierdzi, żepowoliwłączałsię
doruchuzzanikającegopasa
przywęźlestadion,gdyude-
rzyłwniegofiatducato.Pozo-
stali dowodzą,że tirniewłą-
czałsiędoruchu,astałnaawa-
ryjnychświatłachnawłącze-
niowympasie.Trudnoteżwy-
jaśnić,dlaczegokierowcafiata
wjechałwtira, skorotenstał
(zakładającwersjęwiększości)
nazanikającympasie,a fiat
jechałswoim–prawympasem
autostrady.Ustalaniemnieła-
twychokolicznościwypadku
zajmujesię jużpolicja.
(JJ)

Dyżur reportera
Rafał Bajko

71 37 48 205
facebook.pl/gazetawroclawska
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bProf.WojciechWitkiewicz (z prawej), dyrektorWojewódzkiego szpitala Specjalistycznego przy ul. KamieńskiegoweWrocławiu
serdecznie przyjął premier EwęKopaczwmurach placówki, ale do tej pory niewypełnił ustaleń, jakie zawarli podczas rozmowy
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Zapłacąkary,bonie
czekalinapasażerów
A Kierowcy wrocławskiego MPK nie poczekali na wychodzących
z koncertu. Wydarzenie się przeciągnęło, autobusy jechały puste

13 kierowców wrocławskiego
MPKmusi zapłacić po 1000 zł
kary, a jedenzostał zwolniony
z pracy. Pracę stracił także je-
den z dyspozytorów. Powód?
Autobusy podstawione pod
Stadion Miejski po czerwco-
wymkoncercieAndreaBocel-
legoodjechałybezpasażerów.
Koncert się przeciągnął, a au-
tobusy nie zaczekały – poje-
chały puste.

Sprawa nie dotyczy auto-
busów liniowych, a specjalnej
komunikacji na koncert. Mia-
sto zamówiło ją w MPK, by
sprawnie odwieźć pasażerów
po imprezie.

–Kiedykoncert się opóźnił,
kierowcyodjechali zpraktycz-
niepustymipojazdami –przy-
znaje Agnieszka Korzeniow-
ska, rzecznikMPK.

Kierowca, który został
zwolniony, nie tylko odjechał
spod stadionu pustym wo-
zem, ale też – jadącna stadion
–nie zatrzymywał się naprzy-
stankach, choć czekali tampa-
sażerowie.

Zkolei zwolnionydyspozy-
tor centrali ruchu nie skomu-

nikował się prawidłowozkie-
rowcami.

– Na pytanie kierowcy, czy
ma jechać, powiedział „jeśli
macie ludzi,możecie jechać”.
Okazało się, żew tymautobu-
sie było kilka osób, nie był on
pełenpasażerów. Inni kierow-
cywogóle się nie skomuniko-
wali z dyspozytorem i odje-
chali pustymi autobusami
– wyjaśnia Agnieszka Korze-
niowska.

Jak tłumaczy,wprzypadku
komunikacji specjalnej nadu-
że imprezyustala się tak zwa-
ny poglądowy czas odjazdu

i częstotliwość kursów, np.
to, że odjeżdżają co 5 albo co
10minut.

–Należyobserwować sytu-
ację i czekaćna ludzi –podkre-
śla.

Karywynikają stąd, żemia-
sto nie zapłaci spółce MPK
za komunikację specjalną po
koncercie.

– Nie wywiązaliśmy się
zumowy, adodatkowomiasto
zażądało od nas zwrotu pie-
niędzy za bilety MPK, które
nie zostałykupione i skasowa-
new tych pojazdach. Określi-
liśmy kwotę strat i obciążyli-

śmy nią kierowców, wyszło
pomniejwięcej tysiąc złotych
kary – wyjaśnia Agnieszka
Korzeniowska.

Dodaje, że kary to sygnał
dla całej załogi, że podobne
zachowania podczas zbliżają-
cych się imprez, np. koncer-
tów w związku z obchodami
Europejskiej Stolicy Kultury
2016, nie mogą mieć nigdy
więcej miejsca.

– Lekkie podejście do spra-
wy nie będzie tolerowane
– podsumowuje rzeczniczka
przewoźnika. a

ą

WeronikaSkupin

weronika,skupin@gazeta.wroc.pl

Wrocław

bMPKpodzieliłomiędzykierowcówkwotę, którą straciło.Miastonie zapłaciło zaniewykonanąusługę
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– Każdy z nichma inną sytua-
cję idecyzje, jakibędzie ichdal-
szy los, podejmiemy indywi-
dualnie – podkreśla mjr Irena
Skuliniec, rzecznikprasowyko-
mendanta Nadodrzańskiego
Oddziału StrażyGranicznej.

Wśród 31 zatrzymanych
w Szklarskiej Porębie uchodź-
ców, którzy podróżowali
busem, jest 23 obywateli Syrii,
pięciu Afganistanu i trzech
Jemenu. Dwie ostatnie noce
spędziliwplacówceStrażyGra-
nicznejw Jeleniej Górze.

Dzisiaj będą przewiezieni
do ośrodków dla uchodźców
(strzeżonych lub niestrzeżo-

nych). Na pobyt w Polscemo-
gą liczyć Syryjczycy i Jemeń-
czycy, bowiem ze względu
nawojnę,któratoczysięwtych
krajach,WysokiKomisarzONZ
doSprawUchodźcówwprowa-
dził zakaz wydalania ich oby-
wateli. – Mogą złożyć wnioski
onadanie imstatusuuchodźcy
– tłumaczymjr Skuliniec.

O losie Afgańczyków zade-
cyduje sąd. Prawdopodobnie
będą musieli opuścić Polskę.
Czas oczekiwania na wyjazd
spędząwstrzeżonymośrodku.

Cudzoziemców odnalezio-
nowponiedziałekwSzklarskiej
Porębie,wfiacieducatozatrzy-
manym przez policję do kon-
troli drogowej. Kierowca zlek-
ceważył mundurowychipoje-
chał dalej. Po pościgu porzucił
auto iuciekł. Jestwciążposzu-
kiwany. – Imigranci jechali
do Niemiec – mówi Irena
Skuliniec. Do Polski dotarli
z Węgieroraz Słowacji.Wśród
nich jest siedmiorodzieci.Naj-
młodszema siedem miesięcy.
Czują się dobrze.a ą

Imigranci z Syrii
i Jemenumogą
zostaćwPolsce
JeleniaGóra

AlinaGierak

alina.gierak@gazeta.wroc.pl

Dzisiajbędziewiadomo, jaki
losczeka31 nielegalnychimi-
grantów,zatrzymanych11
sierpnia.Ci zSyrii i Jemenu
mogą dostaćstatusuchodźcy

PRACOWNIKÓWMPK
zostało ukaranych: zwolniono
dyspozytora i kierowcę, 13
innych zapłaciłowysokie kary

15

b Los uchodźców zależymiędzy innymi od tego, z jakiego są kraju
oraz czymają dokumenty tożsamości. Każdyma inną sytuację
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Prace przybudowie osiedla już
ruszyły. Chętnych na kupno
działki od jeleniogórskiego sa-
morządu z pewnością będzie
wielu,bomiejscejesturocze.Do-
okoła zieleń, blisko są Stawy

Podgórzyńskie,azokienmożna
będziespoglądaćnaŚnieżkę.

Jednak pomysł postawienia
nowego osiedla przy ul.Wrób-
lewskiegow Cieplicachma za-
gorzałychprzeciwników.

– Zostaną nieodwracalnie
zniszczonesiedliskacennychga-
tunków zwierząt,m.in. traszki
i kumaka – alarmuje Urszula
Cichoń,radnajednostkipomoc-
niczej Uzdrowisko Cieplice.
–Nadodatekprzekształceniete-
renów zielonychwdziałki bu-
dowlanezostałoprzeprowadzo-
ne w tajemnicy przed miesz-
kańcami, bez konsultacji spo-
łecznych–dodajeoburzona.

Złożyła zawiadomienie do
prokuraturywzwiązkuzpodej-
rzeniem złamania prawa pod-
czas podejmowania decyzji
o przekształceniu terenów. Za-
wiadomiłatakżewojewodędol-
nośląskiego, by z urzędu unie-
ważnił uchwałę podjętą znaru-
szeniemprawa.

Jaktłumaczy,uzdrowiskopo-
winno być enklawą ciszy i spo-
koju. A miejsce wypoczynku
i spacerów chce się zamienić
wwyasfaltowaneosiedle.

– WJeleniejGórze jestmnó-
stwoinnychterenów,gdziemoż-
na budować domki. Nie trzeba
zabieraćterenów,gdzie sąwidy-

wane: derkacz, bocian czarny,
żurawczybielik–wylicza.

Zgodę na przekształcenie
działek dali w ubiegłym roku
radni jeleniogórscy. Prezydent
Marcin Zawiła tłumaczy, że sa-
morząd chciałmieć atrakcyjną
ofertę,by ludzienieosiedlali się
w sąsiednich gminach. Atutem
jest też gotowa, szeroka droga
z chodnikami i ścieżką rowero-
wą,wiodącadoZakładuUzdat-
niania Wody, wybudowana
za unijne dotacje. – Inwestycję
można poprowadzić tak, by
chronićprzyrodę–zapewniapre-
zydentZawiła.a
ą

WCieplicachboją się, że noweosiedle zniszczy cennąprzyrodę

JeleniaGóra

AlinaGierak

alina.gierak@gazeta.wroc.pl

Osiedlemapowstaćwpięknej
okolicy,wpobliżuStawów
Podgórzyńskich.Okoliczni
mieszkańcyalarmują,żeto
zniszczysiedliskazwierząt

bNad łąkami i stawami, w pobliżu którychmiałyby stanąć domki
jednorodzinne,widywane są bociany, derkacze czy bieliki
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Odzeszłego tygodnia listapro-
duktów biorących udział
wplebiscycieDolnośląski Pro-
dukt 2015 zwiększyła się o 38
nowychpozycji. Do środowe-
go popołudnia w kategorii
produkt spożywczy było
już 38produktóworaz 18
w kategorii produkt
niespożywczy.

Celemnaszegople-
biscytu jest wybór
najlepszychwśródna-
prawdę dobrych. Ple-
biscyt pomaga również
rozpowszechnićwiedzę
o eko-produktach z regio-
nu. Do końca konkursu
można zgłaszać kolejne spe-
cjały naszego regionu. Cały
czas szukamy. Głosowanie
kończy się 31 sierpnia o godzi-
nie 23.59.

Głosować można na trzy
różne sposoby:

a poprzez kliknięcie na kan-
dydaturę na podstronie ple-
biscytu.W ten sposób każdy
użytkownik będziemógł od-
dać cztery głosy dziennie.
Waga każdego głosu to 1
a za pomocą Facebooka,
tu też jednoudostępnienie,
za pomocą specjalnej aplika-
cji, to jeden głos
a trzecim, najskuteczniej-
szym sposobemgłosowania
jestwysłanie SMS-a podnr
72355. 1 SMS to aż 15 punk-
tów.W treści należywpisać:

– nspd. (po kropce numer
wybranej pozycji z kategorii
„najlepszy spożywczy pro-
dukt dolnośląski”)
– npd. (po kropce numerwy-

branej kandydatury na pro-
dukt poza spożywczy).
Liczbawysyłanych SMS-ów
jest nieograniczona. Koszt
jednejwiadomościwynosi
2,46 zł zVAT.

Wśrodępopołudniuklasy-
fikacja generalna wyglądała
następująco:

Produkty spożywcze:
a Ser podpuszczkowynie-
dojrzewający, Ślubów – 956
głosów
a Rzodkiewka,Milejowe Po-
le – Ewelina Żygadło – 593
głosów
a Kiszone ogórki z Doliny
Baryczy,Michał Sznajder,

Karnice – 268 głosów.

Produktyniespo-
żywcze:
a Arkana, kosmety-
ki profesjonalne
– 120
a Tołpa kosmetyki
– 46

a Świeczniki kryszta-
łowe zHutyVioletta

– 32
Całość regulaminu oraz lista
dostępnych produktów, na
które można głosować, znaj-
duje się na stronie: www.
naszemiasto.pl. Zachęcamy
do udziałuw plebiscycie oraz
głosowania. a

Do posesji tylko pod zakazem

Odminionej soboty, 8 sierpnia,
mieszkańcy ul. Kowalskiej na
odcinku od skrzyżowania z ul.
Działdowskądoul.Czajczejma-
ją nie lada problem.MPWiK re-
montuje tam kanalizację. Na
skrzyżowaniachpięciudojazdo-
wychulic do tegoodcinka obo-
wiązujezakazwjazdu.Jakradzą
sobie z tymmieszkańcy? Zakaz
ignorują.

– Prowadzę hotel na ul.
Kowalskiej. Jak wyglądam
woczach klienta, kiedymówię
mu, że nie można dojechać
dohotelu,ponieważobowiązu-
je zakaz wjazdu? Jak będę
wyglądać,mówiącmu,abyzig-
norowałzakazizłamałprzepisy
ruchu drogowego, bo i tak nikt
nie zwróci mu uwagi? Już od-
czuwamskutkitychprac–tracę
klientów – irytuje się Grzegorz
Jachym.

A jak z zakazem radzą sobie
innimieszkańcy? – Przejeżdża-
my pod zakazem, comamy ro-
bić? Robotnicy nie robią nam
problemów. Niemamy innego
wyjścia... –mówi pani Natalia,
któramieszkaprzyKowalskiej.

Do objętego pracami 600-
-metrowegoodcinkaul.Kowal-
skiejmożna było dojechać pię-
cioma drogami: od ul. Dział-
dowskiej,Bocianiej,Tczewskiej,
Chłopskiej i Czajczej.Wszędzie
tam stoi teraz znak z zakazem
wjazdu.Jedynymizwolnionymi
zzakazusą robotnicy.

–Można stądwyjechać, ale
wjechać to już nie. Codziennie
ignoruję zakaz i jadę kawałek
podprąd.Jakośmuszędojechać
dosklepu–mówisklepowa,pa-
niAlicja.Podobnie robiąmiesz-
kańcy kilkudziesięciu domów
przyKowalskiej. Do tego klien-
ci dwóch sklepów, hotelu, pie-
karni ipunktupocztowego.

Przed rozpoczęciem prac
ul. Kowalskąmożna było doje-
chać ze Swojczyc do centrum
handlowegoKorona. Teraz ob-
jazd prowadzi przez ul. Dział-
dowską, Kwidzyńską i Czajczą
zpowrotemnaKowalską idalej
jużnormalniedoKrzywoustego.
– Objazd od Działdowskiej do
Czajczej jest przeznaczony dla

tych, którzy jadą w kierunku
na północ. Dla tych jadących
odKorony, objazdywdalszym
ciąguprowadząprzezmostyJa-
giellońskie – wyjaśnia Edwin
Ciesielski z firmy ProTra-Buil-
ding,którawykonujeprace.

Conatozleceniodawcaprac?
–Zmianyorganizacjiruchusąuz-
gadnianezWydziałemInżynie-
riiRuchuUrzęduMiastaWrocła-
wia. Niestety, wnaszymwnio-
skudourzęduzabrakłoinforma-
cjiowyłączeniuzzakazumiesz-
kańcówpobliskichposesji.Miej-
skiePrzedsiębiorstwoWodocią-
gów iKanalizacji, jako inwestor
prac, zawnioskowało jużouzu-
pełnienieoznakowania.Będzie-
mymonitorowaćsprawę,posta-
ramysię,abypojawiłosięonojak
najprędzej – obiecuje Estera
ZuzelzMPWiK.

Mieszkańcymówią, że nie
zostali wcześniej bezpośrednio
poinformowaliozmianachwor-
ganizacji ruchu. Tymwiększe
było ichzaskoczenie, żezezna-
kówniewynika, jakmają doje-
chać do swoich domów. Spra-
wę rozwiązałaby tabliczka z in-
formacją, że zakaz nie obowią-
zuje mieszkańców ul. Kowal-
skiej i zaopatrzenia punktów
usługowych zlokalizowanych
przyniej.a ą

Wrocław

GrzegorzDemczyszak
grzegorz.demczyszak@gazeta.wroc.pl

Mieszkańcykilkudziesięciu
domówprzyul. Kowalskiej
każdegodniamuszą łamać
przepisy, żebydojechać
doswoichposesji

Plebiscyt Dolnośląski Produkt
2015 zyskuje na popularności

DolnyŚląsk

GrzegorzDemczyszak
grzegorz.demczyszak@gazeta.wroclaw.pl

Już56artykułówpochodzą-
cychznaszegoregionubierze
udziałwplebiscycie.Ciągle
możnazgłaszać inneproduk-
ty–spożywczeinietylko

DOLNY ŚLĄSK

Zasobotęnależysię
dodatkowewolne
Za święto przypadającewso-
botę pracownikowi przysłu-
guje dodatkowydzieńwolny.
Najbliższa sobota, 15 sierpnia,
jestwłaśnie dniemustawowo
wolnymodpracy. Ale nie dla-
tego, żewKościele katolickim
przypadawówczasWniebow-
zięcieNajświętszejMaryi Pan-
ny.Obchodzimywtedy Święto
Wojska Polskiegow rocznicę
zwycięskiej BitwyWarszaw-
skiejw 1920 roku.Ważne jest,
że dzieńwolny za sobotnie
świętomusi zostać oddany
dokońca okresu rozliczenio-
wegoustalonegowzakładzie
pracy.Według kodeksupracy
jegopodstawowywymiar
to 1-4miesiące, ale pracodaw-
camoże zastosować rozlicze-
niewciągu 12miesięcy.Naj-
częściej to także onwyznacza
dzień,wktórympracownik
niemusi przychodzić dopra-
cy. Państwowa Inspekcja Pra-
cy przypomina, żeudzielenie
dniawolnegopracownikowi
to obowiązek, a nie dobrawo-
la szefa.Następne święto
wsobotę przypadnie 26 grud-
nia. (MAW)

Wskrócie

bNaulicach dojazdowych ustawiono zakazywjazduwul. Kowal-

ską. Alemieszkańcy je ignorują, bomuszą dojechać do domu
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MATERIAŁ INFORMACYJNY PZU STOP WARIATOM DROGOWYM 005569793

Polskie drogi pułapką dla pieszych 
Rocznie ginie na nich tysiąc osób
Według danych Komisji Europejskiej co piąty pieszy w Unii Europejskiej 

ginie na polskich drogach. Szacuje się, że w ciągu roku jest to ponad 1100 osób. 

– W ciągu ostatnich 10 lat liczba wypadków drogowych zmniejszyła się o połowę, 

ale jeśli chodzi o liczbę ofi ar wśród pieszych, dane niemal się nie zmieniły 

– przypomina Andrzej Grzegorczyk, wiceprezes Stowarzyszenia Partnerstwo 

dla Bezpieczeństwa Drogowego.

W
 badaniu zrealizowanym na zlecenie 

Fundacji PZU około 50 proc. kierowców 

przyznało, że zdarza im się nie zwalniać 

i nie zwracać szczególnej uwagi na znaki drogowe 

w pobliżu przejścia dla pieszych, 

a 60 proc. nie zawsze zatrzy-

muje się, gdy w pobliżu drogi 

znajdują się przechod-

nie. Sporo „na sumieniu” 

mają jednak sami piesi: 

28 proc. z nich wycho-

dzi przed nadjeżdżający 

samochód i wymusza 

p ier wszeństwo.  Ty le 

samo nie zawsze dokład-

nie rozgląda się, zanim 

wkroczy na jezdnię. Z kolei 

co czwarty pieszy przyznaje, 

że zdarza mu się nie stosować do 

sygnalizacji świetlnej. To wszystko spra-

wia, że Polska zajmuje niechlubne miejsce 

w statystykach Unii Europejskiej. Problemem za-

jął się największy polski ubezpieczyciel, wzna-

wiając kampanię społeczną „Kochasz? Powiedz 

STOP Wariatom Drogowym”. Ma ona zachęcić 

kierowców i pieszych do zmiany niebezpiecznych 

zachowań.

Wspomniane badania wykazały, że aż 15 proc. 

więcej kierowców jeździ bezpieczniej, gdy w pobli-

żu mogą być jego bliscy. Tę obserwację wykorzy-

stano jako główny motyw kampanii PZU.

– Bezpieczeństwo na drodze zależy 

w dużej mierze od tego, w jakim 

stopniu czujemy się wspól-

notą. Chcemy zatem roz-

szerzyć pojęcie wspólnoty 

z rodziną, o którą każdy 

z nas dba, na wszystkich 

uczestników ruchu dro-

gowego – podkreśla psy-

cholog ruchu drogowego 

dr Andrzej Markowski za-

angażowany w akcję. Waż-

nym elementem kampanii 

jest konkurs „Aktywne przejścia 

dla pieszych”, w którym samorządy 

ubiegają się o modernizację najbar-

dziej niebezpiecznych przejść dla pieszych. 

– Zapraszamy wszystkie gminy do udziału w akcji. 

W połączeniu z aktywnością obywatelską społecz-

ności lokalnych przełoży się to na realne zmiany 

i poprawę bezpieczeństwa w ich najbliższej oko-

licy – przekonywała Izabela Rakuć-Kochaniak, 

prezes Fundacji PZU.
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Wrocławianie (nie)radzą sobie
z upałami. Robią, comogą
A Nieważne, jakwysokie są temperatury – pracować trzeba. Bez koszulki, podparasolem, z butelką coli

–Noprzecieżtegosięwytrzymać
nieda!–denerwujesiępani Ma-
rysia, kwiaciarka z pl. Solnego.
Klientówmało, bo kto o kwia-
tachmyśli,kiedytaksłońcegrze-
je.A roślinyciągle trzebapodle-
wać, żebynie uschły. No to stoi
wcieniu ipodlewa.

Zresztą,ktomoże,szukacie-
nia.MartaiMira,którymnastu-
diach zadano narysowanie do-

wolnegoobiektuarchitektonicz-
nego, namiejsce pracy specjal-
niewybrały skrawek chodnika
podsklepowymdaszkiem.

– Lepsza taka pogoda, niż
miałbypadaćdeszcz–zaznacza
SebastianPłaza, listonoszInPo-
stu. Tłumaczy, że przynajmniej
listymuniemoknąiniemusino-
sić dodatkowej torby. Za to cały
czasmaprzysobiecośdopicia.

Uśmiechu zadowolenia nie
kryjeDariuszKról,któremukole-
żankazpracyprzyniosłazeskle-
pu zmrożonynapój. Siedzi pod
baldachimem i sprzedaje bilety
na rejsy statkiem.Niemoże się

nadziwić,żeludziewybierająsię
nawycieczkipoOdrzewtakąpo-
godę.– I tostarsi ludzie,anado-
datekwsamopołudnieprzycho-
dzi ich najwięcej – panDariusz
niepotrafi tegozrozumieć.

Nabrakklientównienarzeka-
ją też kierowcy turystycznych
meleksów. Dziwi ich, że tury-
stomchce sięw taki upał zwie-
dzać. – Alemożewłaśnie dlate-
gojeżdżąznami,żebyniespace-
rować po słońcu? – zastanawia
się Klaudia. Ma butelkę wody
imgiełkęnawilżającądotwarzy.
Dla ochłody. Jej koleżanka, Syl-
wia w mgiełki się nie bawi.

Na postoju dlameleksówoble-
wa głowęwodą z ustawionego
niedalekokranu.

Polewania wodą to sposób
chętniewykorzystywany także
przezrobotników.PawełBogusz,
którypracujeprzyprzebudowie
ul.Kowalskiej,wylewanasiebie
odrazucałąbutelkę,awalecob-
sługuje bez koszulki. Jego kole-
gaGrzegorzzostawiłnasobieje-
dynie kamizelkę odblaskową.
Wkońcu, upał, nie upał, o bez-
pieczeństwodbaćtrzeba.

Na taką swobodęwdoborze
garderoby niemogą sobie poz-
wolićsłużbymundurowe.Straż-

nicymiejscyczypolicjancimają
jedyniemożliwośćzałożeniako-
szulkizkrótkimrękawem.

–Przydałybysięjeszczekrót-
kiespodnie,aleregulaminprze-
widuje taki strój tylko dla funk-
cjonariuszypolicjiwodnej–mó-
wi sierżant sztabowy Jakub
Tajsiak.Naupałyjednaktakbar-
dzonie narzeka, bow radiowo-
zach jestklimatyzacja.

Taksówkarzeteżmająklima-
tyzowaneauta,alecoztego,kie-
dy na krótkich trasach klimaty-
zacji nie opłaca się nawetwłą-
czać. Kiedy czekają na postoju,
pozostaje jedynie pootwierać

drzwi i uciekać do cienia. Pan
Zbigniewściągawtedykoszulkę,
ale to i takniewielepomaga.

Usióstrurszulaneknibymu-
ry grube, a i tak przed upałami
nie chronią. Siostra Emilia cały
dzieńpracujeprzychorych.Dla-
tegozamiasthabitunosifartuch.
Maspecjalny,wwersji letniej.

–Innesiostrytojednakwha-
bitach, ale przecież dla Boga
nieliczysię,wcoktojestubrany.
Duszajestważna–uśmiechasię
siostraEmilia i idziedokościoła
się pomodlić. A tam jest przy-
jemniechłodno.a
ą

EwaWilczyńska

ewa.wilczynska@gazeta.wroc.pl

Wrocław

bSylwiaoblewagłowęwodą.Przynajmniejprzezchwilę jestchłodniej
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NaBirmęiToto, słonicezwroc-
ławskiego ogrodu zoologiczne-
go, czekaławczoraj prawdziwa
uczta. IchopiekunkaMałgorza-
taMężykjużtydzieńtemuprzy-
gotowała lodowysorbetzarbu-
zów, jabłek,melonów,marche-
wekiburaków.Bozwierzakiob-
chodziływśrodęswojeświęto–
MiędzynarodowyDzieńSłonia.

Wrocławskiesłoniceniemia-
ły łatwego życia. Zanim trafiły
do ogrodu zoologicznego, pra-
cowaływcyrku.Potymokresie
została im stereotypia, czyli
zwierzęcy odpowiednik choro-
by sierocej. Słonice rytmicznie
się kiwają, szybko się nudzą,
trzebacałyczasorganizowaćim
czas.Dlategonaichwybiegunie
brakuje zabawek, czyli starych
oponczyzawieszonychnadrze-

wachpojemnikówzjedzeniem.
Botowłaśnieszukaniepożywie-
nia jest głównymzajęciem sło-
ni. Poświęcają na to dziennie
od 12 do 18 godzin, dlatego nie
może im to przychodzić za ła-
two.

Lodowa uczta była jedynie
przekąską. Słoń dziennie zjada

bowiemokoło 120 kilogramów
pożywienia.Główniejesttosia-
no i gałęzie.MałgorzataMężyk
tłumaczy, że owoce i warzywa
sądla słoni tymsamym, co sło-
dycze dla ludzi. Czyli przysma-
kiem, który nie powinien zbyt
często gościć w menu. Ale
wświęto– jaknajbardziej. a

Lodydla słoni z okazji ich święta

Wrocław

EwaWilczyńska

ewa.wilczynska@gazeta.wroc.pl

bWrocławskie słonicemają ok. 55 lat. Średnio słonie żyją 60 lat
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bKlaudia kierujemeleksem i nie rozstaje się zmgiełką do twarzyb Sebastian Płaza zawszemaprzy sobie butelkę zimnego napoju

REKLAMA 005457531
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NaszCzytelnikMarcinnapisał
do nas: „Dlaczego na terenie
WrocławiawpociągachKolei
Dolnośląskich iPrzewozówRe-
gionalnychnie są sprawdzane
kartyURBANCARD?Zakażdym
razem,gdydaję jądookazania
podczaskontroli biletów, kon-
duktormacharękąiodchodzi”.
Sprawą zajął się reporter
MarcinWalków.
Jeśli konduktor macha ręką
nawidokURBANCARD, to albo
nie ma przy sobie urządzenia
doskanowania,albo jest leniwy
– uważają przedstawiciele obu
przewoźników.

ChoćwKolejach Dolnoślą-
skichdopierotrwajątestytermi-
nalizoprogramowaniemumoż-
liwiającym odczyt danych
nakarciemiejskiej,napokładzie
pociągówsąskanery,którenato
pozwalają.Dwuosobowadruży-
nakonduktorskadysponujenaj-
częściejjednymskaneremnaca-
ły pociąg. – Testy zakończą się
wewrześniu.Wówczas każdy
terminalKoleiDolnośląskichbę-
dziemiałmożliwość sprawdze-
nia danych na karciemiejskiej
–mówi Justyna Stachniewicz,
rzeczniczkaprzewoźnika.

Oprogramowanie zaktua-
lizowano jużw terminalachpo-
ciągów Przewozów Regional-
nych. – Zmienione oprogramo-
waniewterminalachumożliwia
sprawdzanie danych na karcie
miejskiej,anasipracownicyma-
ją obowiązek ją sprawdzać, po-

dobnie jakmuszą skanować bi-
letynaprzejazdpociągiem.Udo-
wodnioneprzypadkiniewywią-
zywaniasięztegoobowiązkubę-
dątraktowanejakociężkienaru-
szenie obowiązkówpracowni-
czych–mówiAndrzejPiechzod-
działuPrzewozówRegionalnych
weWrocławiu.

Dzięki zmianie oprogramo-
wania, biletymogą sprawdzać
także drużyny konduktorskie
w pociągach przyjeżdżających
zOpolaczyPoznania.

Przypomnijmy,żeod1czerw-
ca 2013 r. posiadacze biletów
okresowych MPK zakodowa-
nychnakarcieURBANCARDlub
elektronicznej legitymacji stu-
denckiejmogą bez dopłaty po-
dróżowaćw granicachmiasta
pociągamiregioPrzewozówRe-
gionalnych i osobowymi Kolei
Dolnośląskich.

Zadarmonietylkozkartą
Zbezpłatnychprzejazdówmogą
skorzystaćteżosoby,którekupi-
ły bilet papierowyMPKważny
conajmniej24godziny.

Pociągamimożna poruszać
sięmiędzystacjami,którewnaz-
wie mają „Wrocław”. Na linii
do Głogowa ostatnią stacją są
Pracze, do Obornik Śląskich
– Świniary, do Trzebnicy
– Pawłowice, doOleśnicy – Psie
Pole, do Legnicy – Leśnica,
do Wałbrzycha – Zachodni,
a do Oławy i Jelcza-Laskowic
–Brochów.aą

Mój reporterZadaj pytanie na gazetawroclawska.pl/mojreporter
albo wyślij je do redakcji „Gazety Wrocławskiej”:
ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław@

b Konduktormaobowiązeksprawdzenia, czykartamiejska

upoważniadodarmowegoprzejazdupociągiemwgranicachmiasta
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Z urbankartą
jedź pociągiem
bez dopłaty

WROCŁAW

Kończą się zapasy krwi weWrocławiu.
Awwakacje potrzeba jej jeszczewięcej
WeWrocławskimCentrum
Krwiodawstwabrakuje krwi.
Kończą sięprzedezapasygrup
ABRh- i 0Rh-. Krewmożna
oddawaćhonorowowsiedzi-
bieRegionalnegoCentrum
Krwiodawstwa iKrwioleczni-
ctwaprzyul. Czerwonego
Krzyża 5/9 odponiedziałku

dopiątkuwgodz. 7.15-17.30
orazwsobotywgodz. 7.30-12.
Centrumprzypomina, żewa-
kacje są trudnymokresem.
Z jednej strony jestwięcejwy-
padków ipotrzebawięcej
krwi, z drugiej – dawcywyjeż-
dżają naurlopy,więc krwi od-
dająmniej. (EW)

WROCŁAW

Dużociemnegodymu,
bopalił sięplastik
Ogieńwybuchłwhali przyul.
Kwidzyńskiej,wktórej skła-
dowanoplastikoweelementy.
Dlategowokolicy pojawiło się
sporo ciemnegodymu.Wga-
szeniupożarubrałoudział
6 zastępówstrażypożarnej.
Część składowanychmateria-
łów spłonęła. (EW)

WROCŁAW

Kontroleprędkości
przyczterechulicach
Dziś strażmiejska ustawi
fotoradary przy czterech
wrocławskich ulicach:
Dmowskiego, Królewieckiej,
Zachodniej i Jedności Naro-
dowej. Kierowcom radzimy
zdjąć nogę z gazu i to nie tyl-
ko dlatego, by uniknąćman-
datu. (EW)

REKLAMA 005567674

ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż  

nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych

w ZGORZELCU, przy ul. Łużyckiej

woj. Dolnośląskie
KW nr JG1Z/00034351/3

KW nr JG1Z/00052065/3

KW nr JG1Z/00052976/2

Pozycja 1: działka nr 111/2, AM-5, obręb X, o pow. 0,2855 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 111/1, AM-5, obręb X  

o pow. 0,0790 ha i udziałem w wysokości 2/25 w działce drogowej nr 2/306, AM-5, obręb X, o pow. 0,2595 ha.

Cena wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł

Wadium: 6 000,00 zł
 

Pozycja 2: działka nr 111/3, AM-5, obręb X, o pow. 0,2690 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 111/1, AM-5, obręb X  

o pow. 0,0790 ha i udziałem w wysokości 2/25 w działce drogowej nr 2/306, AM-5, obręb X, o pow. 0,2595 ha.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 57 000,00 zł

Wadium: 5 700,00 zł
 

Pozycja 3: działka nr 111/4, AM-5, obręb X, o pow. 0,2855 ha, wraz z udziałem w wysokości 1/4 w działce nr 111/1, AM-5, obręb X  

o pow. 0,0790 ha i udziałem w wysokości 2/25 w działce drogowej nr 2/306, AM-5, obręb X, o pow. 0,2595 ha.

Cena  wywoławcza nieruchomości: 60 000,00 zł

Wadium: 6 000,00 zł

 Do wylicytowanej ceny sprzedaży nieruchomości  w poz. 1-3 zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%. 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu, działki posiadają następujące 

przeznaczenie:

— 111/1, 111/3, 2/306 – U2 – tereny usług komercyjnych

— 111/2, 111/4 – U2 – tereny usług komercyjnych oraz w granicy stref ochrony ujęć wody - pośredniej

Uchwałą Rady Miasta Zgorzelec nr 356/2013 z dnia 24.09.2013r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Dzielnicy Ujazd Południe w Zgorzelcu. W wyłożonym w dniach od 28.04.2015r. do 27.05.2015r. projekcie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego, działki nr 111/1 – 111/4, 2/306, AM-5, obręb X Zgorzelec oznaczono symbolem:

— C2.M/U – tereny zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usługowej. 

Przetarg odbędzie się 18 września 2015 r. o godz. 11:00

w siedzibie Oddziału Terenowego Agencji Mienia Wojskowego 

we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39, pokój nr 19-20 (parter)
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium  w pieniądzu z takim rozliczeniem, aby należna 

kwota znalazła się na koncie Agencji Mienia Wojskowego Oddziału Terenowego we Wrocławiu ul. Zwycięska 39, 53-033 Wrocław na rachunku nr 91 

1130 1033 0000 0060 0720 0026 w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział we Wrocławiu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.09.2015r. 

Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć “Przetarg nr 61/2015/S poz. ….” oraz wskazać nazwę osoby prawnej lub osoby fizycznej będącej uczestnikiem 

przetargu.

W przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży, wadium przepada na rzecz OT AMW  

we Wrocławiu.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z jego szczegółowymi warunkami, które podane są w pełnym ogłoszeniu wywieszonym  

od 13.08.2015 r. do dnia 13.09.2015 r. w siedzibie Oddziału Terenowego AMW we Wrocławiu przy ul. Zwycięskiej 39. Ogłoszenie zamieszczone jest 

również na stronie internetowej Agencji Mienia Wojskowego – www.amw.com.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Dodatkowe informacje: tel. 71 364 73 99, 364 73 80

 ODDZIAŁ TERENOWY AMW WE WROCŁAWIU

ul. Zwycięska 39 • 53-033 Wrocław

tel. 71 766 17 25 do 26 •  faks 71 766 17 34

e-mail: marketing.wroclaw@amw.com.pl • www.amw.com.pl
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Zgorzel

Jędrzy

STADIONY
Nazwa (stadionu) hali / pojemność/ adres / miasto

Stadion Wrocław/ 42 771/ Al. Śląska 1/Wrocław
Stadion Zagłębia/16068/Marii Skłodowskiej-Curie 98/Lubin
Stadion Orła Białego/6194/Al. Orła Białego/Legnica
Stadion Olimpijski/ 11 000 (przed modernizacją)/ al. Ignacego Paderewskiego 35/Wrocław
Stadion Chrobrego/ 2817/ ul. Wita Stwosza 3/ Głogów
Stadion Górnika Polkowice/ 3325/ul. Kopalniana 4/ Polkowice
Fair Play Arena/ 1000/ ul. Sportowa 1/ Trzebnica
Stadion OSiR w Żmigrodzie/900/ ul. Sportowa 13/ Żmigród
Stadion Miejski w Oleśnicy/ 3000/ ul. Brzozowa 5/ Oleśnica
Stadion Miejski w Oławie/ 3000/ ul. Sportowa 1/ Oława
Stadion Miejski w Bolesławcu/ 1750/ul. Zgorzelecka 52/ Bolesławiec
Stadion OSiR w Świdnicy/3000/ ul. Śląska 35/ Świdnica
Stadion Oporowska/8346/ul. Oporowska 62/Wrocław
Stadion Miejski Jelenia Góra/ 1558/ul. Złotnicza 12/ Jelenia Góra
Stadion w Zgorzelcu/ 1913/ul. Maratońska 2/ Zgorzelec

HALE
Hala widowiskowo–sportowa RCS w Lubinie/ 3714/ ul. Odrodzenia 28B/Lubin
Hala Orbita/ 3000/ul. Wejherowska 34/ Wrocław
Hala Stulecia/6500/ul. Wystawowa 1/ Wrocław
Hala widowiskowo–sportowa Aqua–Zdrój/2000/ul. Ratuszowa 6/ Wałbrzych
Hala im. Dolnośląskich Olimpijczyków w Legnicy/ 1000/ul. Lotnicza 52/ Legnica
Hala sportowa w Parku Sportowym Złotnicza/980/Złotnicza12/Jelenia Góra
PGE Turów Arena/ 3500/ ul. Lubańska 9a/ Zgorzelec
Hala widowiskowo–sportowa im. Ryszarda Matuszaka/2500/ul. Wita Stwosza 1/Głogów
Hala Sportowa MOKiS w Oleśnicy/790/ ul. Kochanowskiego 4/Oleśnica
Centrum Sportu i Rekreacji w Jelczu–Laskowicach/1000/ul. Oławska/Jelcz–Laskowice
Hala widowiskowo–sportowa GOSiR w Twardogórze/1100/ul. Wrocławska 39/Twardogóra
Hala Sportowa w Miliczu/ul. Armii Krajowej 7/ Milicz
Wielofunkcyjna Hala sportowa AWF/700/ ul. Ignacego Paderewskiego 35/ Wrocław
Hala Sportowa Kosynierka/660/ul. Mieszczańska 11/Wrocław
Hala Sportowa MOSiR w Sycowie/600

IMPREZY
Biegi, PZU Maraton Karkonoski, Szklarska Poręba, sierpień
Biegi, PZU Nocny Wrocław Półmaraton, czerwiec
Biegi, PZU Wrocław Maraton, wrzesień
Biegi, Toyota Półmaraton Wałbrzych, sierpień
Biegi, Półmaraton Legnica – Bieg Lwa Legnickiego, październik
Biegi, Bieg Niepodległości w Legnicy, listopad
Biegi, Letni Bieg Piastów, sierpień
Biegi narciarskie, Bieg Piastów, luty
Kolarstwo, Wyścig Szlakiem Grodów Piastowskich, maj, Legnica-Świdnica-Polkowice-Dzierżoniów 
Szermierka, Challenge Vratislavia, Wrocław, marzec
Lekka atletyka, Rzuty przez Odrę,Wrocław, czerwiec
Wioślarstwo, Tumski Cup, Wrocław, czerwiec
Wioślarstwo, Odra River Cup, Wrocław, maj 
Sporty olimpijskie, Piknik Olimpijski we Wrocławiu, maj/czerwiec
Jeździectwo, Wielka Partynicka, Wielka Wrocławska, Wrocław, sierpień/ wrzesień
Tenis ziemny, Międzynarodowy Turniej Tenisa Na Wózkach, Wrocław, lipiec
Łucznictwo, Puchar Świata, Wrocław, 11-16 sierpnia
Piłka nożna, Memoriał Ireneusza Maciasia, Twardogóra, styczeń
Biathlon, Puchar IBU w Biathlonie, Duszniki-Zdrój, zima
Biegi, Bieg dla Maćka, Wrocław, maj/czerwiec
Szachy, Międzynarodowy Festiwal Szachowy im. Akiby Rubinsteina, Polanica-Zdrój, sierpień
Sporty olimpijskie, Dolnośląskie Dni Olimpijczyka, ostatnio Karpacz (różne miasta), kwiecień
Kolarstwo, Korona Kocich Gór, Trzebnica, czerwiec
Kolarstwo, Mistrzostwa Polski w Sobótce, czerwiec
Kolarstwo, Międzynarodowy Wyścig „Ślężański Mnich”, Sobótka, kwiecień
Siatkówka, Turniej Siatkarskich Rodzin w Miliczu, czerwiec

DRUŻYNY
Tenis stołowy: 
Ekstraklasa Kobiet
KS AZS UE Wrocław (brązowy medal mistrzostw Polski: 2015)
KGHM – ZANAM DWSPiT Polkowice

Superliga Mężczyzn
LKS ODRA KGHM METRACO ROBEN Miękinia

Piłka nożna:
Ekstraklasa 
Śląsk Wrocław (Mistrzostwo Polski: 1977, 2012)
Zagłębie Lubin (Mistrzostwo Polski: 1991, 2007)

Ekstraliga Kobiet:
AZS PWSZ Wałbrzych (awans do Ekstraligi 2015)
KS AZS Wrocław (Mistrzostwo Polski: 2001-2008)
Zagłębie Lubin S.A (awans do Ekstraligi: 2014)

Piłka ręczna:
PGNiG Superliga Mężczyzn:
Śląsk Wrocław (mistrzostwo Polski: 1957, 1958, 
1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966) 
SPR Chrobry Głogów (wicemistrzostwo Polski 2006)
MKS Zagłębie Lubin (mistrzostwo Polski: 2007)

PGNiG Superliga Kobiet:
KGHM Metraco Zagłębie Lubin (mistrzostwo Polski: 2011)
KPR Jelenia Góra (brązowy medal MP: 2004, 2005)

Siatkówka: 
Plus Liga:
Cuprum Lubin (7. miejsce w Plus Lidze: 2015)

ORLEN Liga:
Impel Wrocław (Puchar Polski: 1986, 
wicemistrzostwo 2014)

Koszykówka:
TAURON Basket Liga Mężczyzn:
WKS Śląsk Wrocław (mistrzostwo Polski: 
1965,1970,1977,1979,1980,1981,1987,1991,1992,1993,
1994,1996,1998,1999,2000,2001,2002) 
PGE Turów Zgorzelec (mistrzostwo Polski: 2014)

TAURON Basket Liga Kobiet:
Ślęza Wrocław (mistrzostwo Polski: 1987)
MKS Polkowice (mistrzostwo Polski: 2013)

Futbol amerykański: 
Polska Liga Futbolu Amerykańskiego: 
Panthers Wrocław (wicemistrzostwo Polski: 2015)

Żużel
Ekstraliga: Betard Sparta Wrocław 
(mistrzostwo Polski 1993, 1994, 1995 i 2006)
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tyle tytułów
mistrza Polski
ma na swoim koncie
koszykarski
WKS  Śląsk Wrocław

6 tysięcy
w przybliżeniu tylu uczestników wzięło udział

w Festiwalu Narciarstwa Biegowego
w Jakuszycach

42 771
tylu kibiców zmieści
na największym
stadionie piłkarskim
na Dolnym Śląsku
– Stadionie Wrocław

4200 
tyle metrów muszą
 przemierzyć konie 
i jeźdźcy podczas 
gonitwy 
Wielka Partynicka 
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Dolnośląskie szkoływyższe W lutym tego roku otworzono wydział Wyższej Szkoły
Zarządzania Edukacja w Kłodzku. Wtedy też na kierunku
turystyka i rekreacja naukę rozpoczęło 27 studentów.2003

Turystyka i zarządzanie
A Wydział Wyższej Szkoły Zarządzania Edukacja w Kłodzku od 12 lat kształci ekonomistów
oraz specjalistóww dziedzinie turystyki. Każdego roku uczelnia poszerza ofertę edukacyjną

Siłą uczelni są zadowoleni stu-
denciiznakomitakadra,wywo-
dzącasięzwielurenomowanych
uczelniwyższychzkrajuizagra-
nicy.

Szkoła potrafi dobrze połą-
czyć komfortowewarunki stu-
diowania i wysoki poziom
zprzystępnącenąiprogramami
stypendialnymi.

Władzeuczelnideklarują,że
ichcelemjeststworzeniekażde-
mu studentowi idealnychwa-
runkówdonauki i rozwoju.

Do dyspozycji studentów
jest kilkanaście sal dydaktycz-
nych, trzy sale audiowizualne,
nowoczesne pracownie infor-
matyczne, biblioteka z czytel-
nią,punktgastronomicznyoraz
parking.

Wydział turystykiwKłodz-
kuzostałuruchomionyw2003
roku.Dziś liczyponad300stu-
dentów.Studianakierunkuza-
rządzanie pozwalają im przys-
woić wiedzę z zakresu nauk
ekonomicznych, zarządzania
oraz pokrewnychdyscyplin.

Obecnie naWydziale Tury-
styki w Kłodzku na kierunku
zarządzanie prowadzone są
studia zawodowe I stopnia
w trybie niestacjonarnym. Za-
jęcia zaplanowane są na 6-9
zjazdówsobotnio-niedzielnych
wsemestrze.

W ciągu dwunastu lat nau-
kęnakłodzkimwydzialeWyż-
szejSzkołyZarządzaniaEduka-
cjaukończyłoponaddwatysią-
ce studentów.a

AdrianŚledź
adrian.sledz@gazeta.wroc.pl

Kłodzko

b Rozgrywki studentów w kręgle zorganizował samorząd uczniowski uczelni
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ARektor:drMarek

Lewandowski

AProrektords.Nauki i Współ-

pracyzZagranicą:drJolanta

Kowal,prof.WSZE

AProrektords.Studenckich

i Dydaktyki:drAdamGurba

ADziekanWydziałuTurystyki:

drRobertPiechota

Władze uczelni

WYDZIAŁTURYSTYKI
AKierunekzarządzanie.StudiaIst.
A zarządzanieprzedsiębiorstwem
A logistykawzarządzaniu
Azarządzaniezasobamiludzkimi
Aprzedsiębiorczość-zarządzanie
małąiśredniąfirmą
Apsychologiawzarządzaniu
A zarządzaniefinansamiirachunko-
wośćwfirmie
Azarządzaniewturystyceirekreacji

Absolwencizarządzaniapo-
siadająuniwersalneumie-
jętności:
A znajomośćiumiejętnośćwykorzy-
stanianowoczesnychtechnikzarzą-
dzaniaikierowaniafirmą
A działanienawolnymrynkupodpo-

rządkowanymstandardomUniiEuro-
pejskiej
A znajomośćźródełprawaiumiejęt-
nośćposługiwaniasięnimi
A wiedzanatematbadaniarynku
A umiejętnośćanalizyiplanowania
działalnościrynkowej
A znajomośćnowychtechnikitech-
nologiiwzakresiegromadzenia,prze-
twarzaniaiwykorzystaniainformacji
A ogólnawiedzazzakresumarketin-
gu
A zdolnościinterpersonalne,komuni-
kacyjneinegocjacyjne
A płynneposługiwaniesięjęzykami
obcymi

Zarządzanie, awiedzaprak-
tycznaiteoretyczna

bStudia na kierunku zarządzanie
umożliwią łączenie gruntownego
nabywaniawiedzy ekonomicznej
i umiejętności dostosowania
do zmieniających sięwymogów
rynkupracy. Plany studiów i treści
programoweposzczególnych
przedmiotówzapewniają z jednej
stronywiązaniewiedzy
ekonomicznej zwiedzą z zakresu
innychdyscyplin nauk zobszaru
nauk społecznych, z drugiej
pozwalają zdobyćbardziej
szczegółowąwiedzę specjalistyczną
i praktyczną. Topierwsze
odpowiadanawymógkształcenia
uniwersalnego i odpowiadającego
napotrzeby zmieniających się
niezwykle szybkowarunków

gospodarczych, politycznych
i kulturowych; drugie zaś jest próbą
odpowiedzi nabieżącepotrzeby
rynkupracy.
bProgramykształcenia zostały
skonstruowane tak, aby
kształtowaćwiedzę, umiejętności
i kompetencje pozwalające
podejmowaćpracęw różnych
zawodach i dziedzinach życia, nie
tylko związanego z zarządzaniem.
Wefekcie z jednej strony studia
zapewniająwszechstronnąwiedzę
i umiejętności niezbędnedopracy
na różnych stanowiskach
wstrukturachwielkich, średnich
imałychprzedsiębiorstworaz
instytucji, a takżewcharakterze
właścicieliwłasnych

przedsiębiorstw. Zdrugiej strony
ukończenie studiówna tym
kierunkuumożliwia nabycie
kompetencji kluczowych
umożliwiających znalezienie
zatrudnienia niemalwkażdej
instytucji i sferze życia
gospodarczo-społecznego.
b Metodydydaktyczne stosowane
wWSZEdukacja na kierunku
Zarządzanie obejmują następujące
formy:wykłady kursowe
i dowyboru, ćwiczenia, laboratoria
z zakresu informatyki, seminaria,
projekty oraz lektoraty z języków
obcych.Większość przedmiotów
prowadzona jestw systemie
wykładówz ćwiczeniami bądź
zajęciami laboratoryjnymi.

Podejmowane są starania, aby
wmiaręmożliwości formę
tradycyjnegowykładu zastępować
wykłademzelementamiwykładu
konwersatoryjnego.

Gwarancjastałego
czesnego
Uczelniagwarantujeniezmienność
czesnegoprzezcałyokresstudiów.
Opłatazarokakademickistudiówwy-
nosi4562zł.Studencimająmożliwość
równieżrozbiciajejnadwieratyuisz-
czającopłatęzasemestrorazwformie
dwunasturatopłacającszkołękażde-
gomiesiąca.Dodatkowoambitnistu-
dencimająszansęstaraćsięowysokie
stypendia,któredająmożliwośćstu-
diowaniazupełniezadarmo.

Wydziały i kierunki, koła naukowe

b Egzamin dyplomowy studiów I stopnia
b Inauguracja roku.Od lewej:prorektordrAdamGurba,drMirosław
Mrówka, rektordrMarekLewandowski,drBogusławBednarek

STUDENCI
tylustudentówuczysięobecnie

wkłodzkimwydzialeWyższejSzkoły

ZarządzaniaEdukacja

300

SPECJALIZACJI
taki wybórmają studenci
na kierunku zarządzanie
wKłodzku

7

b Organizacja corocznych
Międzynarodowych
Konferencji Naukowych.
Studenci mająmożliwość
uczestniczenia jako słuchacze
lub osoby przygotowujące
referaty.
bUniwersytet Trzeciego
Wieku Edukacja – zajęcia
dydaktyczne dla seniorów.
b Biuro karier – jednostka
umożliwiająca organizację
praktyk zawodowych, a także
przyjmująca oferty pracy dla
studentów i absolwentów.
b Samorząd studencki
organizuje imprezy i zabawy:
na zakończenie roku
akademickiego, rozgrywki
sportowe: koszykówka, kręgle,
mikołajki, Dzień Życzliwości.
bDla uatrakcyjnienia studiów
wWSZ Edukacja i zapoznania
studentów z aktualnymi
problemami społeczno-
-gospodarczymi zapraszani są
profesorowie innych uczelni
oraz przedstawiciele władz
i instytucji, którzy wygłaszają
wykłady fakultatywne
dla wszystkich studentów.

Działalność uczelni
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B
eckham.Tosłynnenazwi-
sko otwiera wszystkie
drzwi. Ale może być też
dużym utrudnieniem.
Możesięotymprzekonać
już niedługo 16-letni

BrooklynBeckham,najstarszysynsławnej
i bogatej pary – piłkarzaDavidaBeckhama
i Victorii, członkini nieistniejącego już po-
pularnegozespołuSpiceGirls i projektant-
ki mody. Pierworodne dziecko uwielbia-
nychnacałymświecieBrytyjczykówzaczy-
nabowiemkarieręwmodelingu.

Nastolatekniechcebyćtylkoznanymsy-
nem sławnych rodziców. Brooklyn groma-
dzifanów(jegokontonaInstagramieobser-
wujejuż3,8mlnludzi)ikonsekwentniepró-
buje znaleźć dla siebiemiejscew show-bi-
znesie,wktórym–bądźcobądź–sięwycho-
wał.Naraziepróbujejednakdrógwytyczo-
nychprzezswoich rodziców.Wzoremojca,
posiadacza słynnej lewej nogi, trenował
w szkółce piłkarskiej klubu piłkarskiego
ArsenalLondyn.Terazjednakskierowałsię
ku światuwielkiejmody,wktórymkróluje
jego matka – właścicielka znanej marki
VictoriaBeckhami ikonastylu.

16-latek podpisał w tym tygodniu kon-
trakt z jedną z agencji modelingowych,
o czympisaływszystkie portale rozrywko-
wenaświecie.–Wyglądanato,żeonmana-
prawdędużeszansenakarieręwtymbizne-
sie. Jest niewiarygodnie fotogeniczny i jest
przystojny,więcmożenaprawdęzajśćdale-
ko i zarabiać duże pieniądze – powiedziała
osoba z otoczenia Beckhamów, cytowana
przez „TheMirror”. Brooklynma już za so-
bą pierwsze kroki w branży – pojawił się
naokładkachdwóchprestiżowychmagazy-
nów „ManAbout Town” i „Rollercoaster”,
w sesji zdjęciowejw„NewYorkTimes Sty-
leMagazine”orazwystąpiłwkampaniipol-
skiej (lecz znanej na całym świecie)marki
Reserved. Zamiłowanie domody i drogich
marekprezentuje teżnazdjęciachpubliko-
wanychwportalachspołecznościowych.

RodzinaBeckhamówmodęmawekrwi.
VictoriaiDavidBeckhamowiewielokrotnie
pojawialisięwmodowychkampaniachczy
reklamówkach prestiżowychmarek iwiel-

kich domówmody. David promowałmię-
dzy innymi bieliznę Armaniego i H&Mczy
luksusowe zegarki firmy Breitling. Z kolei
stworzonaw2008r.markaVictorii trzylata
później została uznana za markę roku
i na dobre zajęłamiejsce namodowym fir-
mamencie. Styl i klasę okazują takżepozo-
stałe z czworga rodzeństwa Beckham: 13-
-letni Romeo, 10-letni Cruz oraz 4-letnia
Harper. Jedynacórka sławnejparypojawia
się publiczniewmodnych sukieneczkach
idealniedopasowanychdostylizacji jejma-
my.ZkoleiRomeostałsiętwarząbrytyjskie-
goBurberry. Karieramodela dla osobywy-
chowanej w tak stylowej rodzinie (ojcem
chrzestnymBrooklynajestbrytyjskipiosen-
karz Elton John) nikogo nie powinnawięc
dziwić.

Jednakwieluzastanawia się, czyzakon-
trakt Brooklyna nie odpowiadają bardziej
sławnenazwiskoiwpływowirodziceniżta-
lent. „Jak to sięwogóle stało?Azapomnia-
łem, to Brooklyn Beckham”, „kocham
Beckhamów,aleonpoprostuniewyglądajak
model,wybaczcie”, „onwygląda jakwiele
dzieciakówzmojejulicy”–winternetowych
komentarzachprzeważał sceptycyzm. Jed-
nak 16-latka bronił dyrektor agencji BMA
ModelsFaridHaddad.–Oczywiściedużąro-
lę odgrywa tu fakt, że Brooklyn jest synem
Beckhamów,alejegoojciecjestjednymznaj-
przystojniejszychmężczyznnaświecie,mat-
ką–jednąznajpiękniejszychkobietnaświe-
cie, imyślę, że stworzyli jedne znajładniej-
szychdziecinatejplanecie–mówiłHaddad
cytowanyprzez„TheTelegraph”.Mężczyzna
przyznał jednak,żemimowszystko todzię-
ki rodzicomBrooklyn zajdzie owiele dalej
wbiznesie,niżzrobiłbyto,niemającsławne-
gonazwiskaisławnychznajomości.

Prawdajesttaka,że–pomijająctalentczy
predyspozycje –nazwiskoBeckham jest już
medialnąmarką. Owspółpracę zmłodym
Brooklynembędąwięczabiegałynajwiększe
firmy inajsławniejsi projektanci. Jegopoja-
wienie sięw sesji zdjęciowejwmagazynie
sprawi, że szybkozniknie onzpółek, apro-
mowanaprzezniegoczapkaszybkozostanie
wykupionawsklepach. Jak zaznacza „The
Telegraph”, dzieckoBeckhamówmogłoby
nawet założyć firmęprodukującąwełniane
ocieplaczenaczajnikiiszybkozbiłobyfortu-
nę. –On jest bardzo sławny, dlatego zawsze
będziepożądany– stwierdziłprzedstawiciel
agencjimodeliMOTModels.

Bycie dzieckiemsławnych rodzicównie
jest jednak łatwe.Oddzieciństwawświetle
reflektorówdodojrzałości,w której każdy

krok dziecka oceniany jest przez pryzmat
matki czyojca.A jeszcze trudniejsze jestby-
cie członkiem rodziny, która w świecie
popkulturymaniejakostatusrodzinykrólew-
skiej.Odślubuw1999r.VictoriaiDavid–dwie
gwiazdywrodzimejWielkiejBrytanii–zmiej-
sca stali się ukochanąparąWielkiej Brytanii
inietylko.

Jednakmimoblichtru i rozgłosu Beck-
hamowiewydająsięwyjątkowonormalni,są
bardzolubiani,niewywołująskandaliispra-
wiająwrażeniezwyczajnej,kochającejsięro-
dziny,którąodinnychrodzinodróżniajątyl-
komilionynakoncie(w 2014 r.„TheSunday
Times”określiłfortunęparyna380mlnfun-

tów) i tłumy dziennikarzy pod domem.
Beckhamowiesąodtrutkąnatakiemedialne
familiejaknp.sławnafamiliaKardashianów.

Victoria iDavidpokazują też,żedosuk-
cesuiwielkichpieniędzytrzebadojśćcięż-
kąpracąideterminacją. I jeślinauczyli tych
zasad dzieci (wyjątkowo ułożone jak
nadziecigwiazd), tooBrooklynaniemasię
comartwić. Będziemiał po prostu (owie-
le) łatwiej.

Jak donosząmedia, nastolatek planu-
je też karieręwHollywood imarzy o by-
ciu aktorem. Pytanie tylko, czy Brooklyn
znajdziewłasną, niezależną od rodziców
drogę. a

Beckham junior
jużmarzy
oHollywood
Najstarszy synDavida i Victorii, 16-letni
BrooklynBeckham,podpisał kontrakt ze
sławną agencjąmodeli. Jegomarzenia sięgają
jednakdalej –myśli już o karierze aktora

b 16-letni Brooklyn Beckham (na zdjęciu zmamąVictorią) chce się skupić namodelingu i aktorstwie
F
O
T.
JO

E
L
R
Y
A
N
/A
P

Sławni ludzie

AleksandraGersz

a.gersz@polskapresse.pl
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W
pierwszymzserii
reportaży z We-
nezueli James
Hider spotyka się
twarzą w twarz
zprzywódcągan-

gu porywaczy. Mężczyzna stojący w alei
slumsówwCaracasma zapaskiempisto-
let. Z założonymi rękoma przygląda się
nam,gdysiędoniegozbliżamy.Spotykam
się z członkami gangu porywaczy ze sto-
licy Wenezueli, dlatego obecność broni
mnie nie dziwi.

Jesteśmy już przy nim, gdy nagle z są-
siedniego podwórka wyłania się inny
mężczyzna z pistoletem wycelowanym
wmoją głowę. Automatyczny glock z ce-
lownikiem laserowympod lufą.Gangster
przez długą minutę celuje to w moją
twarz, towklatkępiersiową,najwyraźniej
zastanawiając się, czy mnie obrabować,
zabić, czy udzielićmiwywiadu.

Na szczęście decyduje się na to ostat-
nie, choć błyskanie laserem po oczach
i trzymaniepistoletuokilkacentymetrów
odmojej twarzywydajesięgobawić.Miej-
scowy przewodnik zasugerował spotka-
niewczesnymrankiem,zanimgangsterzy
odurzą sięnarkotykami i rumem–wtedy,
jak ostrzegł, są jeszcze bardziej niezrów-
noważeni.

Uzbrojeni mężczyźni prowadzą nas
do swojego domu. Nie ma w nimmebli,
z wyjątkiem tandetnych sof i pary moto-
rów,którychużywajądoucieczekpodczas
napadów. Mężczyzna z glockiem, w cza-
peczcebaseballowej i szarej bluzieoddre-
su, kieruje gangiem porywaczy i handla-
rzynarkotykami.Kontroluje jednozwięk-
szych wzgórz ogromnego slumsu Anti-
mano. Ten drugi, uzbrojonyw rewolwer,
to jego pomocnik. Przez całe spotkanie
obaj trzymają palce na spuście.

Caracas to drugie najbardziej niebez-
piecznepodwzględemzabójstw iporwań
miasto na świecie.Wystarczy krótka roz-
mowa z porywaczami, by zrozumieć dla-

czego. Ich lidermaniewięcejniż25 lat, ale
tymbiznesemzajmuje sięoddekady.Wy-
gląda na człowieka bezwzględnego.

–Czasami jeździmypookolicy i rozglą-
damysię,kogoby tuzdjąć, żebyzobaczyć,
comaprzysobie, dolary czyeuro –mówi.
– Innym razem rekrutujemy kogoś, kto
pracuje dla bogacza, śledzimy nasz cel
przez długie tygodnie, miesiące, a nawet
rok, a potem żądamy okupu.

Napady przynoszą im od 20 funtów
do 2 tys. funtów, zależnie od tego, ile uda
sięwycisnąć z ofiary.

Pytam,kto jestnajlepszymcelemzwy-
kłego porwania z ulicy. – Ty – odpowiada
bez uśmiechu, jak gdyby znów zastana-
wiał się, czynie skorzystać zokazji, że już
jestemw jego domu. – Wyglądasz na ko-
goś, ktoma forsę.

Wydaje się oczywiste, że mógłby nas
okraść, a nawet zamordować i nikt nie
odważyłbysię interweniowaćczydonieść
policji. Przed domem jest pusto, niezwy-
kływidok jak na Antimano, gdzie na krę-
tych betonowych uliczkach zwykle spo-
tyka się mnóstwo ludzi. Poprzedniego
wieczoruzginął taksówkarz.Wielewska-
zuje, żebyło toporwanie, które sięniepo-
wiodło.Chwilępóźniej zginąłmężczyzna,
który próbował protestować. Miejscowi
twierdzą, że nikogo nie aresztowano.

Postanawiam jak najszybciej zakoń-
czyć rozmowę. Często podczas wywia-

Caracaswyrosło na światową stolicę
przemocy, gdzie rządzą gangsterzy
Upadłe państwo

JamesHider

redakcja@polskatimes.pl

Pod rządami
lewicowych polityków
bogata w ropę naftową
Wenezuela staje się
krajem pogrążonym
w coraz większym
chaosie. Nawet
w stolicy nie można
się czuć bezpiecznie,
rządzą gangi, nie
stróże prawa

dów udaje się nawiązać relację z prze-
stępcami, baronami narkotykowymi,
a nawet terrorystami: zwykle chcą coś
powiedzieć światu albo pochwalić się
swoimiwyczynami. Ten człowiekpatrzy
na mnie jak farmer zastanawiający się,
której owcypoderżnąć gardło. Policją się
nie przejmują, zapewnia. – Jak mamy
pieniądze, to im płacimy. Wolimy nego-
cjować. Ale jak trzeba strzelać, to strze-
lamy. Już nieraz to robiliśmy.

Wzruszaramionaminawzmiankęodu-
żej operacji prowadzonej przez policję
w stolicy, która jak tłumaczą władze, ma
ograniczyćszalejącąprzestępczośćwmieś-
cie, gdzie co roku ginie 25 tysięcy osób.
– Totylkotakazasłonadymna,żebyuspo-
koićwystraszonychobywateli.Musząpo-
kazać, że coś robią, ale prawdziwi krymi-
naliści zawsze pozostają nawolności.

Dlaniegobardziejniebezpiecznesą in-
ne gangi, z którymi walczy o kontrolę
nadslumsamizczerwonej cegły i betonu.
Jego gang, trudniący się handlem kokai-
ną, crackiem i marihuaną, brał udział
wwielu strzelaninach, aleostatniowyne-
gocjowali zawieszeniebroni. –Dziś się sza-
nujemy, ale jeśli tu przyjdą, będziemy się
bronić. Nie boję się śmierci.

Większaczęść stolicywygląda jakmia-
sto duchów, ale centrum ożywa w każdy
weekend. Młodzi ludzie piją Cuba Libre,
tańczą salsę do muzyki na żywo, nie za-
pominając jednakogroźnychmordercach
grasującychwmieście.

–Tonormalne, żeboisz się, gdywycho-
dzisznamiasto –mówiMaririm,24-letnia
pielęgniarka, stojącaprzedLaPatana, ba-
remzsalsą,obwieszonymzdjęciamiFide-
laCastro iCheGuevary, któryniegdyśbył
ulubionymmiejscem spotkań zwolenni-
kównieżyjącego jużprezydenta tegokra-
juHugoCháveza, adziś przyciągamodną
młodzież.

Jak większość imprezowiczów, woli
spotykać się w domach przyjaciół, a jeśli
już wybiera się do baru, to stara się tylko
do takiego, którymieści się bardzo blisko
domuimanadodatekparkingorazochro-
nę, tak bymogła sama dojechać. Ale i tak
dwa razy została obrabowana. – W dzień
wcale nie jest bezpieczniej – dodaje jej
przyjaciółka Andrea.

Pielęgniarki wychodzą z baru o godzi-
nie 22, bo boją się, że zostaną zaatakowa-
ne.Narzekają, że rządowapensjawystar-
czy ledwie na parę drinków.

Gdy większość Caracas pustoszeje
po zmierzchu, w Las Mercedes, wene-
zuelskiej wersji Soho, ludzie tłoczą się
w klubach i drogich barach jeszcze
o 3 nad ranem.

– Jest coraz gorzej – narzeka Natalia,
studentka w czarnej koktajlowej sukien-
ce, świętująca swoje 21.urodzinywtowa-
rzystwieprzyjaciółwSuka,klubiewzoro-
wanymnamodnymparyskimBuddhaBa-
rze. Ją też okradziono, i to aż kilka razy.
Kiedyświdziała, jakbandyci zastrzelili ko-
goś tużobokbaru,wktórympiła.Dodziś
ma przed oczyma temakabryczne sceny.

– Panikujesz za każdym razem, gdy
obok zatrzymuje się jakiś samochód, bo
myśliszwtedy, że ladachwila cię zaataku-
ją –mówi. – Amy jesteśmymłodzi i chce-
my się bawić.

Oprócz pieniędzy młodzi ludzie z ba-
rówmającoś jeszcze, czegopożądauzbro-
jony w glocka przywódca porywaczy
–wykształcenie.

– Chciałbym studiować na jakimś po-
rządnym uniwersytecie – mówi w chwili
emocji. –Alewiem,żektóregośdniaszedł-
bymulicą zmoją rodziną i ktośpodszedł-
by imnie zabił. Jak razw towejdziesz, to
tak naprawdę zostajesz w tym do końca
życia.
TŁUMACZENIE: LIDIA RAFA

Caracas jest drugim
najbardziej
niebezpiecznym
miastemna
świecie pod
względemzabójstw
i porwań

b Dramatyczna sytuacjawCaracas to skutek nieudolnych rządów, kraj nie radzi sobie z falą przestępczości
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leźć…Któż to będzie? Źli rodzicewysyłają
poSmoczeOkoswojedzieci.CzyMal,Evie,
Jay iCarloszdobędąOko?Czypotomkowie
łotrów udowodnią, że łotrowskie pocho-
dzenieskazujenabyciezłym?Amożeoni-
czymnieprzesądza?Czyczwórkabohate-
rówdojdzie downiosku, że bycie dobrym
wcalenie jest takiezłe?Niepowiem,musi-
cie sami znaleźć odpowiedź w książce.
Zdradzę tylko, że historia opowiedziana
w„Wyspie Potępionych” będzie kontynu-
owana w jednej z najbardziej oczekiwa-
nych produkcji tego lata – filmie „Następ-
cy”.PolskapremierafilmuwkanaleDisney
Channel już 18września.

Czy książka o losach złych postacimo-
że być przyjemną lekturą? Okazuje się, że
może, tym bardziej że historia jest cieka-
wa, barwna (choć przeważnie w ciemnej
tonacji), a do tego napisana bardzo lekko.
Przeczytajciemalutki fragmencik izobacz-
cie, jak łatwo wpada w oko styl pisarki.
MelissadelaCruz,anglistka ihistoryksztu-
ki, autorka takich książek dla młodzieży,
jak „Au pair” i cykl „Błękitnokrwiści”, tak
ototłumaczy,czymjestwieczność:„Wiecz-
ność, jaksięokazuje, tocałkiemdługiczas.
Dłuższyniżsenzaklętejksiężniczki.Dłuż-
szy niż złote włosy panny uwięzionej

wwieży. Dłuższy niż tydzień bycia zaklę-
tymw żabę i z pewnością owiele dłuższy
niżoczekiwanie,żebyksiążęwreszciewło-
żył ci na stopę szklany pantofelek. Tak
wieczność to bardzo, bardzo długo. Do-
kładniedziesięć lat.Oddziesięciu lat legen-
darnizłoczyńcytkwiliwpływającymwię-
zieniuzeskał igruzu.Nodobrze,moglibyś-
cie oczywiście powiedzieć, że dziesięć lat
to w sumie nie jest aż tak długo. Ale dla
tych,wszystkichzaklinaczy iwiedźm,we-
zyrówiczarnoksiężników,złychkrólowych
i mrocznych wróżek życie bezmagii było
wyrokiem gorszym od śmierci. (A niektó-
rychnawetprzywróconozmartwychtylko
po to, żeby umieścić ich nawyspie -więc,
no coż, oni chybawiedząnajlepiej).”

Czujecie jużklimattejksiążki?Jeśli spo-
dobał sięWam imacie
ochotęprzeczytaćwię-
cej, zajrzyjcie do księ-
garń26sierpnia.a ą

Wyspapotępionych,
Melissa de la Cruz, tłu-
maczenie: Anna
Klingofer, wydawni-
ctwo Egmont 2015, ce-
na: 29,99 zł

Z
pewnością pamiętacie takie
słynne filmy Disneya, jak
„Aladyn”, „101 dalmatyń-
czyków”, „Kopciuszek”,
„PięknaiBestia”czynajnow-
szą „Czarownicę”? Apamię-

taciewystępujące tamczarne charaktery?
Jesteście ciekawi, jakie są ich dalsze losy?
Chcielibyście poznać ich dzieci i dowie-
dzieć się, czyposzływśladyrodziców?Je-
śli chceciesięprzekonać,czypowiedzenie,
że niedaleko pada jabłko od jabłoni, zaw-
sze się sprawdza, zajrzyjcie do powieści
Melissy de la Cruz „Wyspa potępionych”.
Podobno amerykańskie nastolatki oszala-
ły na punkcie tej książki? Jest ona nume-
rem jeden listy bestsellerów „New York
Timesa” oraz jednym z bestsellerów list
WallStreetJournal iUSAToday.Czytaksa-
mo zachwyci polskich czytelników? Czas
pokaże.Powieśćwejdziedopolskichksię-
garń 26 sierpnia.

Bohaterami „Wyspy potępionych” są:
Mal (córkaMaleficent ze „Śpiącej Królew-
ny”), Evie (córka Złej Królowej z „Królew-
ny Śnieżki i siedmiu krasnoludków”), Jay

(synDżafaraz„Aladyna”)orazCarlos (syn
Cruelli ze „101 dalmatyńczyków”). Na ty-
tułowej Wyspie Potępionych znaleźli się
zpowoduswoichszelmowskichrodziców.
Jak się dowiadujemy zaraz na początku
książki, dawno temu, czyli powszystkich
szczęśliwych zakończeniach, ze Zjedno-
czonych Stanów Aurodanu wygnano
wszystkich złoczyńców. „Uwięziono ich
naWyspie Potępionych, pod ochronnym
kloszem,którytrzymałwszelkieczaryzda-
laodichszponów.Najstraszniejsizestrasz-
nych,najbardziejzdradzieccyzezdrajców,
najpodlejsizpodłychinajgroźniejsiz tych,
którzyodzawszesiali grozę,zostali skaza-
ni na życie bezmagicznychmocy.”

Wszystkie uwięzione czarne charakte-
ry nie byłyby sobą, gdyby nie próbowały
uciec z Wyspy – mrocznego, ponurego
miejsca,które jeststrzeżonepolemenergii
uniemożliwiającej ucieczkę. Pozbawieni
swychmagicznychmocy żyją w odosob-
nieniu, zapomniani przez resztę świata.
Mają jednak nadzieje na powrót, bo wie-
dzą, że w Zakazanej Twierdzy ukryte jest
SmoczeOko–kluczdoprawdziwegomro-
kui jedynanadziejazłoczyńcównauciecz-
kę. Tylko najsprytniejszy, najbardziej nik-
czemnyinajniegodziwszyłotrzdoła jezna-

Czy dzieci czarnych charakterów z bajek Disneya pójdąw ślady rodziców?
AgataGrzelińska

agata.grzelinska@gazeta.wroc.pl
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P
ierwszym utworem, który
zrobiłnamniewielkiewraże-
nieidziałałhipnotycznie,by-
ła „Lila Weneda” Juliusza
Słowackiego. Przeczytałem
ją w drugiej klasie podsta-

wówki. Dałami ją do czytaniamojamatka.
Matkamiałaprzedwojennąmaturę iuwiel-
białaSłowackiego ipoezjęstarożytną.

Odlektury„LiliiWenedy”zacząłemlubić
horrory.Wychowałemsię na prozieWillia-
maFaulknera , którego utwory zacząłem
czytaćw11klasieogólniaka.Jegoksiążkiby-
łyczęstohorrorami.

Byłtakiczas,kiedypierwszykontaktzpi-
sarzembył testemdlamnie. Jeżeli tenkon-
takt namnie działał, wiedziałem, że to bę-
dzieważny dlamnie pisarz. Tak zadziałał
Faulkner.Wlatachmojejmłodości(lata50.),
bardzo popularnewtedy pismo „Dookoła
świata” zamieszczało cyklicznie „Opowieś-

Najbardziej lubię horrory
Literatura

BarbaraSola

kultura@gazeta.wroc.pl

Wrocławski poeta,
Janusz Styczeń,
autorm.in. tomu
wierszy „Furia
instynktu”, opowiada
nam o książkach, które
wpłynęły na jego życie
i które go zachwyciły
od pierwszej strony...

bJanuszStyczeńmieszka i tworzyweWrocławiu
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J
esteś za in vitro czyprzeciwnie-
mu?Zanimodpowiesz,zastanów
się, cowłaściwiewieszozapłod-
nieniu pozaustrojowym. Że PO
jestza,aPiSprzeciw?Ajakietoma
znaczenie?Pytam,cowieszonau-

kowejstronietegoprocesu?Nowłaśnie...
Ta książka (wydanaprzedkilku laty, ale

jestnaczasie)jestprzeznaczonadlatych,któ-
rzychcąotymdyskutować, jednaknie inte-
resują ichdurne,partyjnenawalanki.Wroc-
ławscygenetycy, prof. StanisławCebrat (oj-
ciec) iprof.MałgorzataCebrat(córka),zebra-
liwniejwiedzęgenetycznąniezbędnądozro-
zumienia, na czympolega skomplikowany
procespoczęciaijeszczebardziejzawiłyświat
współzależnościgenetycznych.

Nie, toniebędzie łatwa lektura –autorzy
podkreślajątosami.Żebyjednakkażdymiał
szansę pogłębić swoją wiedzę, dołączyli
nakońcuswojejksiążkisłowniczekterminów
genetycznych,którypomożezrozumiećtrud-
nyświatgenetyki.

Wrocławscy genetycy zwielką delikat-
nością iprecyzjąwyjaśniająniuansegenety-
ki,pokazują,jakiekonsekwencjemogąozna-
czać ingerencjew ludzki genom idzielą się
swoimiwątpliwościami związanymi z tym.
Niepodsuwajągotowychrozwiązań,niemó-
wią, comamymyśleć, ale zmuszają domy-
ślenia.Pewnie,łatwiejodrazunazwaćkogoś
PO-wskimczyPiS-owskimoszołomem, ale

dziękitejlekturzebędzie-
myprzynajmniejwiedzie-
li,ocosiękłócimy...

Stanisław Cebrat
i Małgorzata Cebrat,
„Człowiek przejrzysty,
czyli jego problemy
zwłasną genetyką”,Wy-
dawnictwo Kubajak,
2012.a ą

Zajrzyj, zanim
się pokłócisz
o in vitro
MaciejSas

maciej.sas@gazeta.wroc.pl

cizdreszczykiem”.Iwtych„Opowieściach…
ukazało się opowiadanie Faulknera „Róża
dlaEmilii”.Po przeczytaniutegoopowiada-
niawiedziałem, że Faulkner to będziemój
pisarz.

Faulkner często pisał o sprawach dra-
stycznych,alezawszepozostawałarystokra-
tąducha.

Kiedypokilkudziesięciu latachwracam
doktórejśzpowieściFaulknera,zawszeprze-
żywamkatharsis, tzn.uczucielękuitrwogi,
uczuciewzięcia na siebiewiny i jednocześ-
niewybaczenia. Najbardziej cenię „Azyl”,
tytułoryginalny„Sanctuary”. Faulknerpo-
wiedział, że ten tytuł wziął z sentencji
JosephaConradamówiącej,że „sercekobie-
tyma takie sanktuarium, doktórego żaden

mężczyznaniewejdzie”.Tojestpowieśćna-
turalistyczna, ale pełna symboli. Zwłaszcza
imię i nazwisko głównej bohaterki są sym-
boliczne: Temple (czyli świątynia) Drake
(nazwiskokorsarza, który zdobył dla królo-
wej Elżbiety I dużo ziem). Bohaterka „Azy-
lu”bardzodużoprzeszła,m.in. gwałtkolbą
kukurydzy,ależałowałempodkoniecksiąż-
ki, żeokazałasięonazłąkobietą.

Inne powieści Faulknera, które zrobiły
namniewielkiewrażenie,to„Dzikiepalmy”,
„Zaścianek”, „Wściekłość i wrzask”.
Faulkneropisywałrzeczydrastyczne,alesto-
sował interpretacjęgłębinową.

W swoich wierszach za przykładem
Faulknerastaramsięstosowaćinterpretację
głębinową.

Wpoezjiwielkiewrażeniezrobiłnamnie
DavidHerbertLawrence,alenieswojąsłyn-
ną powieścią „Kochanek ladyChatterley”,
alewierszami.Mamwpamięci jegopoemat
oPersefonie, którawiosną opuszczaHades
i zbliża się domatki Demeter, bogini zbóż
i żniw.Hades jednakwszystkimi roślinami
czuwa,byPersefonawróciłanazimę.

W tym poemacie Lawrence stworzył
pięknyobraz:„kwiatypsypiekieł”.Niezna-
lazłemnigdziewpoezjiświatowejporówna-
niakwiatówdopsów.

Pamiętam jeszcze poemat Lawrence’a
„Figa”.Poematoowocufidzeijednocześnie
onarządziekobiecym.

PoezjaRilkego jestteżtąpoezją,doktórej
częstowracam. Bardzo lubię jego poemat:
„Hermes,OrfeusziEurydyka”.

Obecnie uwielbiam czytać kryminały
szwedzkie, które zdecydowanie górują
nad kryminałami innych nacji. Przede
wszystkimpsychologią,szerokościąspojrze-
nia na człowieka. Cenię takich autorów, jak
HenningMankell, HakanNesser, Camilla
Lackberg.

Skoro jestemprzy Szwedach, tomuszę
dodać, że kocham Szwedów za to, że dali
NoblaSienkiewiczowi,wymierzająctymsa-
mympoliczekpolskiemusalonowi.a

ą
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Jednym z samobójców terro-
rystów, który w czerwcu tego
roku dokonał zamachu na ra-
finerię w irackim Bajdżi, był
Polak Jacek S. Zginęło wtedy
11 osób, a 27 zostało rannych.

Polak wjechał samocho-
dem wypełnionym ładunka-
mi wybuchowymi w budynki
rafinerii. Pozostali trzej terro-
ryści (Europejczyk, Kuwejt-
czyk i Palestyńczyk) atakowa-
li inne cele rządowe w tym
irackimmieście.

Mężczyzna od kilkunastu
lat razem z rodziną mieszkał
wniemieckiej Getyndze (miał
niemieckieobywatelstwo). Ja-
cek S. pochodzi zKamnicy. To
maławieś kołoMiastkaw po-
wiecie bytowskim (woje-
wództwo pomorskie). Miesz-
kańcy, dawni sąsiedzi, od nas
dowiadują się, co się stało.Nie
mogąw to uwierzyć.

–Jegoojciecmiałpochodze-
nie niemieckie. Pojechali za
chlebem.Tużyłosięciężko.On
pracował w lesie jako pilarz.
Ona była krawcową, ale w su-
mie nie pracowała – mówią
mieszkańcy Kamnicy. Chłopa-
ka pamiętają jak przez mgłę,
bo kiedy wyjechał, był mały.
– Wiadomo, wtedy był zwy-
kłymchłopcem–mówiąludzie.

Mieszkańcy dodają, że ro-
dzina S. co roku przyjeżdżała
do Miastka na urlop. Bywał
też Jacek S.

Od członków jego rodziny
wiemy, że w ubiegłym roku
podczaspobytuwrodzinnych
stronach bardzo obnosił się
z tym, że przeszedł na islam.
Namawiał do tego innych
członków swojej rodziny. Nie
znalazł chętnych. Wtedy nikt
nawet nie domyślał się, co
może później zrobić.

Zapytaliśmy Agencję Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego,
czy JacekS. byłwcześniej zna-
ny polskim służbom, a jeśli
tak, czy służbymonitorowały
jego przyjazdy do Polski?
„Uprzejmie informujemy, że
temat, o którym pan pisze,
jest nam znany. Działania
Agencji BezpieczeństwaWew-
nętrznego prowadzone są we
współpracy ze służbami part-
nerskimiwEuropie. Zewzglę-
du na ograniczenia natury

prawnej i charakter sprawy
niemożemypodawaćdopub-
licznejwiadomości szczegóło-
wych informacji dotyczących
naszychdziałańw tej kwestii”
– odpisał płk Maciej Kar-
czyński, rzecznik ABW.

Jak informujeportal gazety
„GöttingerTageblatt”, JacekS.
doPaństwa Islamskiegozostał
zwerbowany przez internet,
po tym jakprzeszedłna islam.
Według sąsiadów 28-latka
po konwersji mężczyzna stał
się nieco agresywny, ale nie
wzbudzał podejrzeń. Na por-
talach społecznościowych
zmienił imię na Ismail Slo
i publikował posty zawiera-
jące propagandę typową dla
dżihadystów.

Według portalu gazety
„Göttinger Tageblatt” Polak
zniknął zdomuwkwietniu te-
go roku i przezTurcję przedo-
stał się do Syrii.

Jacek S. był notowany
przezniemieckąpolicję zazła-
manie przepisów drogowych
oraz posiadanie narkotyków.
Według „Göttinger Tageblatt”
młody mężczyzna nie figuro-
wałwpolicyjnychkartotekach
wzwiązku ze sprawami natu-
ry religijnej i ekstremistycz-
nej. Po przejściu na islam Ja-
cek S. od razu zapuścił brodę,
cooczywiściewzbudziłouwa-
gę sąsiadów.Dżihadyści nazy-
wali go Abu IbrahimemzNie-
miec. a

ą

b Jacek S. szybko stał się bojownikiemPaństwa Islamskiego.
MieszkałwNiemczech, ale pochodzi zmałej wsi spodMiastka
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Islamski terrorysta
pochodził z Pomorza
A Terrorysta Jacek S. byłwubiegłym rokunaurlopiewMiastku

AndrzejGurba
andrzej.gurba@gp24.pl

Miastko

BIAŁAPODLASKA

ZabójczynizRakowisk
usłyszaławyrok
PrzedSądemRejonowym
wBiałej Podlaskiej zakończył
sięwczoraj proces 19-letniej
ZuzannyM.,morderczyni
zRakowisk. Zamolestowanie
seksualne 14-letniej koleżanki
i udostępnianie narkotyków
nieletnimzostała skazana
nadwa lata pozbawieniawol-
nościwzawieszeniuna cztery
lata. Dodatkowodostała dozór
kuratora.Ma też powstrzymać
się odkontaktówzpokrzyw-
dzoną. ZuzannaM. obecnie
przebywawareszcie. Razem
ze swoim rówieśnikiemKami-
lemN. oskarżona jest o brutal-
ne zabójstwo rodzicówchło-
paka. Zuzanna iKamil
wprzyszłym tygodniu staną
przedSądemOkręgowym
wLublinie. Proces rozpocznie
sięwewtorek.MK

Rzecznikiem prasowym prezydenta Andrzeja Dudy będzie była dziennikarka Katarzyna Adamiak-Sroczyńska.
40-latka zaczynała swoją karierę w dzienniku „Życie”, pracowała też w pierwszym zespole gazety „Metro”.
Poinformowała o tymTelewizja Republika

MłodaparazakochanychzTyler
w Teksasie pobrała się dużo
wcześniej niż planowała.
Wszystkozpowodukontrower-
syjnej decyzji sędziego. Jak po-
daje ABCNews, 20-letni Josten

Bundywzeszłymmiesiącu sta-
wił się przed sądem za pobicie
byłego chłopaka swojej dziew-
czyny, 19-letniej Elizabeth
Jaynes. – Były chłopak Eliza-
bethobrażałją,więcwyzwałem
go do walki – mówił Bundy
o zdarzeniu z lutego. 21-latek
dwa razymocno uderzył prze-
ciwnikawszczękę.

Sędzia w hrabstwie Smith
Randall Roberts, który zajmo-
wał się sprawąBundy’ego,wy-
dał nietypowy wyrok – ślub
z Jaynes w ciągu 30 dni lub 15
dni aresztu. Mężczyzna oba-
wiał się, że z powodu pobytu
wwięzieniustracipracę,dlate-

go zgodził się na ślub, który
napewnoniebyłweselemma-
rzeń pary Amerykanów. – Nie
mogliśmy mieć wesela, jakie
chcieliśmy. Niemiałam nawet
białej sukienki–mówiła19-lat-
ka, której rodzina nie zdążyła
przyjechać na ślub zorganizo-
wany zaledwie w ciągu kilku-
nastudni.WramachkaryBun-
dymiałtakżeprzepisywaćwer-
sety zBiblii oraz poddać się te-
rapii – podajeReuters.

–Byłemwściekły.Sędzianie
możekazaćkomuśwziąćślubu
– mówił ojciec pannymłodej.
Decyzja sędziego wywołała
kontrowersjewUSA,aprawni-

cy kwestionują jej legalność.
Kilkaset osób podpisało się
pod petycją do Białego Domu,
w której domagają się pozba-
wienia sędziego uprawień. Ich
zdaniem decyzja Robertsa jest
niezgodna z konstytucją.

Nietypowy wyrok wydał
także w maju sędzia w Ohio.
Za niezapłacenie za jazdę tak-
sówką skazał on Victorię Bas-
com na przejście piechotą 48
km – taką bowiem odległość
przejechała taksówką. W in-
nym razie groziły jej dwamie-
siącearesztu.Podczaswyjątko-
wo długiego spaceru sędzia
kontrolowałBascomnaGPS.a

Ślub albowięzienie – nietypowywyrok sędziego
Teksas

AleksandraGersz
a.gersz@polskapresse.pl

SędziawTeksasiedałwybór21-
-latkowi,którywdałsięwbójkę:
15dniwięzienialubszybkiślub
zeswojądziewczyną.Wyrok
wzbudziłkontrowersjewUSA

Tysiące uchodźców, głównie
Syryjczyków i Afgańczyków,
zgromadziły się podmiejsco-
wymstadionemwmieścieKos
na tak samo nazywającej się
wyspie, gdzie miały im zostać
przyznanedokumentypozwa-
lające napobytwGrecji.

W długich kolejkach wy-
buchł jednak chaos, niektórzy
mdlelizpowoduupałuiścisku,
doszło także do starć między
imigrantami. Interweniować
musiałapolicja,któraużyłapa-
łek policyjnych oraz gaśnic,
a imigranci rzucali w policjan-
tów kamieniami. Na wyspę
przylecieli także samolotami
żołnierze,którzywsparli lokal-
ną policję.

Według BBCwielu uchodź-
ców zaczęło blokować główną
drogę w mieście, krzycząc:
„Chcemy dokumentów, chce-
my jedzenia!”. Uciekinierzy
w Kos, którzy nie otrzymali
jeszcze azylu, koczująbowiem
naulicach i plażach.

Według burmistrza Kos
Jorgosa Kiritsisa sytuacja
wmieściebyłakrytyczna.Poli-
cja i żołnierzedla zaprowadze-
nia porządku zamknęli tysiące
ludzi na stadionie, gdzie imi-
granci spędzili noc. Aktywiści
kwestionowali humanitarność
tego rozwiązania – uchodźcy,
w tymmałe dzieci i starsi lu-
dzie, byli zamknięci na klucz
w upale pod gołym niebem
– podaje „TheGuardian”.

Zamieszki w Kos nastąpiły
dzień po tym, jak grecki poli-
cjant został zawieszony za sil-
ne pchnięcie imigranta i ude-
rzenie go w twarz. Grek kazał
mężczyźniewrócićzalinię,któ-
rą wydrapał nożem na chod-
niku.

Zdaniem Vincenta Coche-
telazUrzęduWysokiegoKomi-
sarzaNarodówZjednoczonych
ds. Uchodźców, greckiewyspy
nie są przygotowane namaso-
wy napływ uchodźców. Dla
uciekinierówzAfganistanu,Sy-
rii i Iraku droga przez wyspy
jest najszybszym sposobem
nadostaniesiędoUniiEuropej-
skiej. Jak podaje IAR, na tury-
stycznej wyspie Kos naMorzu
Egejskim obecnie znajduje się
około 7 tys. nielegalnych imi-
grantów. Codziennie przypły-
wa tam kilkuset nowych ucie-
kinierów. Od stycznia na tery-
torium Grecji łącznie dotarło
ok. 124 tys. ludzi.a

Policja ściera się
z uchodźcami na Kos

Grecja

AleksandraGersz
a.gersz@polskapresse.pl

Wewtoreknagreckiejwyspie
Kosdoszłodostarćmiędzy
policjąauchodźcami,którzy
namiejskimstadionieczekali
naprzyznanieimdokumentów
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BushobwiniaClinton
opowstanie ISIS
UbiegającysięonominacjęRe-
publikanówwprzyszłorocz-
nychwyborachprezydenckich
JebBushoskarżyłkandydatkę
DemokratówHillaryClinton
ozłąpolitykęwobec Iraku,gdy
była szefowąMSZ.Wedługnie-
goponosionawinęzawzrost
znaczeniaPaństwa Islamskie-
go. Jegozdaniemfatalnymbłę-
dembyłowycofaniewojsk
z Iraku.AIP

Wskrócie

DAMASZEK

Dwiedobyrozejmu
wmiastachwSyrii
Wśrodę rozpoczęłosięzawie-
szeniebroniwtrzechsyryj-
skichmiastach.Na48-godzin-
ny rozejmzgodzili się islamscy
rebeliancioraz siły rządowe.
Mieszkańcomzostanądostar-
czoneżywność ipomocme-
dyczna.Podczas trwającej4,5
rokuwojnywSyrii zginęło240
tys.osób, sytuacja cywili jest
krytyczna.AIP
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Minister rolnictwa Marek Sa-
wicki poinformował w środę
wpołudnie, że suszaobjęła już
obszar całej Polski. Oznajmił,
że 809 komisji szacuje straty
w12 województwach.Wkolej-
nychzostanąpowołanewnaj-
bliższych dniach.

Zaapelował do prezydenta
AndrzejaDudy, aby ten zrezyg-
nowałzreferendum6września.
Jego zdaniem zaoszczędzone
wtensposóbpieniądze(100-130
mln) prezydent mógłby prze-
znaczyćnapomocdlarolników
poszkodowanych przez suszę.
–Apelujęokażdypotrzebnypie-
niądz, żebywsytuacji, gdyma-
mymożliwość pomocy produ-
centom,niewydawać tychpie-
niędzyna referendum.

–Tymbardziej żedoskona-
lewiemy, iż frekwencjabędzie
z pewnością poniżej 50 proc.,
awięc będzie ononieskutecz-
ne –powiedział Sawickiwsie-
dzibieMinisterstwaRolnictwa.

Oznajmił, że najwięcej po-
szkodowanych jest w woje-
wództwie kujawsko-pomor-
skim (41 tys.). Prawie 30 tys.
poszkodowanych jest na Ma-
zowszu, a 7 tys. na Podlasiu.

Sawicki po raz kolejny za-
powiedział, że oprócz kredy-

tów preferencyjnych i możli-
wości rozłożenia na raty spłat
kredytów lub należności
z ubezpieczeń Ministerstwo
Rolnictwa zamierza urucho-
mić program wsparcia socjal-
nego. Pomoc może zostać
udzielona tym gospodar-
stwom,którychstratyprzekra-
czają30proc. średnichwartoś-
ci zbiorów z ostatnich trzech
lat.

Minister przypomniał, że
zmieniona została ustawa
oubezpieczeniuupraw i zwie-
rząt gospodarskich poprzez
m.in. zwiększenie dopłat
zbudżetupaństwadoskładek
ubezpieczeniowychz50do65
proc.

Zapowiedział, że jego resort
wystąpi do Komisji Europej-
skiej z apelem o przygotowa-
nie programu pomocy dla ho-
dowców bydła mlecznego
i producentów wołowiny
w związku z ubytkiem pasz.
Ministerstwowysłało jużwtej
sprawie do KE instrukcję, aby
uwzględniono koszty zakupu
paszkoniecznychdoutrzyma-
nia stad zwierząt w gospodar-
stwach w obniżeniu przycho-
dów z tego roku.

Natomiast minister gospo-
darki JanuszPiechocińskipod-
kreślił, że straty w gospodar-
stwach rolnychprzekładają się
na straty w całej gospodarce.
– Obniżenie zdolności inwe-
stycyjnej gospodarstw to
zmniejszone zakupy materia-
łów budowlanych, maszyn
iurządzeńniezbędnychwpro-
wadzeniugospodarstwa–mó-
wił. a

ą

Minister rolnictwa chce

odwołania referendum

Warszawa

LeszekRudziński
leszek.rudzinski@polskapress.pl

MarekSawickizaapelował
wśrodędoprezydentaAn-
drzejaDudy,abypieniądze
przeznaczonenareferendum
wydaćnapomocrolnikom

Rosja szykuje się
nawojnę z NATO
A Zachodni eksperci twierdzą, że Rosja i NATOprzygotowują się do
wojny. Londyn zaprzecza, ale nie ukrywa, że sytuacja jest poważna

Think tank The European
LeadershipNetworkostrzega,że
Rosja przygotowuje się dowoj-
nyzNATO,azkolei siłyzbrojne
sojuszuprzygotowująsięnakon-
frontację z Kremlem – podaje
„The Times”. Europejski think
tank przeanalizował ćwiczenia
militarne rosyjskiego wojska
wmarcu oraz oddziałówNATO
wczerwcu.Zdaniemekspertów
są one prowadzone pod kątem
ewentualnejwojny, a dowódcy
biorą pod uwagę możliwości
i słabości swoich „hipotetycz-
nychprzeciwników”.–Rosjaak-
tywnieprzygotowujesiędokon-
fliktuzNATO,aNATOprzygoto-
wujesiędomożliwejkonfronta-
cji z Rosją – ogłosili eksperci
z thinktanku.

Brytyjski minister obrony
Michael Fallon zaprzeczył jed-
nak,żeNATOszykujesięnastar-
ciezbrojnezsiłamiKremla.–Ro-
sja wciąż wystawia na próbę
cierpliwośćNATO,alepokazuje-
my,żejesteśmystanowczy–po-
wiedział Fallon dziennikarzom
podczas swojej wizytywKijo-
wie, gdzie miał spotkać się

z ukraińskimpremieremArse-
nijem Jaceniukem oraz mini-
stremobronyStepanemPołtora-
kiem.

WielkaBrytania–jedenzpię-
ciukrajówNATOszkolącychar-
mięUkrainy–obecnieprowadzi
treningi około tysiąca ukraiń-
skich żołnierzy. Brytyjskamisja
szkoleniowazostaniejednakroz-
szerzona i do końca tego roku
Brytyjczycymająwyszkolićmi-
litarnieponaddwatysiąceUkra-
ińców.

„The Times” zaznacza jed-
nak, żeLondynna razieniepla-
nujewysłaniadoDonieckaczoł-

góworazciężkiejartylerii,naktó-
re ukraińskie wojsko ma naj-
większezapotrzebowanie.

Jak podaje „The Times”,
MichaelFallonstwierdził,żesy-
tuacjanawschodzieUkrainyjest
bardzopoważna,awalki,mimo
lutowego zawieszenia broni
wMińsku,sąwciążwtoku.Bry-
tyjskiministerobronystwierdził,
że niewidać końcamilitarnych
działań prorosyjskich separaty-
stów, którzymogą zająć jeszcze
więcejterytoriów,wtymkluczo-
wy strategicznieMariupol. –Na
Ukrainiezginęło już7 tys. ludzi,
tuż na progu drzwi do Europy,

kiedyUkrainawalczyowolność.
To nie koniec tego konfliktu,
onwciążjestbardzogorący–po-
wiedziałbrytyjskiministerobro-
ny.

W tym tygodniu rebelianci
wysunęli najcięższą artylerię
w ciągu ostatnich sześciumie-
sięcy.Wponiedziałek400rebe-
liantówzpomocą czołgówata-
kowało siły rządowe we wsi
Starohnatiwka, około 48 km
odMariupola. Zginęło siedmiu
ukraińskich żołnierzy. Separa-
tyści zaprzeczają jednak, że to
oni zaatakowali ukraińskie od-
działy.a

AleksandraGersz
a.gersz@polskapresse.pl

Moskwa

bDziałania zbrojne nawschodniej Ukrainie trwają prawie 1,5 roku.Walkimiędzy prorosyjskimi

rebeliantami a oddziałami rządowymiUkrainy nie ustały,mimo lutowego porozumieniawMińsku
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BALTEXO 2015 - święto branży morskiej
Goście i  wystawcy z  Australii, 

Bułgarii, Chin, Danii, Finlan-

dii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, 

Niemiec, Norwegii, Rosji, Wiel-

kiej Brytanii i  Włoch już niedłu-

go zjadą do Gdańska. W  dniach  

7-9 września odbędą się Między-

narodowe Targi Morskie BALTEX-

PO 2015 w Centrum Wystawienni-

czo-Kongresowym AMBEREXPO.

Organizowane od 1980 roku co 

dwa lata targi są największym wy-

darzeniem gospodarczym poświę-

conym tematyce morskiej w  Polsce 

i jednym ze znaczących w światowej 

branży morskiej. Pomorze będzie 

gościć kilkuset reprezentantów 

stoczni, producentów wyposażenia 

okrętowego; sektora ofshore czyli 

producentów platform wiertniczych, 

wież, morskiej energetyki wiatro-

wej, sztucznych wysp i  specjalnie 

dedykowanych do ich obsługi stat-

ków; portów; terminali morskich, 

centrów logistycznych, armatorów, 

producentów sprzętu ratowniczego, 

nawigacyjnego, a także dozoru oraz 

ochrony żeglugi i portów.

O  randze wydarzenia stawi 

liczne grono grono patronów hono-

rowych oraz poparcie administracji 

rządowej i  samorządowej oraz śro-

dowiska morskiego.

BALTEXPO to  nie tylko do-

skonałe miejsce do zapoznania się 

z  nowymi rozwiązaniami techno-

logicznymi czy ofertą światowych 

i  krajowych irm. To również miej-

sce wymiany informacji, dyskusji 

o  zmianach w  prawie, tendencjach 

rozwojowych czy kondycji i  per-

spektywach dla branży morskiej 

i irm z nią współpracujących. Okazją 

do dyskusji jest szereg konferencji 

i  paneli towarzyszących w  ramach 

trzydniowego wydarzenia. W  tym 

roku zaplnowano m.in.: konferencje 

„Transport morski i  rozwój portów 

morskich”, „Nowoczesny przemysł 

stoczniowy i ofshore”, „Ofshore grid 

& energy storage” , „Bezpieczeństwo 

wybrzeża, portów i  żeglugi”, a  tak-

że seminarium “Silk Road Maritime 

Route”, II Forum korytarza transpor-

towego Bałtyk-Adriatyk.

Invest in Pomerania  w  trak-

cie targów organizuje panel 

dyskusyjny„Formy wsparcia dla 

przemysłu morskiego”. Do debaty 

zaproszono przedstawicieli prze-

mysłu, ośrodków badawczych oraz 

instytucji inansujących inwestycje.

Ciekawą inicjatywą jest pomysł 

stworzenia na BALTEXPO platformy 

kooperacyjnej pomiędzy polskimi 

i  norweskimi klastrami działającymi 

w  obszarze gospodarki morskiej. 

Jak powiedział podczas niedawne-

go spotkania Rady Programowej 

BALTEXPO 2015 Pan Piotr Dudziń-

ski, reprezentujący Biuro Radcy 

Handlowego Ambasady Królestwa 

Norwegii w  Polsce, Norwegowie 

z  pewnością mogą podzielić się 

bogatym doświadczeniem oraz 

dysponują dużym potencjałem ko-

operacyjnym. Dla przykładu norwe-

ski Blue Maritime Cluster, w ramach 

którego działa 13 biur projektowych,  

14 stoczni, 169 producentów wypo-

sażenia okrętowego i 20 armatorów, 

daje łącznie zatrudnienie 22 500 pra-

cownikom.

Szczegółowe informacje o BAL-

TEXPO 2015, dotyczące udziału 

w targach i konferencjach dostępne 

są na stronie www.baltexpo.ztw.pl 

lub bezpośrednio u  organizatora: 

Zarząd Targów Warszawskich S.A.; 

tel. 22 849 60 06; baltexpo@ztw.pl.

REKLAMA 005582103

Spółdzielnia Mieszkaniowa „SPÓŁDZIELCA” we Wrocławiu  
ul. Kaszubska 8

ogłasza przetarg ofert pisemnych na:

Wymianę poziomów i pionów zimnej wody, ciepłej wody 
i cyrkulacji ciepłej wody oraz wodomierzy z.w. i c.w. 

w budynkach będących w zasobach SM „SPÓŁDZIELCA”:

ZADANIE 1: ul. Bolesławiecka 1-1a

ZADANIE 2: ul. Bolesławiecka 3-5-7-9

ZADANIE 3: ul. Bolesławiecka 11-13

ZADANIE 4: ul. Bolesławiecka 15-15a

Specyfikację istotnych warunków zamówienia, po wpłaceniu 

kwoty 50 zł (słownie zł: pięćdziesiąt) na konto Spółdzielni oraz 

dodatkowe informacje można uzyskać w dziale technicznym tel. 

71 329 80 59.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert obejmujących tylko 

pojedyncze ZADANIA

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Zamawiający wymaga wpłacenia wadium w wysokości 25 000 zł 

(słownie: dziesięć tysięcy PLN).

Wadium należy wpłacić na konto: PKO BP III O/Wrocław  

nr 29 1020 5242 0000 2902 0018 0794 w terminie do 27.08.2015 r.

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni pok. 2 przy  

ul. Kaszubskiej 8 do dnia 28.08.2015 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego  

o godz. 11.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru 

oferenta, przeprowadzenia negocjacji cenowych oraz odstąpienia 

od przetargu bez podania przyczyny.
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Tobyłopiękne latozgwiazdami
nadlekkochłodnymmorzem

Z życia sfer. Niecowyższych...

Wrocławianie potrafią zor-
ganizować festiwal. To właś-
nie wrocławianin, Andrzej
StacheckizV-Filmjestprodu-
centemIVKołobrzeskiegoFe-
stiwaluFilmowego„Sensacyj-
ne lato filmów”, zakończone-
gowniedzielęwKołobrzegu.
Festiwal współtworzy z jego
gospodarzem Tomaszem
Raczkiem,znanymkrytykiem
filmowym.

Wtymrokudzięki obupa-
nomwKołobrzegubyłomnó-
stwo gwiazd filmowych. Nic
dziwnego,twórcyodbieraliza-
służonenagrody.W tymroku
NagrodęAktorską„IkonaPol-
skiego Kina” dla wybitnego
aktoraodebrali:KatarzynaFi-
gura i JerzyStuhr, aKołobrze-
ską Nagrodę Filmową „Latar-
nik”–WaldemarKrzystek.Ka-
tarzyna Figura i Jerzy Stuhr
dostali ikony, stylizowane
nadawne,prezentująceichsa-
mych. – Waldemar Krzystek
świetnie łączy gatunekpopu-
larnego kina z amicjami arty-
stycznymi–wyjaśniaAndrzej
Stachecki. W Kołobrzegu zo-
stałzaprezentowany jegonaj-
nowszy film„Fotograf”.

Po raz pierwszy w tym ro-
ku została też wręczona na-
groda „Ikona Światowego Ki-
na”. Dostała ją Nastassja Kin-

ski, prawdziwa europejska
ikonakina,znanachoćbyzfil-
mów: „Tess” Romana Polań-
skiego,„PlanZuzanny”Johna
Landisa,„Paryż,Texas”Wima
Wendersa.

A w tym roku pani Kinski
zasiadłaotulonawkocyk(nad
morzem wieczory bywają
chłodne, o czym na gorącym
DolnymŚląsku jużzapomnie-
liśmy) i oglądała na „Scenie
Letniej” film „Markiza” Véry
Belmont z Sophie Marceau
wroli głównej.

OskarwKołobrzegu
Przewodniczącymjurywtym
roku był... Gianni Quaranta,
wybitnywłoski scenograf, re-
żyser i artysta, laureat Oscara
zascenografiędofilmu„Pokój
z widokiem” w reżyserii
Jamesa Ivory’ego, który
wswojejkarierzezajmowałsię
również projektowaniem ko-
stiumów. – Zapytaliśmy, czy
nie zechciałby spędzić kilku
dni tego latanadzimnymmo-
rzem, wyjechał wczoraj, bar-
dzo zadowolony – uśmiecha
sięAndrzejStachecki.WKoło-
brzegu przewodniczył sza-
cownemu jury, pracował ra-
zemzSarahPinborough, bry-
tyjskąpisarką fantasy i scena-
rzystkąorazWojciechemWój-
cikiem, reżyserem „Ekstra-
dycji”.Oboknichniebrakowa-
ło polskich gwiazd. Do Ko-
łobrzegu zjechali takżem.in.:
Janusz Chabior, Wojciech
Mecwaldowski,MaciejZakoś-
cielny, Andrzej Saramono-
wicz. Podobno gwiazdy zaja-
dały się potrawami z ryb. a

ą

MałgorzataMatuszewska

malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl

Wrocławianiesprawiają,żeur-
lopnadBałtykiemmożebyć
wypełnionykulturalnymispot-
kaniamizgwiazdamiiprojek-
cjamidobrychfilmów

Legendarna gonitwaOAKS,wrocławianki i ich kapelusze na Partynicach

Gonitwa OAKS jest typowym
Ladies Day. Wrocławianki
przybyły więc na Partynice
w pięknych, często oryginal-
nychkapeluszach.

WniedzielęnaPartynicach
rozegranych zostało w sumie

osiem gonitw. Najważniejszą
znichbyłagonitwaoNagrodę
Liry–OAKSdlatrzyletnichkla-
czypełnejkrwiangielskiej. Jej
dystans to 2400metrów.Wy-
grała ją para SzczepanMazur
–Amfitrita.Druganamecieby-
łaklaczNadworna,któraopół
długościwyprzedziłaDżenitę,
czwarta o łebbyła Ines.Ostat-
niepłatnemiejscezajęłaPere-
ditta,którabiegłapodpatrona-
tem „GazetyWrocławskiej”.
Kolejny wyścigowy mityng
naWrocławskimTorzeWyści-
gów Konnych – Partynice 23
sierpnia.a ą

AnnaBialska

a.bialska@gazeta.wroc.pl

LegendarnyOAKSporazdrugi
odbyłsięnaPartynicach!Trzy-
letnieklaczepełnejkrwiangiel-
skiejnahipodromiedopingo-
wałyoczywiściepanie

bMaciejBluj,wiceprezydetWrocławia,wpięknymtowarzystwie
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bBarbara Zdrojewska (z prawej), elegancka radna samorządu
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bWaldemar Krzystek z „Latarnikiem” trafi terazwszędzie
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b Jerzy Stuhr jest na pewnoprawdziwą ikoną obywatela
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bKatarzyna Figura chętnie spotyka się z publicznością
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b Festiwal uświetnił Gianni Quarantawraz zmałżonką
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dziś polecamy SERIAL
godz.9.55,TVP 1,Damawczarnymwe-
loniea godz. 10, 13Ulica,Morderstwa
wMidsomera godz. 10.30,TVPSeriale,
Wspaniałestuleciea

ROZRYWKA
godz. 12.30,TVP 1,Smakipolskie
a godz. 13.30,TVP 2,Paranienormalni
Tonighta godz. 18.45,TVN Style,Wiem,
cojemicokupujęa

FILM
godz.9.40,TVPKultura,Ktonigdynie
żył...a godz. 18.25,TVPKultura,Duże
zwierzęa godz.23.25,TVP1,Arama

TV

Czołgiemmalowane
A Dziś otwarciewystawy „Oppression”wAkademii Sztuk Pięknych

Na ten wernisaż nie trzeba
mieć zaproszenia. Wystarczy
przyjść, oglądać i słuchać.

Gościem Galerii Neon
wAkademiiSztukPięknychbę-
dzie dziś wieczorem Michel
Granger, francuski malarz,
performer, ekolog. To on jest
autorem wystawy „Oppres-
sion”.

Składasięnanią 19płócien,
któreGrangernamalowałczoł-
giem w czerwcu 2009 roku
nalegnickimlotnisku.–Wysta-
wa to 19 płócien i rulon ściąg-
nięty z legnickiego lotniska,
wciąż pokryty legnickim ku-
rzemiplamamipooleju.Rulon
został położony na podłodze,
wzdłuż galerii, ma 17 metrów
kwadratowych –mówiMałgo-
rzataDancewicz,kuratorkawy-
stawy z Legnickiego Centrum
Kultury, które organizuje eks-
pozycję.

Sześć lat temu, domalowa-
nia użyto udostępnionego
przezWojskoPolskiewozuPT-
-91. Na płycie lotniska umiesz-
czono 7 piętnastometrowych
pasówzagruntowanegolniane-
gopłótna, doktóregopokrycia
użyto farby akrylowej – białej,

czarnej,niebieskiej,czerwonej,
żółtej, srebrnej izłotej. –Wrea-
lizacji wzięło udział 11 osób,
czołgiem kierowało dwóch
zawodowych wojskowych
– wspomina Małgorzata Dan-
cewicz.

Michel Granger wychował
się we francuskim mieście
Roanne,gdziebyłafabrykabro-
ni. –Wiedziałem,gdzieznaleźć
czołgi ikogooniepoprosić.Wy-
darzenie, które skłoniło mnie
dopracyzczołgiemmiałomiej-
sce w dniu, w którym czło-
wiek zatrzymał kolumnę czoł-
gów na placu Tiananmen,
w czerwcu 1989 w Chinach
– mówił niedawno Michel
Grangerwwywiadzie dla „Ga-
zetyWrocławskiej”. – Używa-
jącczołguchciałemzłożyćhołd
człowiekowizwanemu„Thank
man” z placu Tiananmen.
Chciałem też przekroczyć gra-

nice malarstwa – powiedział
także.

Dziś Michel Granger pracu-
je artystycznie nad deforesta-
cją, czyli niszczeniem lasów
na świecie. – W czasie moich
podróży spotkałem ludzi, któ-
rzy walczą z tym fenomenem,
w Indiach, Kolumbii, Afryce,
ect. W moim regionie, obok
mojego domku na wsi został
zniszczonylas.Zdecydowałem
zrobićcyklobrazówpt.„Herba-
rium”nawzórwielkiegozielni-
ka i w tym celu wykorzystuję
walce drogowe, koparki i inne
maszyny. „Herbarium” to bę-
dzie olbrzymi zielnik, aby zło-
żyćhołd lasowi inaturze–opo-
wiadał.

Filmowaopowieść
ozielniku
Dodatkowągratkądzisiejszego
wieczoruwGaleriiNeonbędzie

projekcja krótkiego, bo tylko
13-minutowegofilmuzrealizo-
wanegoprzezwspółpracowni-
kówMichelaGrangerapodczas
pracynad„Herbarium”.–Fran-
cuzi zmontowali film dosłow-
nie kilka dni temu – uśmiecha
się. – To będzie jego pierwsza
publiczna projekcja – dodaje.
Wartododać, że filmnie został
opatrzony napisami, ale na
pewnoMichel Granger będzie
opowiadał o swoim projekcie,
anawernisażubędzietłumacz,
więc warto posłuchać tego, co
opowie artysta.

Wernisażwystawy„Oppres-
sion”zaczniesiędziśogodz.18
wGaleriiNeonAkademiiSztuk
Pięknych weWrocławiu przy
ul. Traugutta 21. Ekspozycję
można oglądać od poniedział-
kudopiątkuwgodz.11-17,do12
września. Wstęp do galerii jest
bezpłatny.a ą

MałgorzataMatuszewska

malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl

Wrocław

b To, coMichel Granger namalował czołgiemwLegnicy,można już obejrzećweWrocławiu
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MarkOsborneporwałsięnanie-
mal niemożliwe: zekranizować
„Małego Księcia” Antoine’a de
Saint-Exupéry’ego tak, by cu-
downa książka na ekranie nie
stałasiętylkosentymentalnąra-

motką. Udało się nad podziw.
Filmnie jest dosłownymprze-
niesieniemnaekranhistoriiMa-
łegoKsięcia,mieszkańcaastero-
idyB-612,opowiadającegolądu-
jącemunaSaharzepilotowiswo-
jąsamotnąhistorię.

Tu bohaterką jest dziewię-
ciolatka hodowana na kobietę
sukcesu. Samotna tak, jak sa-
motnawswoichdążeniach jest
jej matka: zaplanowała życie
dziewczynce, posłała ją dopre-
stiżowej szkoły, a kiedy realiza-
cja planu się nie udaje,ma dla
dziecka innywariant, niemniej
obliczonynasukces.Dziewczyn-
kapoznajeMałegoKsięciazopo-

wieściekscentrycznegosąsiada.
Sąsiadchceuruchomić samolot
ipokazujedziewczynceobrazki
rodem z książki de Saint-
-Exupéry’ego.Dziewczynkama-
rzyopoznaniuniezwykłegobo-
hatera...

Mark Osborne zachował to,
conajważniejsze(i,parafrazując
słowa samegoMałego Księcia:
wtymprzypadku„widocznedla
oczu”), czyli książkowe rysunki
i historię, jednak całośćwplótł
umiejętniewopowieśćwspół-
czesną,zrozumiałądlakażdego,
w formie ciekawej animacji. Je-
go„MałyKsiążę”towciążkopal-
niainterpretacyjnychmożliwoś-

cidoodkrywaniazakażdymra-
zem, kiedy obejrzy się ten film
(podobnie jestwprzypadku sa-
mej książki). A jednocześnie ta
opowieść o korporacyjnymsty-
lu życia, podporządkowaniu
wszystkiego pod ideę sukcesu,
jest boleśnie dzisiejsza. Iwciąż
warto sobie przypomnieć (albo
odkryć),że„dobrzewidzisiętyl-
ko sercem. najważniejsze jest
niewidoczne dla oczu”. I że
„musisz być odpowiedzialny
zato,cooswoiłeś”.aą

„Mały Książę”, reż. Mark
Osborne, scenariusz: Irena
Brignull, Bob Persichetti, Mark
Osborne.Francja2015.

Nieczęstotakbywa.Czasemnajważniejszejestwidocznedlaoczu

Recenzja

MałgorzataMatuszewska

malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl

„MałyKsiążę”wfilmowejfor-
mietowciążzachwycająca,
mądraopowieśćdladzieci
idladorosłych,dowielokrot-
negoodkrywania

b Dziewczynka iPilot.Każdeznichnosiwsobieświeżośćdziecka
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„Sezon ogórkowy” w Teatrze
AdSpectatores trwaponadde-
kadę. Każego lata Spectatorsi
zapraszają na swoje przedsta-
wienia.SalawBrowarzeMiesz-
czańskim jest klimatyzowana.

Wczwartekiwpiątekzapra-
szają do Browaru Mieszczań-
skiegona„NocWalpurgii”.Re-
żyserMaciejMasztalski rekon-
struuje w groteskowej formie
wydarzenia z 1916 roku, kiedy
to w pałacu księcia Jusupowa
przy Nabrzeżu Mojki 92 czte-
rech mężczyzn zamordowało
Grigorija Rasputina, faworyta
carycyAleksandry,żonyMiko-
łaja II.Widzowiezostajązapro-
szeni do udziału w procesie
po zabójstwie Rasputina,
w drugiej części przedstawie-
niaprzenosząsię razemzakto-
ramidoinnegopomieszczenia,
by wziąć udział w swoistym
eksperymencie procesowym.
Masztalskiwykorzystał burze-

nie dawnego Cuprum przy pl.
Jana Pawła II, kręcąc tam frag-
menty filmu, które potemwy-
korzystał w przedstawieniu.
Początekdziś i jutroogodz.20.

W sobotę i niedzielę, także
w Browarze przy ul. Hubskiej
44-48 (o godz. 20), Spectatorsi
pokażą „Zabójstwo przy rue
Morgue” – historię podwójne-
go morderstwa w paryskiej
dzielnicy,opisanąprzezEdgara
AllanaPoe.

Wprzyszłymtygodniuwre-
pertuarze teatru znajdzie się
takżeprzeznaczonywyłącznie
dla dorosłych „Peepshow” (19
sierpnia o godz. 20 i 21.15
w Klubogalerii Neon Side
przy ul. Ruskiej 46c), „Car-
milla”, przedstawienie oparte
naopowiadaniugrozyJosepha
SheridanaLeFanu(20sierpnia
o godz. 20 w Browarze Miesz-
czańskim).MuzeumNarodowe
artyścizamieniąwscenęwyda-
rzeńw1914 roku, przedwybu-
chemIwojnyświatowej ipoka-
żą„RokDiabła”(21,22i23sierp-
nia o godz. 20).

Bilety na przedstawienia
kosztują od 20do 35 zł.a ą

Jakiemamyogórki?
Napewnonie teatralne

Wrocław

MałgorzataMatuszewska

malgorzata.matuszewska@gazeta.wroc.pl

b „NocWalpurgii” warto obejrzećw klimatyzowanej sali
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Używając czołgu,
chciałem złożyć

hołd człowiekowi
zwanemu

„Thankman”
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Planowanepochówki
nacmentarzach
dziś, 13.08.2015r.:

aOSOBOWICE

JózefCicharzewski,
ur.9.03.1929,
pogrzebogodz. 10.00
MichałStanisz,
ur.2.03.1931,
pogrzebogodz. 12.00
EwaKomorek,
ur. 18.02.1962,
pogrzebogodz. 14.00
ZdzisławJezierski,
ur.23.09.1920,
pogrzebogodz. 14.40
GrzegorzWarzecha,
ur.21.04.1973,
pogrzebogodz. 15.20

aGRABISZYN

ZofiaAleksandrowicz,
ur. 18.04.1924,
pogrzebogodz.8.00
MariaSchlade,
ur.3.01.1937,
pogrzebogodz.9.00
KrystynaPrzygoda,
ur.29.06.1927,
pogrzebogodz. 10.00
HelenaGrabska,
ur.26.02.1927,
pogrzebogodz. 11.00
JózefRolla,
ur. 12.03.1929,

pogrzebogodz. 12.00

IrenaWandas,
ur.2.02.1928,

pogrzebogodz. 13.00

JanŻbikowski,
ur.6.05.1950,

pogrzebogodz. 14.00

JerzySyndonin,
ur.8.04.1955,

pogrzebogodz. 15.00

aPSIEPOLE

HeleneJabłonowska,
ur. 19.06.1921,

pogrzebogodz.9.00

GrażynaSobczak,
ur. 16.10.1952,

pogrzebogodz. 11.00

AdamMarzec,
ur.24.12.1964,

pogrzebogodz. 13.00

RyszardZazuliński,
ur.2.05.1933,

pogrzebogodz. 15.00

aPAWŁOWICE

DominikaKatsemba,
ur.23.07.2015,

pogrzebogodz. 14.30

ZarządCmentarzyKomunalnych,
pl.Strzelecki 19/21,
50-224Wrocław

Dziśpożegnamy

 005582517

Z żalem zawiadamiamy,  
że dnia 10 sierpnia 2015 roku 

zmarł nagle w wieku 67 lat  
ukochany Mąż, Ojciec

Mieczysław Pacanek
Pogrzeb odbędzie się w piątek,  

14 sierpnia 2015 roku,  
w Oławie na starym cmentarzu  

przy ul. Zwierzynieckiej o godzinie 13.00.

Pogrążona w smutku 
żona wraz z dziećmi

Maria Wolniewicz-Pacanek

 005584762

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszego Przyjaciela

       Kazimierza Orlefa
wspaniałego i życzliwego Człowieka,

który na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy
składamy

żonie Danusi,  
synowi Pawłowi, córce Kasi

i całej Rodzinie
Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w dniu 14 sierpnia 

2015 r. o godz. 14.00 w kościele parafialnym w Zebrzydowej.

Przyjaciele ze studiów na Akademii Ekonomicznej  
we Wrocławiu 

 005584449

Z głębokim żalem zawiadamiamy,  
że w dniu 11 sierpnia 2015 r.
po długiej i ciężkiej chorobie  

zmarła nasza Matka, Babcia i Prababcia 

Halina  
Spiżewska 

z domu Garnczarek 
ur. 1929 roku w Krakowie. 

Msza żałobna odbędzie się w Złotoryi  
w czwartek, 13 sierpnia 2015 r., o godzinie 12.00  

w kościele Św. Mikołaja. 

Dorota, Jacek, Marek

TUTAJ MOŻNA NADAĆ NEKROLOGI
3282823/00

WROCŁAW, ul. św. Antoniego 2/4
brama B, III piętro
pon. - pt. 8.00-18.00
niedziela (w redakcji) 16.00-18.00

ODDZIAŁY
Jelenia Góra, ul. Skłodowskiej-Curie 13
pon. - pt. 8.00-16.00

Legnica, Rynek 36 (lokal 1F)
pon. - pt. 8.00-16.00

Głogów, ul. Jedności Robotniczej 39
pon. - pt. 8.00-16.00

Wałbrzych, Rynek 13
pon. - pt. 8.00-16.00

Świdnica – Bimicor, ul. Żeromskiego 22
pon. - pt. 8.00-16.00

Oleśnica, ul. Kochanowskiego 2/II
pon. - pt. 8.00-17.00

Syców, ul. Mickiewicza 6
pon. - pt. 9.00-16.00

Lubin, ul. Kopernika 10
pon. - pt. 8.00-16.00

Zgorzelec – Gazeta Wojewódzka,
ul. Armii Krajowej 13
pon. - pt. 8.00-16.00

Wołów, ul. Piłsudskiego 21
pon. - pt. 9.00-17.00

 005584650

Z głębokim żalem zawiadamiamy, 
że dnia 11 sierpnia 2015 r.

zmarł nasz kochany Ojciec

Bronisław Bełda
Pogrzeb odbędzie się dnia 14 sierpnia 2015 r. 

(piątek) o godz. 14.00 na cmentarzu parafialnym 
przy ul. Smętnej we Wrocławiu (Sępolno).

Msza żałobna zostanie odprawiona 
w dniu pogrzebu o godz. 8.30

w kościele Świętej Rodziny przy ul. Monte Cassino.

Pogrążona w smutku

Rodzina

 005586220

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 sierpnia 2015 r.
odeszła od nas ukochana Mama, Babcia i Prababcia

Artysta – plastyk

Aniela Kardasz
wieloletni pracownik Akademii Medycznej we Wrocławiu

Uroczystości pogrzebowe odbędą się dnia
14 sierpnia 2015 r. o godz. 13.00

na cmentarzu przy ul. Bujwida we Wrocławiu.

Prosimy o nieskładanie kondolencji.

Pogrążona w smutku 

Rodzina

 005585487

Z głębokim żalem zawiadamiamy,
że w dniu 11 sierpnia 2015 roku

odeszła od nas

śp.

dr  Barbara  
Jeleniewska-Otręba

Msza żałobna zostanie odprawiona w dniu 13 sierpnia  
2015 roku, w czwartek, o godz. 9.00 w kościele  

pw. św. Rodziny przy ulicy Monte Cassino.
Pogrzeb odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30  

na cmentarzu parafialnym przy ulicy Smętnej (Sępolno).

Pogrążeni w smutku

Rodzina i Przyjaciele

REKLAMA 233283985

ZAKŁADY POGRZEBOWE
a „!! Z. P. STYKS” — Krematorium, 
71/344-11-97.
a „ ! ! Z . P. STYKS” — Kremacje  
i  akty zgonu, ul. Włodkowica 35, 
71/344-11-97.
a „!! Z. P. Styks” — własna kaplica 
i najtańsze chłodnie we Wrocławiu, 
601-700-280.
a  „ABEL”— Zakład Pogrzebowy, 
bezgotówkowa organizacja po -
grzebów i  kremacji. Całodobowe 
przewozy zmarłych z domu, szpitali, 
hospicjum. Tel. całodobowe, kom. 
502-922-708, 71 355-92-23, ul. 
Wapienna 18, Wrocław (okolice Hub-
skiej), Filia: ul. Św. Wincentego 10 A.
a „ANUBIS” Kompleksowe Usługi 
Pogrzebowe, ul. Dubois 20, Wrocław, 
tel. całodobowy 71/328-83-85, 691-
330-757, ul. Bałuckiego 14, Wrocław, 
tel. całodobowy 71/327-66-30, 723-
030-303 ul. Stawowa 5, Wróblowice 
tel.  całodobow y 71/328-83-85, 
691-330-757. Całodobowe Przewozy 
Zmarłych, kraj i zagranica. Załatwianie 
formalności również w domu. Ekshu-
macje.
a ”ARCHON”- Zakład Pogrzebowy
tel. 71 332 60 60 – całodobowe 

przewozy zmarłych. Własna chłodnia 
i kaplica, rozliczenia bezgotówkowe, 
wyrabianie aktów zgonu i wszystkich
formalności ZUS i USC. Obsługa cere-
monii pogrzebowych ekskluzywnym
karawanem Mercedes Pilato gratis. 
Nasze oddziały: Włodkowica 37, 
Hallera 112, Bogusławskiego 33, 
Traugutta 67, Skłodowskiej-Curie 49, 
Kiełczowska 90 (cm. komunalny), 
Krzywoustego 287, Trzebnicka 67. 
www.zaklad-pogrzebowy.com.pl
a „ARKA” — całodobowe przewozy
zmarłych, kompleksowe usługi. Włas-
na chłodnia. Bardzka, Włodkowica, 
71/344-65-84, 601-732-075.
a „AZALIA” Kompleksowe usługi 
pogrzebowe - telefon całodobowy 
71/324-91-45 lub 505-005-481, 
www.azalia-pogrzeb.pl
a „BOŻENA WITWICKA” Usługi 
Pogrzebowe, Producent Trumien. 
Całodobowy przewóz zmarłych. 
Bezgotówkowo - rozliczamy ZUS 
w  zakładzie.  Własna chłodnia. 
Kompleksowo. Solidnie! Borowska 
254, Wrocław - naprzeciw Akademii  
M e d y c z n e j ,  7 1 / 8 8 9 - 0 0 - 6 0 , 
K o ś c i u s z k i  6 7 / 1 a  ( r ó g  G w a r -

n e j )  Wr o c ł a w  7 1 / 8 8 9 - 0 0 - 6 0 , 
K r z y ż o w i c e  u l .  G ł ó w n a  1 4 ,  
71/889-00-50, www.zp24.pl
a BARDZKA — Zakład Pogrzebo-
wy. Całodobowe przewozy. Komplek-
sowe usługi. Formalności USC, ZUS, 
bezgotówkowe rozliczenia. Całodo-
bowy telefon: 71/795-67-89.
a C A ŁO D O B O W E P R Z E W O Z Y 
ZMARŁYCH dla miasta Wrocławia 
i  Dolnego Śląska. Najniższe ceny.  
Tel. 502-922-708, 71 322-60-16.
a „GLORIA” USŁUGI POGRZEBO-
WE, tel. 24H (71) 338-19-19. Własne 
krematorium. Całodobowe przewozy 
zmarłych, kompleksowa obsługa 
pogrzebów i kremacji. Nasze punkty 
obsługi klienta: Św. Antoniego 22, 
Włodkowica 35, Zaporoska 85, Trzeb-
nicka 72, Bema 15 (obok Banku BGŻ 
BNP Paribas), Dolnobrzeska 4 (Leśni-
ca), Grabiszyńska 101, Legnicka 62, 
Kwiatkowskiego 13 (krematorium), 
Curie-Skłodowskiej 63.
a  JEDYNY salon odzieży żałobnej 
— „!! Z. P. Styks”, ul. Włodkowica 27, 
71/344-47-55.
a KREMATORIUM - ARCHON,  
ul. Kiełczowska 90, tel. 71 345 73 43 

- całodobowo. Kompleksowe usługi 
kremacyjne i pogrzebowe, ustalanie 
terminów. Całodobowy odbiór osób 
zmarłych z domu, szpitali, hospicjów.
www.krematorium.wroclaw.pl
a KREMATORIUM GLORIA Jedy-
ne prywatne krematorium i  dom  
pogrzebowy we Wrocławiu, recep-
cja, dwie kaplice, sala z podglądem 
kremacji, chłodnia, dowolne ter-
miny kremacji. ul. Kwiatkowskiego 
13 (Oporów-Bielany Wrocławskie),  
tel. 71 338-19-19 
www.krematoriumgloria.pl
a MIĘDZYNARODOWE PRZEWO-
ZY ZMARŁYCH, tel. 71/332-60-60 
– całodobowo. Przewóz zmarłych 
i prochów z państw całego świata. 
Załatwiamy wszelkie pozwolenia 
i  formalności. Posiadamy licencję 
na tranpor t zmarłych z  Francji .  
www.zaklad-pogrzebowy.com.pl
a POGRZEBY  na cmentarzach 
parafialnych i   komunalnych —  
„!! Z. P. Styks”, ul. Włodkowica 27, 
601-700-280
a RIP — Zakład Pogrzebowy, pl. 
św. Macieja 6 - Najtaniej! Specjaliza-
cja: Kremacje. Cmentarze komunalne: 

Osobowice, Grabiszyn, paraialne. Re-

zerwacje i krótkie terminy. Rozliczanie 

ZUS. Ekskluzywny karawan Lincoln. 

Tel. 71/321-03-01, 71/372-29-44. 

Całodobowo.

a ROCH — Zakład Pogrzebowy, 

b ez g o tów kowo,  ko m p l e k s owo.  

Całodobowe przewozy zmarłych 

z  domu, szpitali, hospicjum. Tel.  

całodobowe 71 322-60-16, kom.  

502-922-708, Wrocław, ul. Św. Win-

centego 10a (dawna Obrońców Poko-

ju). Filia: ul. Wapienna 18.

a SĘPOLNO — ZARZĄDCA CMEN-

TARZA Zakład Usług Pogrzebowych 

(RIP II) informuje, iż obecnie wszyst-

kie sprawy związane z organizacją 

pogrzebu, jak również zakup trumien 

i  akcesoriów można załatwić bez-

pośrednio w kaplicy na cmentarzu. 

Całodobowe przewozy zmarłych. 

Kompleksowe usługi pogrzebowe 

24h, tel. 609-674-859, 71/372-29-44.

a  „TAROM” — Semaforowa 1, 

71/342 - 59 - 50 , 2 4 h ; Kasprowicza 

26, 603-604-649, www.tarom.pl
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Poziomo:
4.osadnamiedzi,
8.kościółkatolicki,
9.wrękachfurmana,
10.żołnierzbezdys-
tynkcji,
13.naramieniu listono-
sza,
16.żółtygrzyb jadalny,
17.winylowaznagra-
niami,
19.rzadkieimięmęskie,
22.kamieńwpierś-
cionku,
23.miodowytrwa30
dni,

24.spędzaczasna li-
bacjach.
Pionowo:
1.nakładfinansowy,
2.świątyniaprotestan-
cka,
3.pogrzebacz,
5.głównemiastoPod-
hala,
6.dwudniowyrajd
motocyklowy,
7.brykaubokuklaczy,
11.muzycznarozgłoś-
nia radiowa,
12.niezliczona ilość,
14.wyłączabudzik,

15. łączy furmankę
zkoniem,
18.zamekwWałbrzy-
chu,
20.nadawanepod-
czaschrztu,
21.niewiadome
wrównaniu.
Rozwiązanienr526:

Krzyżówka codzienna nr 527 Horoskop dnia

WODNIK(21.01-18.02)
aMimonienajlepszegonastroju,
przełamsię iwyjdźzdomu.Napo-
wietrzu,wkontakciezprzyrodą,
odzyskaszrównowagę.

RYBY(19.02-20.03)
aKontaktyz innymibędąnadalwy-
magaływiększegowysiłku imogą
Ciępostawićwniezręcznej sytuacji.
Niepodpisujżadnychumów.

BARAN(21.03-20.04)
aPlanetyzachęcająCiędoczynne-
gowypoczynku,atakżezadbania
okondycjępsychiczną i fizyczną
orazourodę.

BYK(21.04-21.05)
aNiektórychzWasbędzie łapała
chandra ipesymistycznespojrzenie
naświat i ludzi.Nieskładajpochop-
nychdeklaracji.

BLIŹNIĘTA(22.05-21.06)
aUdanebędąwszelkiewycieczki,
imprezyzbiorowe,podróże ispotka-
nia rodzinneorazwgronieznajo-
mych iprzyjaciół.

RAK(22.06-22.07)
ADzisiejszyukładplanetsłużynie-
zobowiązującymromansomi flir-
tom.RozmowazkimśutkwiCi
nadługowpamięci.

LEW(23.07-22.08)
aPewnesprawymiędzyTobą
aTwoimiprzyjaciółmiczy innymi
osobamizTwojegootoczeniamogą
stanąćnaostrzunoża.

PANNA(23.08-22.09)
aMimopojawiającychsię trudnoś-
ci, takzaplanuj tendzień,abywy-
starczyłoCiczasunarelaks iwypo-
czynek.

WAGA(23.09-22.10)
aOsobysamotne, jeśli tylkopozwo-
ląsobienawyjściezdomuispotka-
niewwiększymgronieprzyjaciół,
mogąpoznaćkogoś interesującego.

SKORPION(23.10-21.11)
aPowinieneśpomyślećoodpo-
czynku.Dzieńsprzyjaorganizacji
wycieczek izwiedzaniunowych
miejsc.

STRZELEC(22.11-21.12)
aMożeszzyskaćpopularność,
podwarunkiem,żenieprześpisz
okazji, którasięnadarzy.Niezawadzi
ostrożnośćzakierownicą.

KOZIOROŻEC(22.12-20.01)
AUrodzeniwkońcówceznakumo-
gąnarzekać, iżmimowolnego,mają
bardzopracowitydzień,główniepo-
legającynakrzątaniniedomowej.

Sudoku

Po godzinach
WkażdypiątekbezpłatnydodatekTeleMagazyn
Najlepszyprzewodnikpoprogramie telewizyjnym.
55stacji, dziesiątki recenzji, panoramaznagrodami!

Dziś imieninyobchodzą:Diana, Hipolit, Kasjana oraz Benild, Helena, Hipolita, Jan, Kasjan,
Konkordia, Maksym, Poncjan, Radegunda, Radomiła, Sekundyn, Wigbert, Wolebor
Przysłowiepolskie:Gdy z początkiem sierpnia panują upały, to zima długo trzyma kożuch biały.
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31 22
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TVP 1 Nasze  
rekomendacje

TV 4

TVP Wrocław

CT 1

TVP 2

Polsat

TVN

Program TV na czwartek

6.05 Klan – telenowela Polska 
6.25 Ewolucja 7.20 Telezakupy 
7.40 Innowacje dla Ciebie 8.00 
Wiadomości 8.15 Pogoda po-
ranna 8.35 Psi psycholog 9.00 
Egzamin z życia – serial obycza-
jowy Polska 9.55 Dama w czar-
nym welonie – serial obyczajo-
wy Włochy 11.05 Siła wyższa 
– serial komediowy Polska 11.50 
Narodziny Solidarności 12.00 
Wiadomości 12.10 Agrobiznes 
12.30 Smaki polskie 12.50 Ewo-
lucja 14.00 Nad rozlewiskiem – 
serial obyczajowy Polska 15.00 
Wiadomości 15.20 Okrasa łamie 
przepisy 15.50 Wspaniałe stule-
cie – telenowela Turcja 17.00 Te-
leexpress 17.30 Wspaniałe stu-
lecie – telenowela Turcja 18.30 
Ranczo – serial obyczajowy Pol-
ska 19.30 Wiadomości 20.30 
Ojciec Mateusz – serial krymi-
nalny Polska 21.20 Sprawa dla 
reportera 22.20 Glina – serial 
kryminalny Polska 23.25 Aram – 
film dokumentalny Polska 0.30 
Naszaarmia.pl – magazyn

5.00 Disco Polo Life 6.00 Czy-
sta chata 7.05 Jake i piraci z Ni-
bylandii 7.35 Kacper i przyjacie-
le 8.05 Jake i piraci z Nibylandii 
8.35 Kacper i przyjaciele 9.05
Gwiezdne wojny: Wojny klo-
nów 10.00 Kosmos (13) 11.00
Dzikie serce – telenowela Mek-
syk 12.00 Na patrolu 13.00 Po-
licjantki i policjanci 14.00 STOP 
Drogówka 15.00 Dom nie do 
poznania 17.00 Dzikie serce – 
telenowela Meksyk 18.00 Ice 
Road Truckers: Drogi śmierci
19.00 Policjantki i policjan-
ci – serial obyczajowy Polska 
20.00 Rocky III – film sensacyj-
ny USA 1982, reż. Sylvester Stal-
lone, wyk. Sylvester Stallone,
Talia Shire, Burgess Meredith
22.15 Iron Sky – komedia sen-
sacyjna Finlandia/Niemcy/Au-
stralia 2012 0.05 Spadkobiercy
1.05 Interwencja 1.50 Graffiti 

5.55 Lokatorzy – serial komedio-
wy Polska 7.05 M jak miłość – 
serial obyczajowy Polska 8.00 
Pytanie na śniadanie 10.25 Ja-
nosik – serial przygodowy Pol-
ska 11.20 Barwy szczęścia – se-
rial obyczajowy Polska 11.50 Na 
dobre i na złe – serial obycza-
jowy Polska 12.55 Na sygnale – 
serial obyczajowy Polska 13.30 
Paranienormalni Tonight 14.20 
Wojciech Cejrowski – boso przez 
świat 14.55 Janosik – serial przy-
godowy Polska 15.55 M jak mi-
łość – serial obyczajowy Polska 
16.50 Rodzinka.pl – serial kome-
diowy Polska 18.00 Panorama 
18.50 Jeden z dziesięciu 20.10 
XIX Festiwal Kabaretu Kosza-
lin 2013 21.30 Skandal – serial 
obyczajowy USA 23.20 Granice 
miłości – dramat USA/Argenty-
na 2008, reż. Guillermo Arriaga, 
wyk. Charlize Theron, Kim Basin-
ger, Jennifer Lawrence 1.15 Dzika 
lokatorka – komedia USA 1992 
3.05 Aida – serial komediowy 
Polska 3.55 Summer Night 

6.00 Nowy dzień z Polsat News 
7.45 Trudne sprawy 8.45 Mala-
nowski i Partnerzy 9.45 Dzień, 
który zmienił moje życie 10.45 
Dlaczego ja? 11.45 Pielęgniarki 
12.45 Trudne sprawy 13.45 Ma-
lanowski i Partnerzy – serial fa-
bularno-dokumentalny 14.45 
Dzień, który zmienił moje życie 
– serial fabularno-dokumentalny 
15.50 Wydarzenia 16.20 Inter-
wencja 16.40 Dlaczego ja? – serial 
fabularno-dokumentalny 17.40 
Trudne sprawy – serial fabularno-
-dokumentalny 18.50 Wydarze-
nia 19.30 Świat według Kiepskich 
20.00 Pamiętnik księżniczki II: 
Królewskie zaręczyny – komedia 
romantyczna USA 2004, reż. Ga-
ry Marshall, wyk. Anne Hathaway, 

Julie Andrews, Hector Elizondo 
22.00 CSI: Kryminalne zagadki 
Miami – serial kryminalny USA 
23.05 W pogoni za szczęściem 
– film biograficzny USA 2006, 
reż. Gabriele Muccino, wyk. Will 
Smith, Jaden Smith, Thandie 
Newton 2.00 Tajemnice losu 

5.55 Uwaga! 6.15 Mango – Tele-
zakupy 8.00 Detektywi – serial 
fabularno-dokumentalny 8.35 
Ugotowani 9.35 Kuchenne re-
wolucje 10.35 Szkoła – serial 
fabularno-dokumentalny 11.35 
Ukryta prawda – serial fabular-
no-dokumentalny 12.35 Szpital 
– serial fabularno-dokumental-
ny 13.35 W-11 – wydział śledczy 
– serial fabularno-dokumen-
talny 15.00 Szkoła – serial fa-
bularno-dokumentalny 16.00 
Rozmowy w toku 17.00 Ukryta 
prawda – serial fabularno-do-
kumentalny 18.00 Szpital – se-
rial fabularno-dokumentalny 
19.00 Fakty 19.35 Sport 19.50 
Uwaga! 20.10 Na Wspólnej – se-
rial obyczajowy Polska 20.50 
Kuchenne rewolucje 21.50 Na-
wiedzony dwór – komedia USA 
2003, reż. Rob Minkoff, wyk. Ed-
die Murphy, Terence Stamp, Na-

thaniel Parker 23.45 Bodygu-
ard – film sensacyjny USA 1992, 
reż. Mick Jackson, wyk. Kevin 
Costner, Whitney Houston 2.25
Uwaga! 2.50 Sekrety magii

8.00 Co niesie dzień 8.30 Teleku-
rier 8.55 Przechodzień codzienny
9.15 Plebania 10.05 Głos widza 
10.15 Co niesie dzień 10.45 Na-
szaarmia.pl 11.15 Sto tysięcy bo-
cianów 11.45 Łódź kreatywna
12.00 Nożem i widelcem 12.15 
Ścieżką przez las 12.40 Przecho-
dzień codzienny 12.50 Agrobiz-
nes 13.25 Plebania 14.20 Dzien-
nik regionów 14.30 Tropem łosia 
15.15 Podopieczni św. Franciszka
15.45 Telekurier 16.15 Fatima i
świat 17.10 Rybak z pasją 17.30 
Prosto z lasu 17.47 Mieszkam na 
wsi 18.02 Mój pierwszy dzień
18.30 Fakty 18.53 Wrocław pod
lupą 19.09 Na ludowo 20.04 W 
rajskim ogrodzie 20.28 Kapitan
Sowa na tropie 21.00 Echa dnia 
21.15 Dziennik regionów 21.40
Echa dnia 22.00 Fakty 22.26 Ka-
mera „Faktów” 22.40 Telekurier 
23.15 Fatima i świat

6.59 Studio 6 9.00 Downton Ab-
bey 10.10 W podróży po Antylach
10.35 Hobby naszych czasów 
11.05 Dzika krew Jiřího Císlera
12.00 Wiadomości 12.30 Arabela 
– serial dla dzieci 13.00 Doktor 
Quinn 13.45 Są gwiazdy, które nie
gasną 14.50 Downton Abbey 
15.40 Kojak – serial kryminalny
16.30 Podróżomania 17.00 Od A
do Z 17.25 Wszechimpreza 18.00
Wydarzenia regionalne 18.25 Tak-
sówka 19.00 Wydarzenia 19.50
Bramki, punkty, sekundy 20.00
Szpital na peryferiach – serial oby-
czajowy Czechosłowacja 21.00
Angelika wśród piratów – film przy-
godowy Francja/Niemcy/Włochy 
1967, reż. Bernard Borderie, wyk. 
Michele Mercier, Roger Pigaut, 
Ettore Manni 22.25 Manželka Ro-
nalda Sheldona – kryminał 2001 

Polsat 23.05
W pogoni...

Oparta na faktach historia męż-
czyzny, który pewnego dnia zo- 
staje bez pracy i dachu nad głową. 
Mimo to nie rezygnuje z marzeń.

TVP 2 23.20
Granice miłości

Dramatyczna historia trzech ko-
biet, w których życiu kluczową 
rolę odegrało spalenie się pew-
nej przyczepy kempingowej. 

TVN 23.45
Bodyguard

Piosenkarka Rachel Marron otrzy-
muje anonimy z pogróżkami. Do 
jej ochrony zostaje wynajęty 
Frank Farmer, były agent CIA.
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Kina
WROCŁAW
a DolnośląskieCentrumFilmowe

ul. Piłsudskiego64a, tel. 71-793-79-00
Dar14:30,20:45Eskorta11:45, 16:15,20:30Gołąb
przysiadłnagałęziirozmyślaoistnieniu10:15,
16:45,20:45 Idol 12:15, 18:45Kluczdowieczności
18:15LatowProwansji14,20:30MałyKsiążę
9:45, 14, 16:30,18:30Przełamującfale10:30
Minionki10, 12, 18:30Zdalaodzgiełku 14, 16

a KinoNoweHoryzonty

ul. KazimierzaWielkiego 19a-21,
tel. 71-781-55-70
Amy13:45, 16:30,19:15,22Eskorta14:30,17, 19:30,
22Gołąbprzysiadłnagałęziirozmyślaoist-
nieniu13:45, 18:30MałyKsiążę12:15, 14:30,16:45,
19,21:15MałyKsiążę3D13:30,15:45, 18Reality
17:45,22:30Dzikiehistorie20,22:30 Idol 15, 17:15
Kluczdowieczności 16,20:45MadMax:
Nadrodzegniewu21:15Manglehorn12:15,
14:30,16:45, 19Minionki 12, 14, 16, 18Przełamu-
jącfale20:15Wgłowiesięniemieści 15:30Zda-
laodzgiełku 19:30,22NationalTheatreLive inHD
2015/2016:John20Wózkownia:Amyczw.11

a Helios–MagnoliaPark

ul. Legnicka58, tel. 71-355-53-55
Kulturadostępna:Drogówka 18MałyKsiążę
10:30,13, 15:30, 18:30,19:45MałyKsiążę3D 17:15

Darnapisy11:30, 18:45,21:15MissionImpossible
5napisy10, 12:45, 15:45, 18,20:45Papierowemia-
stanapisy12, 16:30,19:15,21:45Szubienicanapisy
15,20:30,22:15Wykolejonanapisy14:45, 17:30,
20:15Imperiumrobotów.Buntczłowiekanapi-
sy14:30 Imperiumczłowieka.Buntczłowieka
dubbing10Kluczdowiecznościnapisy14,21
Pikselenapisy10:15, 15TaśmyWatykanu22
Ant-Mandubbing12:30Wgłowiesięniemieści
10:15, 12:30,16:30KokoSmoko 11, 13

a CinemaCityKorona

ul. BolesławaKrzywoustego 126
tel. 71-323-60-00
MałyKsiążę10, 14:40,17, 19:20MałyKsiążę3D
12:20Mission:Impossible–RougeNation
10:20,13, 15:40,18:20,21Ant-Mandubbing10:10,
17:40Ant-Man3Ddubbing13:30Imperiumro-
botów.Buntczłowieka10, 12, 14JurassicWorld
3D21:40Kluczdowieczności18,20:30Magic
MikeXXL20:40Papierowemiasta11:10, 15:20,
17:40,21:20Piksele12:40Piksele3D16:40Szu-
bienica16,20:10TaśmyWatykanu20,22Ted2
19,21:40Terminator:Genisys 15Wykolejona
10:40,16, 18:40,21:20KokoSmoko 10:20,13:20

Minionki11, 13:10, 15:20,17:30, 19:40Minionki3D
12:20,14:30Wgłowiesięniemieści11:45, 14,
16:15, 18:30

a MultikinoArkadyWrocławskie

ul. PowstańcówŚl. 2-4, tel. 71-758-32-00
Ant-Mandubbing11Ant-Mannapisy14:40,21
Darnapisy16:15, 18:45,21:15 Imperiumrobotów.
Buntczłowiekadubbing10:10Imperiumrobo-
tów.Buntczłowiekanapisy22:10Klucz
dowiecznościnapisy13:40,16:10, 19:30Magic
MikeXXLnapisy13:15,20:10Mission:
Impossible–RogueNationnapisy11:30, 14:20,
16:10, 17:10, 19,20,21:50NationalTheatreLive–Wi-
dokzmostu19Papierowemiastanapisy12:20,
14:50,17:20,19:50Pikselenapisy13:40Szubieni-
canapisy12:30,17:20,19:30,21:40Wykolejona
napisy13:45, 16:30,19:15,22KokoSmoko 11:40
MałyKsiążę11, 13:30, 16, 18:30MałyKsiążę3D
10, 12:30,15, 17:30Sekretymorza 10:10Ups!Arka
odpłynęła11:20Wgłowiesięniemieści 10,
12:20,14:50,17:15Wgłowiesięniemieści3D
10:45

a MultikinoPasażGrunwaldzki

pl.Grunwaldzki 22, tel. 71-756-29-10
Agentkanapisy14:30Ant-Mandubbing12Ant-
Mannapisy21:15Dar16,18:30,21Imperiumrobo-
tów.Buntczłowiekadubbing11:20Imperiumro-
botów.Buntczłowiekanapisy13:30Klucz
dowiecznościnapisy13:50,19,21:40MagicMike
XXLnapisy20:30Mission:Impossible–Rogue
Nationnapisy10,12:50,14:40,15:40,17:30,18:30,
20:20,21:20Papierowemiastanapisy11:40,14:15,
16:45,19:15Pikselenapisy11:20,16:30Piksele3Dna-

pisy21:50Szubienicanapisy15:40,17:45,19:50,22
TaśmyWatykanunapisy20:40Terminator:
Genisys3Dnapisy17:10Wykolejonanapisy11:45,
14:30,17:15,20KokoSmoko10,13:50MałyKsiążę
11:15,13:45,16:15,18:45MałyKsiążę3D10:15,12:45,

15:15,17:45Sekretymorza10,12:15Wgłowiesięnie
mieści10:45,13:15,15:45,18:15Wgłowiesięnie
mieści11:30Koncert:AmyWinehouse20

GŁOGÓW
a Jubilat

pl. Konstytucji 3Maja 3, tel. 76-833-43-23
MałyKsiążę16, 18Ted220

WAŁBRZYCH
a Apollo

ul. Armii Krajowej45, tel. 74-847-89- 71
Manglehorn16, 18TaśmyWatykanu20

a CinemaCity

ul. 1Maja64, tel. 74-632-32-32
MałyKsiążę10, 14:40,17, 19:20MałyKsiążę3D
12:20Mission:Impossible–RogueNation
10:40,13:20,16, 18:40,21:20Imperiumrobotów.

Buntczłowieka10, 12, 14Kluczdowieczności
19,21:30Papierowemiasta 10:30,12:50,15:10,
19:50Piksele3D 17:30Szubienica18:20,20:20
TaśmyWatykanu 16:10,20,22Ted217:40,21:40
Wykolejona 15, 18,20:40KokoSmoko11, 13
Minionki10:20,14:30,16:40Minionki3D 12:30

Wgłowiesięniemieści 11:30, 13:40,15:50

LEGNICA
a Piast

ul. Biskupia 5, tel. 76-721-86-04
Manglehorn16, 18Eskorta20

a Helios

ul.NajświętszejMarii Panny9
tel. 76-862-00-80
Kulturadostępna:Drogówka18Mission:
Impossible–RogueNation11:30,14:15,18,20:45
Darnapisy12,19,21:30MałyKsiążę10:30,15:30,
17:30MałyKsiążę3D13Papierowemiastanapisy
12:45,17,19:30,21:45Szubienicanapisy14:30,22Ta-
śmyWatykanunapisy21Pikselenapisy10:15Koko
Smoko10,12:30,14:30,16:30MagicMikeXXLnapi-
sy16:30Wgłowiesięniemieści10:30,15:15

LUBIN
a Muza

ul. Armii Krajowej 1, tel. 76-746-22-50
MałyKsiążę14,18MałyKsiążę3D16Mission:
Impossible–RogueNation15,17:30,20
Manglehorn20

a Helios

ul.WładysławaSikorskiego20
tel. 76-724-97-90
Kulturadostępna:Drogówka18Darnapisy12,19
Mission:Impossible–RogueNationnapisy11:30,
14:15,18,20:45MałyKsiążę10:30,15:30,17:30Mały
Książę3D13Szubienicanapisy14:30,20,22Papie-
rowemiastanapisy12:45,17,19:30,21:45Klucz
dowieczności21:30Pikselenapisy10:15Taśmy
Watykanunapisy21MagicMikeXXLnapisy16:30
KokoSmoko10,12:30,14:15,16:15Wgłowiesięnie
mieści10:30,15:15

POLKOWICE
a PolkowickieCentrumAnimacji

ul. Skalników4, tel. 76-746-88-10
MałyKsiążę15,17Kluczdowieczności19Lost
River21

JELENIA GÓRA
a Lot

ul. Pocztowa 11, tel. 75-767-63-70
MałyKsiążę16, 18TaśmyWatykanu20

aHelios

al. JanaPawła II 52, 75-769-38-65

Kulturadostępna:Drogówka 18MałyKsiążę3D

13MałyKsiążę10:30Darnapisy10, 12,21:30

Mission:Impossible5napisy11:30, 14:15, 18,

20:45TaśmyWatykanunapisy21Papierowe

miastanapisy12:45, 17, 19:30,21:45KokoSmoko

10, 12:30,14:30,16:30MagicMikeXXLnapisy

16:30Kluczdowiecznościnapisy17:30Piksele

napisy10:15Wgłowiesięniemieści 10:30,15:15

ZGORZELEC

a Multikino

ul. Armii Krajowej 52a, tel. 75-671-14-10

MissionImpossible–RogueNationnapisy15:10,

18,20:50MałyKsiążę11:15,12:40,16:15MałyKsiążę

3D13:45,18:45Pikselenapisy13Szubienicanapisy

18:15,21:15Wykolejonanapisy15:30,20:20Koko

Smoko10:30Wgłowiesięniemieści10:40

ŚWIDNICA

a Cinema3D

ul.Westerplatte29, tel. 74-639-90-57

MałyKsiążę3D9:15,13:45,16,18:15MałyKsiążę

11:30,16:45Szubienica19:45Papierowemiasta

14,19,21:30Mission:Impossible514:15,17,19:45,

20:30,22:30Dar13:15,17:30,21:45Wgłowiesięnie

mieści3D11:45Minionki3D9:45Ant-Man3D

dubbing11:45Wgłowiesięniemieści9:30

Minionki11:15,15:30KokoSmoko9:15

KŁODZKO

a Cinema3D

ul.Noworudzka2, tel. 74-660-44-72

MałyKsiążę3D9:15, 13:45, 16, 18:15MałyKsiążę

11:30, 16:45Szubienica19:45Papierowemiasta

14, 19,21:30Mission:Impossible5 14:15, 17, 19:45,

20:30,22:30Dar 13:15, 17:30,21:45Wgłowiesię

niemieści3D11:45Minionki3D9:45Ant-Man

3Ddubbing11:45Wgłowiesięniemieści9:30

Minionki11:15, 15:30KokoSmoko9:15

Teatry

WROCŁAW

a TeatrAdSpectatores

ul.Hubska44/48, tel.502-210-735

NocWalpurgii20(BrowarMieszczański)

Do lekarza
Pomocwieczorowa i nocna

NZOZOśrodekMedycznyZiemo-Vita,
ul.Ziemowita1/9,tel.71-784-90-35
NZOZ„PrzychodniaKosmonautów”,
ul.Horbaczewskiego35,tel.71-351-28-43
WojewódzkiSzpitalSpecjalistyczny,
ul.Koszarowa5,tel.71-395-76-07
PogotowieRatunkowe,
ul.Traugutta112,tel.71-342-27-86

Ostrydyżurszpitalny

chirurgia:WojewódzkiSzpitalSpecjalistyczny,
ul.Kamieńskiego73a,71-327-01-00
okulistyka: UniwersyteckiSzpitalKliniczny,ul.
Borowska213,71-733-29-64;WojewódzkiSzpi-
talSpecjalistyczny,ul.Kamieńskiego73A,71-
327-01-00;4.WojskowySzpitalKliniczny,ul.
Weigla5,71-766-02-08
chirurgianaczyniowa:WojewódzkiSzpital
Specjalistyczny,ul.Kamieńskiego73a,71-327-
03-68;UniwersyteckiSzpitalKliniczny,ul.Bo-
rowska213,71-733-20-02;4.WojskowySzpital
Kliniczny,ul.Weigla5,71-766-02-53
neurochirurgia: 4.WojskowySzpitalKliniczny,
ul.Weigla5,71-766-02-00;UniwersyteckiSzpi-
talKlinicznyul.Borowska213,71-734-34-00;
DolnośląskiSzpitalSpecjalistyczny,ul.
Traugutta 116,71-789-02-47

InformacjaNFZ: 71-79-79-100

InformacjaMedyczna:71-372-68-16

Apteki
StareMiasto

pl.JanaPawłaII7a, tel.71-343-67-24

Śródmieście

ul.Sienkiewicza54/5, tel.71-322-73-15
ul.Niemcewicza6b, tel.71-795-62-20
ul.św.Wincentego39-41, tel.71-322-39-35
ul.Piastowska20-22, tel.71-328-28-58

Fabryczna

ul.Szybowcowa,pawilon3c, tel.71-351-86-19
ul.Rogowska52, tel.71-781-27-35
ul.Grabiszyńska214/U2, tel.71-725-31-03

PsiePole

ul.Bezpieczna6, tel.71-327-40-60
ul.Krzywoustego314-316, tel.71-789-90-98

Krzyki

ul.Traugutta105, tel.71-341-34-50
pl.Hirszfelda14a, tel.71-338-12-42
ul.Pułaskiego49a, tel.71-789-91-38
ul.Świeradowska51/57, tel.71-336-87-13
ul.Weigla10, tel.71-790-38-70

Pogotowia

Pogotowiegazowe

Wrocław,tel.71-992,71-341-14-97,71-343-12-17

Pogotowiewodno-kanalizacyjne:994

Pogotowiesiecicieplnej

Wrocław, tel.71-993,71-343-47-61

Całodobowelecznicedlazwierząt

KliniczneCentrumLeczeniaMałychZwierząt
ul.Energetyczna14/Pretficza7,71-360-51-90
Interwet,ul.Ślężna136,71-337-29-29
KlinikaWeterynaryjna,ul.Bolesława
Krzywoustego105a,71-339-82-48
EPI-VETWeterynaryjneLaboratoriumDiag-
nostyczne,pl.Grunwaldzki45,71-320-10-40

Infolinie
Biuronumerów

ztelefonustacj./kom.: tel. 118-913
ztelefonukom.(niektóresieci): tel. *729-13

Informacjakolejowa

PKP Intercity, tel. 197-57,PrzewozyRegionalne,
tel.703-202-020,KolejeDolnośląskie,
tel.76-753-52-05.
Rozkład jazdywszystkichprzewoźników
winternecie: www.rozklad-pkp.pl

InformacjaPKS

tel.703-400-444(połączeniepłatne–opłata
2,58złbruttozakażdąpełnąminutę)

MPKWrocław

infolinia, tel.71-321-72-71,
centrala ruchu,tel.71-326-63-10,biurorzeczy
znalezionych,tel.71-372-28-90,rzecznik
pasażera,tel.71-325-08-33

DLA

dyspozytor, tel.71-782-81-31wew.134,
508-627-738

Może się przydać
Urządmiejski– infolinia tel.71-777-77-77
Sanepid– telefondyżurny605-883-227
Informacjapaszportowa– tel.71-340-61-45
Miejskiecentrumzarządzaniakryzysowego
– tel.71-770-22-22
Zgłaszaniezaginięciaosób– tel.801-247-070

Wolny czas
ZOO

ul.Wróblewskiego1, tel.71-348-30-24,czynne
codziennie9-18,kasyczynnedogodz. 17.
Afrykarium dogodz. 18,weekendy iświęta
dogodz. 19(kasykrócejogodzinę).

AQUAPARK

ul.Borowska99, tel.71-771-15-11, czynny
codziennie9-23,kasyczynnedogodz.22.40

PANORAMARACŁAWICKA

ul.Purkyniego11, tel.71-344-16-61,czynna
codzienniew godz.9-17.
Cenybiletów–normalny:25zł,ulgowy: 18zł,
rodzinny: 18zł

MUZEUMNARODOWE

pl.PowstańcówWarszawy5, tel.71-372-51-50
Czynneśroda-niedzielawgodz. 10-17.Ostatni
wtorekmiesiącawgodz. 10-17.
Wsobotęwgodz. 10-18 .Biletnormalny: 15zł,
ulg.: 10zł

Taksówki
Blues Taxi 196-61,MPT Box tel. 191-91,WPT
RadioTaxi 191-99,Ascotaxi 194-55,HalloRadio
Taxi 196-21, ZTP 196-22, LuxRadioTaxi 196-23,
BasketRadioTaxi 196-24,DominoTaxi 196-25,
Mini RadioTaxi 196-26, Echo 196-27, Express
RadioTaxi 196-28, RadioTaxi Serc 196-29, City
RadioTaxi 196-62, SuperTaxi 196-63, Fenix
RadioTaxi 196-65, EuroTaxi 196-66,ACI 196-67,
WuWuRadioTaxi 196-68.

REKLAMA 005582437

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ogłasza, że

dnia 13.10.2015 r. o godz. 13.00

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickie-
go 2-4, w sali nr 313, odbędzie się

druga licytacja nieruchomości

stanowiącego: lokal mieszkalny położony w Witkowie 4/2, gmina Jaworzyna  
Śląska, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr KW SW1S/00032012/6. 

Lokal usytuowany jest na 1 piętrze budynku mieszkalnego w zabudowie wolno 
stojącej i składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, w.c., pomieszczenia gospodar-
czego i przedpokoju o pow. łącznej 68,05 m2. Do nieruchomości przynależy 
pomieszczenie piwniczne o pow. 6,51 m2. Z prawem własności lokalu wiąże się 
udział 3350/10000 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania 
wieczystego oraz części wspólne budynku i urządzenia, które nie służą do wy-
łącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali.
Suma oszacowania wynosi 124.200,00 zł, zaś cena wywołania jest równa  
2/3 sumy oszacowania i wynosi 82.800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysoko-
ści 1/10 sumy oszacowania, tj. 12.420,00 zł, w gotówce w Kancelarii Komornika 
Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płaza, ul. Wałbrzyska 
14a/2, lub na konto komornika PKO BP SA O/Świdnica 18 1020 5138 0000 9502 
0058 0548 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
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.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr. tel. 74 853 61 88.

www.house-invest.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO
STANOWIĄCEGO ODRĘBNĄ NIERUCHOMOŚĆ

REKLAMA 005582239

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ogłasza, że:

dnia 9.09.2015 r. o godz. 11.30

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickie-
go 2-4 w sali nr 309, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej: nieruchomość położoną w Strzegomiu, ul. Starzyńskiego 15, 
składającą się z działki nr 2681 o pow. 1061 m2 będącej w wieczystym użytko-
waniu do 13.03.2041 r., zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 73,90 m2. Na parterze 
znajdują się 2 pokoje, przedpokój, kuchnia z łazienką, w.c. o pow. 38,87 m2, a na 
poddaszu 2 pokoje i holl o pow. 35,03 m2. W dziale III księgi wieczystej jest wpis 
o bezpłatnej dożywotniej służebności mieszkania – do korzystania dwa pokoje 
na piętrze z używalnością kuchni i łazienki. Obok budynku znajdują się przyna-
leżne pomieszczenia gospodarcze – są to komórki drewniane, wyeksploatowane 
– bez wartości sprzedażnej. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta  
nr KW SW1S/00001954/5.

Suma oszacowania wynosi 174.500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 

sumy oszacowania i wynosi 130.875,00 zł. Licytant przystępujący do prze-
targu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania,  
tj. 17.450,00 zł w gotówce w Kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejo-
nowym w Świdnicy Jolanty Płaza, ul. Wałbrzyska 14a/2 lub na konto komornika: 
PKO BP SA O/Świdnica 18 10205138 0000 9502 0058 0548 najpóźniej w dniu 
poprzedzającym przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć oso-
by, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, 
a zezwolenia tego nie przedstawiły, oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr. tel. 74 853 61 88.

www.house-invest.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA 005557445

KREDYT  
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nieruchomości

mieszkania - sprzedam

 ASprze dam miesz ka nie 43 m2  na  

Gą do wie 230 tys. tel. 515-559-157

mieszkania - kupię

 AKu pię każ de miesz ka nie. Go tów ka 

od rę ki. Wro cław, tel. 731-733-766.

mieszkania do wynajęcia

 AOpol ska, 1-pok., 509-754-895.

 ASu den tom wy naj mę miesz ka nie we 

Wro cła wiu, przy ul. Grun waldz kiej, 

2-po ko jo we, 58 m2 , tel. 605-246-266.

działki, grunty sprzedam

 ADział ka Wro cław, uro cza  

694-598-300.

 ADział ki nad je zio rem w Spa lo nej 

z li nią brze go wą. Ide al ne dla węd-

ka rzy i od po czyn ku nad wo dą. Ce ny 

od 15 do 35 tys zł. Tel. 606-432-259, 

www.spalona.com

 ADZIAŁ KI z wi do kiem na mo rze 

i prze pięk ną pa no ra mą na las.

Budowlane, rol ne, in we sty cyj ne. 

pow. od 300m2  do 8000m2 . tel: 

606-824-940.

garaże

Ga ra że bla sza ne wzmac nia ne,  

bra my ga ra żo we, koj ce - 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

handlowe

antyki

 AAn ty ki - ku pię sta ro cie, me ble, 

ze ga ry, 660-532-696.

foto, książki

 AKsiąż ki ku pię, do jazd 669-969-306.

maszyny urządzenia

 AMa szy ny sto lar skie, kup no-sprze-

daż, 602-459-611.

motoryzacja

osobowe kupię

 A24 h Au to każ de ku pię!  

536-920-850.

 A24H Ku pię każ de au to, go tów ka od 

rę ki, umo wa na miej scu,  

666-482-483.

 AKu pię każ de au to! Go tów ka od rę-

ki! Do brze za pła cę! 503-304-231.

 ASkup To yot i Mer ce de sów, 668-

480-004

finanse biznes

kredyty, pożyczki

A 1000 bez BIK+PZU 1zł?  

513-053-098.

 AA tu za ła twisz po życz kę bez BIK 

i KRD na wet z ko mor ni kiem. Bez 

opłat i z do jaz dem. Sprawdź na szą 

ofer tę. Tel.: 703-803-026 (7,69/mi n)

 AAtrak cyj na po życz ka - go tów ka w  

15 mi nut. Za dzwoń:  882-222-234.

 AHIPOTECZNE24.PL - Po życz ki 

hi po tecz ne bez BIK na okres 1-5 lat, 

kon so li da cja dłu gu, kom plek so wy 

pro dukt od dłu że nio wy „w róć do ban-

ku”. Tel. 884-921-935.

 AKre dyt 50 tys ra ta 549 zł, Tel: 

790501503

Po trze bu jesz go tów ki - 

dzwoń! Tel. 664-555-333.

 APO ŻYCZ KI DLA KAŻ DE GO OD 

RĘ KI. Bez za świad czeń, bez BIK. 

Pro mo cja do sierp nia!  

Za dzwoń: 508 253 159

Szyb ka go tów ka!  

Tel. 784-114-222.

 ASZYB KA PO ŻYCZ KA OD RĘ KI. Bez 

za świad czeń, bez BIK. Pro mo cja do 

20 sierp nia! Za dzwoń: 32 420 27 46

usługi prawne

 AAna li za praw na spra wy i kon sul-

ta cje w Kan ce la rii bez płat nie, tel. 

515-919-587.

 ABez płat ne Po ra dy Praw ne!, Spa-

dek, Roz wód, 723-111-743.

 AKan ce la ria Praw na,  

tel. 535-132-335. 

Bez płat na ana li za: spad ki,  

za chow ki, roz wo dy, od szko do wa nia. 

Roz li cze nie po za koń cze niu.

nauka

szkoły

Geo de zja - za ocz na szko ła 

po li ce al na,  

www.studiumgeodezyjne.pl,  

ul. Da wi da 5/7, Wro cław,  

200 m od PKS, PKP.  

Tel. 71/367-20-18, 501-173-200.

 ARu szył na bór w Blue Edu ca tion! 

Dar mo wa Szko ła Po li ce al na! Za pisz 

się już dziś! Pra wie 100 kie run ków! 

www.blue.edu.
 015455743

TECHNIK
FARMACEUTYCZNY

Policealna Szkoła Farmaceutyczna
z uprawnieniami szkoły publicznej

kształcimy 1 i 2 semestr ZA DARMO
Informacje i zapisy:

pon.- czw. godz. 11.30-14.30
ul. Poniatowskiego 9 (bud. LO nr I)

Wrocław, tel. 71 793 00 04

www.pharmedic.pl

praca

zatrudnię

 AAm ber ca re Opie kun ki z j. nie miec-

kim do 1500 eu ro/ mies. od za raz  

533 848 005

 ABiu ro Po dró ży za trud ni kie row cę  

au to ka ru. Wy ma ga ne do świad cze-

nie. Tel. 71/341-31-68.

Bla cha rzy i la kier ni ków  

sa mo cho do wych - pil nie za-

trud nię. Wro cław, tel.  

71/785-95-09.

 ABu dow la nych pra cow ni ków - wy-

koń cze niów ka, 601-572-868.

 ADo ochro ny mar ke tów 726007707

 AElek try ków, Niem cy - do bre 

staw ki, za kwa te ro wa nie, do jazd. 

Za dzwoń: 530852000

 AFir ma nie miec ka PaB za trud ni 

fa chow ców mu ra rzy, cie śli, zbro-

ja rzy, re gip sia rzy, ma la rzy. Tel. 

77/4003959, 661358661

 AFir ma po rząd ko wa po szu ku je osób 

do utrzy ma nia czy sto ści na obiek-

tach we Wro cła wiu. Tel. 510-139-724.

 AFir ma So tex P. U.H. w Szcze ci nie 

od dział we Wro cła wiu, ul. Pół noc na 

15-19, 54-105 Wro cław za trud ni 

kie row cę ka te go rii B i C. Pra ca od 

po nie dział ku od piąt ku,  

w go dzi nach 8-16 na te re nie Wro cła-

wia i naj bliż szych oko lic. CV pro szę 

kie ro wać na ad res: n.kloc@sotex.pl

 AFir ma sprzą ta ją ca za trud ni oso by 

do sprzą ta nia ręcz ne go lub ma szy-

no we go skle pu przy ul. Le gnic kiej 

lub ul. Bardz kiej. Pra ca zmia no wa, 

ofe ru je my umo wę o pra cę. Kon takt: 

512-013-376.

 AFir ma za trud ni sprze daw ców do 

skle pu mię so-wę dli ny oraz pa nie do 

pra cy w han dlu ob woź nym wę dli na-

mi-wy ma ga ne pra wo jaz dy kat. B. 

Do bre za rob ki.  

Mi le wi dzia ne do świad cze nie 

w bran ży. Tel. 606-343-241.

 AKraw co wą, 661-122-261.

 AMa my pra cę dla Cie bie! Otwie-

ra my re kru ta cję na sta no wi ska 

pro duk cyj ne. Kil ka dzie siąt wol nych 

miejsc pra cy! 

Pra ca w sys te mie 3-zmia no wym, 

peł ne ubez pie cze nie, naj wyż sza 

staw ka na ryn ku. Wszel kie in for ma-

cje pod nu me rem te le fo nu:  

71/324-31-60 (8-16, Pn.-Pt.).

 AMa sa żyst kę zmy sło wą  

604-344-316.

 AMon te ra in sta la cji sa ni tar nych.  

Tel. 513-271-662.

 AMu ra rza za trud nię 602-632-474.

 ANiem cy - dźwi go wych, mu ra rzy, 

cie śli, ma la rzy, elek try ków, spa wa-

czy. Tel. 601-218-955

 AOchro na obiek tów na te re nie Wro-

cła wia. Tel. 8:00 - 16:00,  

531-720-860.

 APo szu ku je my kan dy da ta na sta no-

wi sko kie row nik- pra cu ją cy ser wi su 

sprzą ta ją ce go w Je le niej Gó rze. 

Wy ma ga ne do świad cze nie w bran ży 

oraz w kie ro wa niu ze spo łem pra cow-

ni ków, umie jęt no ści in ter per so nal ne, 

kre atyw ność i sa mo dziel ność dzia-

ła nia, pra wo jaz dy kat. B, orze cze nie 

o umiar ko wa nym stop niu nie peł no-

spraw no ści. Ofe ru je my: atrak cyj ne 

wa run ki za trud nie nia, nie zbęd ne 

na rzę dzia pra cy, wy na gro dze nie 

2500 zł net to.  

Tel. 601156466

 APo szu ku je my osób do pra cy w ser-

wi sie sprzą ta ją cym obiekt han dlo wy 

na ul. Cze ko la do wej we Wro cła wiu. 

Tel. 601156466, 661970123

 APrzyj mę chęt ną do skle pu  

spo żyw cze go. Do masz czyn k. 

Za krzo wa, 605-305-035.

 ASklep spo żyw czy za trud ni sprze-

daw cę. Wro cław, tel. 509-754-895.

 ASto la rza me blo we go, 697-446-454.

Drobne
Biuro Ogłoszeń Wrocław
ul. św. Antoniego 2/4, 50-073 Wrocław
tel. 71 37-48-249, fax 71 37-48-135
pon. - pt. 8.00 - 17.00

Jak zamieścić drobne ogłoszenie: 
� przez internet na www.gazetawroclawska.pl
� e-mail: ogloszenia.wroclawska@polskapresse.pl
� telefonicznie 800-472-852
� w biurach ogłoszeń

REKLAMA 073234136

Jak nadać ogłoszenie drobne?

1. Przyjdź do naszych biur ogłoszeń

2. PRZEZ INTERNET:

   www.ogloszenia.gratka.pl

3. E-MAIL:

   ogloszenia.wroclawska@polskapresse.pl

4. TELEFONICZNE BIURO OGŁOSZEŃ

    800-472-852 (połączenie bezpłatne)

    71/37-48-249

5. FAKSEM:

    71/37-48-135

Gazeta Wrocławska
Biuro Ogłoszeń, 
Wrocław
ul. Świętego Antoniego 2/4

Czekamy 
od poniedziałku do piątku

w godz.:  8.00-17.00

tel. 71/37-48-249
        71/37-48-292
        71/37-48-132
        71/37-48-293

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

LEGNICA,
Rynek 36 (lokal 1F)
pon.-pt. 8.00-16.00,
tel. 76/711-16-72

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. J. Kochanowskiego 2/II,

pon.-pt. 8.00-16.00,

tel. 71/793-08-27

STRZEGOM,
ul. Dąbrowskiego 28,

pon.-pt. 8.00-16.00,

tel./fax 74/855-05-19

ZGORZELEC,
ul. Armii Krajowej 13,

pon.-pt. 8.00-16.00,

tel. 75/771-33-33

ARPRO Sp. z o.o.
al. Wiśniowa 55A,
tel.71/341-23-53

ASTRA
ul. Horbaczewskiego 4-6 
(parter),
tel. 71/351-88-18

DAMAK’S
ul. Kniaziewicza 23 B
tel. 71/341-07-87

EUROPARTNER
Centrum Ogłoszeń 
Prasowych
Wrocław, 
ul. Stefana Czarnieckiego 13 
tel. 71/789-44-00 -03

PRESTIGE
ul. Kościuszki 128a
tel. 693-693-737

SEBAMAR
ul. Sienkiewicza 43,
tel. 71/321-29-04

SUNPRESS
Biuro Ogłoszeń Prasowych
Plac Pereca 3 lok. 1 B
tel. 71/785-55-23

WOJTAS
ul. Zielińskiego 22a,
tel. 71/332-39-13

Biura współpracujące:

REKLAMA 005583989

Informujemy o zmianie pracy naszego 

Wrocław, ul. śww.  Antoniego 2/4 

W dniu 14.08.2015 (piąąttek) nekrologi i kondolencje
ona wydanie poniedziaałkkoowe prosimy

przesyłać na adres:

wredakcja@gazetaa.wwroc.pl
tel. 505-280-6266
lub 698-635-6388

14.08.2015 - Biuro nieczynne

REKLAMA 005579431

OGŁOSZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI 
NR KW WR1O/00054067/4

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Andrzej Paluszek (tel. (71) 313 00 99, fax (71) 723 46 
71) ogłasza, że w dniu

7 września 2015 r. o godz. 14:45
w budynku Sądu Rejonowego w Oławie mającego siedzibę przy ul. 11 Listopada 12, w sali nr 11, odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA 
dwukondygnacyjnego lokalu mieszkalnego (o pow. użyt. 234,00 m2) wraz z przynależnym strychem i piwnicą 
o łącznej pow. 458,22 m2. Na pierwszej kondygnacji znajduje się: aneks kuchenny, 2 pokoje, łazienka, 
przedpokój, kotłownia; na drugiej kondygnacji (wejście na piętro schodami drewnianymi od ulicy) znajdują 
się: 3 pokoje, kuchnia, łazienka,
należącego do dłużnika: Alicja Hulewicz,
położonego: 55-216 Domaniów, Skrzypnik 63/2, 
dla którego Sąd Rejonowy w Oławie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze 
KW WR1O/00054067/4.
Z prawem własności lokalu związany jest udział 17/20 w częściach wspólnych budynku oraz gruntu 
opisanego w KW 7177/4. Suma oszacowania wynosi 380 372,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 
sumy oszacowania i wynosi 253 581,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię 
w wysokości 1/10 sumy oszacowania, tj. 38 037,20 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo 
książeczce oszczędnościowej banków uprawionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie 
właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie 
rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Bank Gospodarki Żywnościowej SA WBT 11 2030 0045 1110 0000 0200 0920
najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
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.

Szczegółowych informacji udziela Komornik pod numerem tel. (71) 313 00 99
www.dawro.eu
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 AZa trud nię kie row cę kat. C+E na 
cią gnik sio dło wy, 601-755-319.

Za trud nię ma la rzy,  

tel. 509-828-123.

 AZa trud nię pra cow ni ków do wy-
koń cze nia wnętrz i do klin kie ru oraz 
sztu ka to rów, tel. 661-929-598.

Za trud nię sprze daw cę 

z orze cze niem o stop niu nie-

peł no spraw no ści do skle pu 

pie kar ni czo cu kie ni cze go we 

Wro cła wiu. Tel. 509-336-595

 AZa trud nię wy kwa li fi ko wa ną 
szwacz kę na peł ny etat. Tel.  
602-109-181.

 AZa trud nię: wy koń cze niow ców, 
płyt ka rzy, gip sia rzy i ma la rzy. Tel: 
511-015-247

 AZa trud ni my kie row ców z kat.  
pra wo jaz dy C, C+E  
pra cow ni ków do roz bió rek  
ręcz nych -ope ra to ra ko pa rek  
pra ca we Wro cła wiu woj.  
dol no ślą skie, tel. 512-225-252  
lub 71/349-45-96.

zdrowie

pomoc całodobowa

 AAl ko ho lo od tru cia Espe ral.  
602-571-512.

Al ko ho lo od tru cia -espe ral, 

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

 ABez bo le śnie espe ral, 71/321-64-21.

 AESPE RAL - LU BIN 603 123 112

Espe ral 602-812-218,  

71/357-70-71.

 AEspe ral, lek. A. Ga bor ski, 
71/361-99-35

chirurgia

 ALa se ra mi: ży la ki, bro daw ki, bli zny, 
zna mio na, ta tu aże, od ci ski, prze bar-
wie nia, wło sy, 606-855-813,  
www.lasermedic.pl

Spe cja li sta Chi rurg Dr n med. 

A.Wój cik EN DO-MED Tel. 

71/781-01-28, 781-0140

Spe cja li sta chi rur gii ogól nej 

i on ko lo gicz nej, dr Ja cek Lan-

gow ski EN DO-MED, 71/781-01-

28, 519-171-318

ginekologia

 AGi ne ko log ca ły za kres 888-434-888.

 AA do Z Gi ne ko log 514-933-932

 AA- Gi ne ko log -ta nio 0-502-865-184

 AAn ty kon cep cja, USG 4D, krio. Le-

cze nie far ma ko lo gicz ne i za bie go we. 

Pia stow ska 40, tel. 71/328-04-40, 

501-450-100.

interna

24h AB DO MED Wi zy ty do mo-

we, in ter na, pe dia tria, EKG, 

trans port cho rych  

71/889-05-55.

In ter ni sta, wi zy ty, 71/322-60-

14, 603-750-141.

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

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.

Na pra wa pro tez,  

tel. 71/345-38-27.

inne specjalizacje

Ga stro sko pia, ko lo no sko-

pia dr n. med. R.Kempiński, 

dr n.med. A.Annabhani, dr 

n.med. R.Massopust EN DO-

MED 71/781-01-28,  

71/781-01-40

Ku la szew ski, psy chia tra, 

ga bi net, wi zy ty do mo we, psy-

cho te ra pia, 602-503-644.

 AMar cin  Mal ce wicz, or to pe da, 

trau ma to log. Wi zy ty do mo we. Tel. 

608-484-286.

Or to pe da, dr Maj chrow ski L., 

Wro cław, Kwi ska 5/7,  

601-915-841, piąt ki od 16.00.

Psy chia tra Prze my sław Pa-

can. Ga bi net, wi zy ty do mo we, 

604-592-152.

 ASek su olog, dr W. Śló sarz, 601-

777-738.

przychodnie, kliniki

RTG Sto ma to lo gicz ny,  

ul. Pił sud skie go 74 (NO T)  

Tel. 71/341-72-77; Czyn ne:  

pn. -pt 9.00-19.00 sob. 9.00 - 

14.00

zabiegi

 ARe ha bi li ta cja, wi zy ty, 603-397-930.

uroda

 AMa sa że ca łe go cia ła, 71/790-33-40.

inne

Pe dia tra, wi zy ty,  

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

usługi

agd rtv foto

 ALo dów ki za mra żar ki, la dy, kli-

ma ty za cja, bez płat ny do jazd, ta nio 

792-016-323.

 A10 h Awa ria ku che nek 500-332-469.

 A10 h Awa rie elek tryk, 500-623-870.

 A10 h, co, jun ker sy, naj ta niej  

530-977-142

 A12 h Na pra wa pra lek 71/353-10-40.

 A12h Pral ka naj ta niej 71/351-93-63

 AAby roz wią zać każ dy pro blem 

z kom pu te rem, 602-357-011.

AGD - pral ka, lo dów ka, jun-

kers, Wro cław, 71/354-15-48, 

501-210-657.

Awa rie kom pu te ro we, po-

go to wie, tel. 71/360-10-39, 

600-652-535.

Do mo wa na pra wa te le wi zo-

rów, pla zma, LCD,  

71/351-60-02, 502-175-735

 AKuch nie, jun ker sy, pie ce,  

609-528-079.

Na pra wa LCD, Pla zma 

tel. 71/343-05-39, 508-085-265.

Na pra wa te le wi zo rów, tel. 

503-843-510.

budowlano-remontowe

 AA-Z ma lo wa nie 3 zł/mkw, 
690-485-300.

 AA-Z re mon ty, 663-933-639

 AA-Z re mon ty, gła dzie, gla zu ra, pły-
ta re gip so wa itp., tel. 537-360-533.

Bru kar stwo 697-009-195

 ACa ło kom plek so we, cy kli no ukła da-
nie, tel. 605-634-512.

Cy kli na bez pył. Ta nio!  

514-330-860.

 ACy kli na bez py ło wo 71/344-92-16.

 ACy kli na bez py ło wo, 501-496-044.

 ACy kli no ukła da nie, ma lo wa nie,  
71/321-42-35, 607-306-232.

 ACy kli no wa nie bez py ło we  
606-697-554.

 ACy kli no wa nie, rze tel nie  
880-645-800.

 ADa chy + na pra wy, 663-933-639.

 ADa chy kom plek so wo,  
tel. 71/333-24-66.

 ADa chy - pa pa, so lid nie  
602-114-080.

 ADa chy, pa pa, na pra wy  
608-445-476.

El. in sta la cja. Mon taż. Po mia-

ry. 71/351-15-15, 603-867-128.

 AElek tro awa rie do mo we,  
693-091-251

Elek trycz ne po go to wie 

71/351-15-15, 603-867-128.

 AElek tryk z upraw nie nia mi  
667-447-434

 AElek tryk,  ta nio  733-530-903.

 AGip so gła dzie, ma lo wa nie, pły ty 
g/k,pa ne le, gla zu ra, 538-644-954.

 AGla zu ra 691-778-434

 AGla zu ra, re mon ty, 501-294-332.

 AGla zu ra, re mon ty, 503-191-290.

 AGła dzie, ma lo wa nie, 608-246-197.

 AHy drau lik: gaz wo da co  
534-391-411.

Ko par ko-ła do war ki, ro bo ty 

ziem ne,wy wrot ki, nad zór bud. 

605-061-063.

Ko par ko-ła do war ki, wy wrot ki. 

Nad zór bud., ro bo ty ziem ne, 

502-025-717

 AMa lar skie  663-933-639.

 AMa lar skie, re mon ty, 511-676-202.

 AMa lo wa nie, gła dzie, 531-867-950

 AMa lo wa nie, gładź gip so wa  
691-778-434

 AOgro dze nia + na pra wy  
663-933-639.

 APa ne le pod ło go we, gla zu ra  
691-778-434

 APod ło gi + na pra wy, 663-933-639.

Ro let ka, ża lu zja, mo ski tie ra 

(prod.+ na pra wy), 601168346, 

71/328-39-84

instalacyjne

 A12 h An te na Cy fra+, NC+, Pol-
sat-mon taż na pra wy 601-519-700, 
71/351-97-00.

 A12h an te ny, do mo fo ny  
792-515-191.

 A24h elek tro in sta la cje, po mia ry,  
odbiory.., tel. 792-515-191.

An te na ab so lut nie pro fe-

sjo nal nie, tel. 603-867-128, 

71/351-15-15.

 AAn te ny mon taż od 69 zł, 603-
103-232.

An te ny, do mo fo ny, elek tro-

in sta la cje, wspól no ty, tel. 

880-802-802.

 AAn te ny, do mo fo ny, mo ni to ring. 
Mon taż ser wis wspól no ty,  
501-397-265.

 AGaz co hy drau li ka 609-528-079.

Hy drau li cy - awa rie,  

500-323-373.

 AHy drau li cy wszyst ko, 500-890-180.

Hy drau li cy, awa rie, re mon ty. 

Ta nio!!!  Tel. 693-718-335.

Hy drau li cy, in sta la cje ga zo we, 

CO mro że nie, itp.  

Tel. 601-580-110.

 AHy drau li cy, jun kers, pie ce,  
603-925-230

 AHy drau li cy- awa rie 24h,  
505-982-689.

Hy drau licz ne, ga zo we,  

601-580-099.

 AHy drau lik - so lid nie!  501-120-678.

Hy drau lik miesz ka nio wy, za-

tka ne ru ry, wy cie ki, na pra wy, 

601-852-660.

Hy drau lik na tych miast  

500-323-373.

porządkowe

 APral nia dy wa nów - od biór,  
501-066-330.

 AAba żur - pra nie dy wa nów, ta pi-

ce rek, wy kła dzin, 71/348-75-33, 

501-066-330.

AlePranie.pl Kar cher: dy wa-

nów, obić me blo wych, ta pi-

cer ki, tel. 505-087-474.

 AAtrak cyj ne ce no wo czysz cze nie  

dy wa nów i ta pi cer ki, 660-785-220.

 ACzysz cze nie dy wa no-wy kła dzin,  

ta pi cer ki, Kar cher,  

71/336-16-23, 691-504-059.

 ADe zyn sek cja 602-585-164.

przeprowadzki

 A"A&J", kaminscy.pl 696-600-144.

 AABEX prze pro wadz ki, 667-935-439.

Prze pro wa dzę naj ta niej  

509-498-942

 APrze pro wadz ki, ta nio, 601-899-094.

 ATa nio 508-287-106, 71/784-55-63.

 ATrans port - pro mo cja,  

71/354-50-02.

stolarskie

 AScho dy, drzwi, tel. 605-741-606.

Sto lar stwo-wszyst ko  

691-086-225.

Ta pi cer 71/359-20-26,  

601-424-186.

 ATa pi cer, 668-544-017.

Ta pi cer stwo ta nio  

71/302-83-17.

transportowe

 AKon te ne ry na gruz i śmie ci  

518-317-617.

 ATrans port - pro mo cja,  

71/354-50-02.

 AWy wóz sta rych me bli,  

660-811-020.

uroczystości

 AFo to gra fia ślub na. Fil mo wa nie HD. 

Sprawdź nas na  

www.videoexpress.pl 

IN FO LI NIA 602 689 349 Za pra sza my

REKLAMA 015557193
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tel. 71 758 10 54

Kredyt
wakacyjny! bez

BIK

REKLAMA 005582888

Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze 
Wydział V Gospodarczy 

Postanowieniem z dnia 21 lipca 2015 r., 
w sprawie o sygn. akt V GUp 3/14, zmienił 
Postanowienie Sądu Rejonowego Wydział 
V Gospodarczy z dnia 25 marca 2014 roku, 
w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłuż-
nika: Chemia Wizów Sp. z o.o. w Łące, 
w ten sposób, iż wyznaczyć Sędziego- 
-Komisarza w osobie SSR Joanny Sko-
wron.

REKLAMA 005582197

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ogłasza, że:
dnia 16.09.2015 r. o godz. 9.40

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4 w Sali 
nr 313, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości
stanowiącej: nieruchomość położoną w Stanowicach gm. Strzegom na działce gruntu 
nr 604/1 o pow. 9560 m2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 
jednokondygnacyjnym, niepodpiwniczonym (w trakcie realizacji) o pow. użytkowej 173,20 m2. 
Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze KW SW1S/00053102/7.
Suma oszacowania wynosi 233.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 174.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 
sumy oszacowania, tj. 23.300,00 zł w gotówce w Kancelarii Komornika Sądowego przy 
Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanty Płaza, ul.Wałbrzyska 14a/2 lub na konto komornika:  
PKO BP SA O/Świdnica 18 10205138 0000 9502 0058 0548 najpóźniej w dniu poprzedzającym 
przetarg.
Zgodnie z przepisem art. 976 §1 k.p.c. 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.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr tel. 74 853 61 88.

www.house-invest.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA 005582092

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Jolanta Płaza ogłasza, że
dnia 8.09.2015 r. o godz. 14.00

w budynku Sądu Rejonowego w Świdnicy mającego siedzibę przy ul. Okulickiego 2-4, w sali 
nr 109, odbędzie się

pierwsza licytacja nieruchomości

stanowiącej: nieruchomość położoną w Bojanicach, gmina Świdnica, składającą się z działki 
nr 196/1 o pow. 3000 m 2, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 169,20 
m 2 oraz gospodarczym (stodoła) o pow. 167,30 m 2 i działek nr 197/3, 197/4, 196/3 o pow. 
6.400 m 2, częściowo zabudowanych budynkami produkcyjno-magazynowymi (5 budynków 
parterowych) połączonych ze sobą funkcjonalnie i technicznie o pow. użytkowej 549,10 m2 
(zakład Masarni). Na działce 196/1 jest również posadowiony budynek garażowy o pow. 52,20 
m2. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta nr Kw SW1S/00020337/3.
Suma oszacowania wynosi 1.393.000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy 
oszacowania i wynosi 1.044.750,00 zł.
Licytant przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy 
oszacowania, tj. 139.300,00 zł, na konto komornika: PKO BP SA O/Świdnica 18 1020 5138 0000 
9502 0058 0548 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.
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.
Szczegółowych informacji udziela komornik pod nr. tel. 74 853 61 88.
www.house-invest.pl

OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

REKLAMA 005578474

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Wójt Gminy Męcinka 
ogłasza III przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż działek budowlanych, położone w obrębie wsi Piotrowice.

Przedmiotem sprzedaży są niżej wymienione działki oznaczone w ewidencji gruntów numerami:
• 735/1 o pow. 0,1202 ha – cena wywoławcza 50 500 zł – wadium 5050 zł
• 735/2 o pow. 0,1205 ha – cena wywoławcza 48 500 zł – wadium 4850 zł
• 753/3 o pow. 0,2121 ha – cena wywoławcza 82 000 zł – wadium 8200 zł

Do ceny nabycia nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w obowiązującej stawce, 
w wysokości 23%.
Przedmiotowe działki wchodzą w skład nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Jaworze 
IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą LE1J/00012184/4.
Działki są wolne od wszelkich długów, obciążeń i zobowiązań. 
Przetarg odbędzie się w dniu 24 września 2015 r. o godz. 10.00 w pokoju nr 22 Urzędu Gminy 
Męcinka.
Pełna treść ogłoszenia została opublikowana na stronie internetowej www.męcinka.pl  
i w Biuletynie Informacji Publicznej bip.mecinka.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Gminy Męcinka I piętro.

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Męcinka, 
pokój nr 22, w poniedziałek od godz. 7.00 do 16.00 , od wtorku do czwartku w godz. 7.00 – 15.00,  
w piątek do godz. 14.00 lub tel. 76 871 34 47 w okresie od ukazania się ogłoszenia do dnia 
przetargu.
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zabezpieczające

 AAwa rie zam ków, mon taż, ser wis 
drzwi izra el skich, Ger da, in nych 
501-104-158.

 AZam ki, awa rie, mon taż,  
601-774-386.

inne

 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.  
Tel.691-883-105.

turystyka

pensjonaty

Borytucholskie24.com.pl 

523950000

Mo rze, Dąb ki, pla ża 100m - 7 

dni z wy ży wie niem 420 zł, tel. 

669717613

pokoje gościnne

Dar ło wo-pok. ca ły rok od 18 

zł, 509-536-400,  

www.sylwia.witajcie.pl

 ADar łów ko, bli sko mo rza, 
94/314-32-38, www.walendowska.
nadbaltykiem.pl

 ADar łów ko, bli sko mo rza, 
94/314-37-70, www.domekzacisze.
nadbaltykiem.pl

 ADzwirzynopokoje.pl, nr 605 905 969

 AGą ski po ko je z łaz. Tel. 609-046-677

 A JA STAR NIA, KAR WIA ta nio!  
604 970 818

 AKo ło brzeg po ko je, VI i IX - 20 zł,  

VII i VIII-30 zł, 94/351-60-20,  

607-756-250.

 AKo ło brzeg-po ko je bli sko mo rza,  

par king, 94/351-71-48, 660-440-682. 

www.wierzbowa.nadbaltykiem.pl

 AMię dzyz dro je, po ko je z ła zien ka-

mi+TV, Tel. 91/328-00-18.

 AMię dzyz dro je-pok.,łaz., TV,  

609-967-390

 AOŚRO DEK w Sar bi no wie za trud ni 

do pra cy na zmy wa ku, 

za kwa te ro wa nie. 601-77-42-52.

 AŚwi no uj ście-po ko je, TV, bli sko mo-

rze. 91/327-09-33, 693-076-584.

 AUst ka po ko je go ścin ne sto łów ka 

350 m pla ża 15 min. 606-790-863

 AUst ka- ośro dek wy po czyn ko wy. 

Pro mo cje! Wcza sy! Eme ry ci!  

59/814-44-26,  

www.morski101.republika.pl

 AUstro nie Mor skie. Po ko je z łaz. 

Od 23.08. Pro mo cja ! 503-936-581, 

94/351-51-63.

domki letniskowe

 ATrzę sacz k/Re wa la, dom ki z wy go-

da mi, 200 m mo rze, 91/453-18-68, 

694-959-390.

matrymonialne

 ABiu ro "El za", 71/784-31-82,  

693-698-270, www.elza.wroc.pl

 AMA RIAŻ, 71/341-99-23,  

609-247-638.

 APo lak/Au star lij czyk te raz w Pol sce 
po zna Pa nią wol ną 28-34 lat, do 
170 cm. na za wsze. Ży cie - Pol ska/
Au stra lia (Syd ney). Tyl ko po waż-
ne ofer ty z wy obraź nią. Kon-
takt: +48 504-231-666, e-ma il: 
ENVIROMARK93@YAHOO.COM

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.

 A Ja sno widz - Ma ria Wol nie wicz 
- wróż ki, www.parapsycholog.pl, 
71/322-31-31, 605-327-076.

 AMa saż zmy sło wy 604-344-316.

 ASkup  ksią żek, płyt mu zycz nych.  
Do jazd. Go tów ka. Tel. 509-675-586.

towarzyskie

Ca ło do bo we wy jaz dy  

516-260-705.

Wy jaz dy 509-502-747.

 A26, 50 Pry wat nie  696-919-798.

 A26- i 40-lat ki Ko za nów  
609-438-420.

 A45 lat ka dys kret nie 661-442-830.

 A5 blon dyn ka zgrab niut ka  
697-251-853.

 AAgniesz ka 42, ma sa że,  
784-219-042.

 AAk tyw na 604-344-316

 AAnal, fe tysz, 530-212-103.

 AAniel ski do tyk 690-467-917

 AAnio łecz ki, 570-971-267.

 ABa ja na pry wat nie 660-099-262.

 ABez li to sna tre ser ka 530-790-656.

 ACa ło do bo wo,  503-402-625.

 ACen trum wszyst ko 517-535-593.

 ADoj rza łe bło gie chwi le  

600-537-580.

 AEks tra dziew czę ta 791-088-966.

Go rą ce Cen trum 71/344-87-06.

 AGra bi szyń ska pry wat nie  

514-978-366.

 AKa mi la 503-402-625.

 AKa sia pry wat nie 889-696-443.

 AKo ściusz ki 145/1 tel. 71/341-31-31.

 AMi ko ła ja 13/2, 71/341-84-00.

 ANa dwa ję zycz ki 531-722-327.

 ANie de pi lo wa na 536-204-240.

 ANo win ki 690-467-917

 APer wer syj ne pry wat nie,  

71/321-11-28.

 APiesz czosz ka 508-808-763.

 APił sud skie go, wy jaz dy  

71/343-07-10.

 ASło wiań ska 71/321-11-28,  

537-675-893

 ASzpa cza 24, 71/372-71-46.

 AW sa mym cen trum 71/799-17-33

 AWan dy, 505-353-547.

Zgrab na Zu zia 54. 

 511-595-690.

towarzyskie-
zatrudnię

 AZa trud nię za kwat. 531-720-884.
REKLAMA 005584697

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział we Wrocławiu zawiadamia, że w dniu 18.08.2015 r. z powodu planowych prac  
na urządzeniach sieci elektroenergetycznej wystąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej u następujących odbiorców:

REGION WROCŁAW
Godz. 7.00 – 9.00
Miejsce: Śródmieście: Olszewskiego 123-
155 i 152, Ślewińskiego, Wojtkiewicza, Żaka 
1-11 i 2-14, Wyczółkowskiego 20-24, Braci 
Gierymskich 81-97 i 78-100, Bartoszowicka 
1-11 i 2.
Godz. 7.00 do 16.00
Miejsce: Krzyki: Gliniana 57-91 i 38-48, 
Gajowa 15-37 i 36-54, Łódzka 2-8, Wesoła 
41-45 i 50-52, Wapienna 1-13 i 2-16.
Godz. 8.00 – 12.00
Miejsce: Fabryczna: Grabowa, Konińska, 
Białodrzewna, Bukowa, Kosmonautów  
od Białogardzkiej do Grabowej,  
Trójkątna 1-3 i 2-4.
Godz. 8.00 do 15.00
Miejsce: Krzyki: Mazowiecka, Wybrzeże 

Słowackiego, pl. Społeczny.
Miejsce: Wrocław Stare Miasto: Rybacka 11.
Godz. 10.00 – 16.00
Miejsce: Fabryczna: Buska 7-9.
Godz. 11.00 – 13.00
Śródmieście: Bacciarellego 2-14,  
Partyzantów 127-131.

REGION OLEŚNICA
Godz. 8.30 – 13.30
Miejsce: Dobroszów nr 17-17o, 10a-10c, 3b, 
dz. 159/3, 162, 168/2, 369 Gm. Długołęka.
Godz. 8.00 - 12.00
Miejsce: Miłoszyce ul. Ogrodowa 24-24b, 
Boczna 6-6c, Miodowa 4 dz. 251/4, 5, 6 
i przyległe Gm. Czernica.
Godz. 8.00 - 14.00
Miejsce: Brzezina Sułowska 3, 12-24 Gm. Milicz.

Miejsce: Oleśnica ul. Wileńska Cmentarz 
i punkty handlowe przy cmentarzu,  
Ogrody Działkowe.

REGION STRZELIN
Godz. 7.00 - 8.00 i 14.00 - 15.00
Miejsce: Siedlce od numeru 31 do 62A.
Godz. 7.00 - 8.00
Miejsce: Godzikowice nr 154 oraz dz. nr 
946/3.
Miejsce: Siedlce od numeru 31 do 62A.
Godz. 7.00 - 8.00 i 14.00 - 16.00
Miejsce: Szczawin ul. Borowska nr 3, 5, 
7, 9 (dawna nazwa Szczawin Fruktus), 
miejscowość Pęcz.
Godz. 7.00 - 16.00
Miejsce: Zakład Drzewny Pęcz

Godz. 8.00 - 15.00
Miejsce: Sieniawka dz. nr 642/1, 642/2.
Godz. 14.00 - 15.00
Miejsce: Siedlce od numeru 31 do 62A

REGION ŚRODA ŚLĄSKA
Godz. 8.00 - 15.00
Miejsce: Brzezina dz. 320/12, 13.
Godz. 7.00 - 10.00
Miejsce: Środa Śląska ulice: Spółdzielcza, 
Reymonta, Fiołkowa, Waniliowa, Orla,  
Jastrzębia, Konwaliowa, Irysowa,  
Tulipanowa, Rumiankowa

REGION OBORNIKI ŚLĄSKIE
Godz. 8.00 - 14.00
Miejsce: Golędzinów ul. Grażyny Bacewicz

Za uciążliwości z tym związane serdecznie przepraszamy.
REKLAMA 005584621

Za uciążliwości z tym związane serdecznie przepraszamy.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 
zawiadamia, że z powodu planowych prac na urządzeniach 

sieci elektroenergetycznej wystąpią przerwy w dostawie 
energii elektrycznej u następujących odbiorców:

REGION Wałbrzych
13.08.2015
Godz. 8.00-13.00
Miejsce: Wałbrzych ul. Ogrodowa - część, 
Równoległa - część, Topolowa - część
18.08.2015
Godz. 8.00 - 14.00
Przegląd techniczny stacji, montaż układu 
pomiarowego, PROSTOWANIE STACJI
Godz. 9.00 – 14.00
Miejsce: Jedlina-Zdrój ul. Kłodzka - 
część, Dolna - część, Moniuszki - część, 
Kamienna, Ogrodowa - część, Kłodzka - 
część, Zakopiańska - część

REGION Dzierżoniów
13.08.2015
Godz. 8.00 – 12.00
Miejsce: Kaczowice

Godz. 8.00 – 13.00
Miejsce: Strąkowa nr 1, 1A, 1B, 2, 9A, 9B

18-19.08.2015
Godz. 9.00 – 15.00
Miejsce: Krzywina nr 61, 63

REGION Kłodzko
13.08.2015
Godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Bystrzyca
Miejsce: Duszniki-Zdrój, ulica Zielona
Miejsce: Bystrzyca Kłodzka, ulice: 
Osiedlowa, Wojska Polskiego
Godz. 9.00 – 14.00
Miejsce: Bieganów

18.08.2015
Godz. 9.00 – 13.00
Miejsce: Bystrzyca

REKLAMA i003826312

REKLAMA 005582096

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA
BURMISTRZA BRZEGU DOLNEGO

o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej  
w Brzegu Dolnym przy ul. Kopernika, o łącznej powierzchni 404 m2, składającej się 
z działki nr 2/80 o powierzchni 156 m2 i nr 2/94 o powierzchni 248 m2, AM 19, 
przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo-usługową.
Cena wywoławcza 31 520,00 zł + VAT 23%.

PRZETARG - odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Brzegu Dolnym ul. Kolejowej 29, 
sala sesyjna, w dniu 18.09.2015 r. o godzinie 10.00.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 5000,-  

najpóźniej do dnia 14.09.2015 r., przelewem bankowym środków pieniężnych na 
rachunek Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym - Bank Spółdzielczy Oborniki Śląskie 
O/ Brzeg Dolny 25 9583 1022 0100 0130 2001 0015. 

Ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego przy 
ul. Kolejowej 29A, wejście „C”, parter, oraz opublikowano na stronie internetowej 
http://www.bip.brzegdolny.pl/ w zakładce przetargi i ogłoszenia – nieruchomości.

Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Referacie Geodezji  
i Rolnictwa przy ul. Kolejowej 29A, wejście „C”, pokój nr 104, tel. 71 319 58 23. 
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Wychowanek, którykoszykarskie
szlify zbierał u najlepszych

OpróczPolakówwWałbrzychu
zobaczymy Słowenią, Estonię
i Macedonię. Najlepsza druży-
na zagra w przyszłorocznej
edycji Ligi Światowej.

LE to rozgrywki o mniej-
szymprestiżuniż jej światowy
odpowiednik. Pierwszą edycję
rozegranow2004roku.Wtedy
oawansdo finału rywalizowa-
ło osiem zespołów. Final Four,
rozgrywanewczeskiejOpavie,
zakończyło się zwycięstwem
gospodarzy. W obecnej edycji
po raz pierwszy rywalizowało
12zespołów.Od2010rokuzwy-
cięzca Ligi Europejskiej otrzy-

muje prawo udziału w roz-
grywkach Ligi Światowej. Za-
stępuje najniżej sklasyfiko-
waną drużynę Starego Konty-
nentu.

W składzie polskiej ekipy
nawałbrzyskiturniejznalazłsię
atakujący Cuprum Lubin Szy-
monRomać.Opróczlubinia-ni-
na na parkiecie zobaczymy
między innymi libero Asseco
Resovii – Damiana Wojtaszka
oraz Wojciecha Ferensa zna-
nego z występów w AZS-ie
Olsztyn oraz ZAKSIE Kędzie-
rzyn.

Wspotkaniuotwarciarepre-
zentacja Polski zmierzy się ze
Słowenią. –Zrobimywszystko,
byzagraćwfinale,będzietodla
nas duży sukces, a jak to wyj-
dzie – zobaczymy –mówi An-
drzej Kowal.

Drugipółfinał topojedynek
Macedoniizprowadzonąprzez
Gheorghe Cretu – trenera
CuprumEstonią.

Polacy–jakogospodarzfina-
łowychzmagań–mieli zapew-

niony udział w wałbrzyskim
turnieju już zurzędu.

Wfaziegrupowejzmierzyło
się 12 zespołów, podzielonych
nadwie grupy.AwansdoFinal
Four, oprócz Polaków, uzyska-
ły po dwie najlepsze ekipy

z każdej grupy oraz drużyna
z drugiego miejsca z lepszym
bilansempunktowym.

Podopieczni Andrzeja Ko-
wala w grupie A zmierzyli się
zAustrią, Izraelem,Danią,Ma-
cedoniąorazEstonią.Polacyza-
jęli trzecie miejsce, ustępując
Estończykom i Macedończy-
kom. Ci ostatni dzięki dwóm
zwycięstwomnad„biało-czer-
wonymi” w ostatniej kolejce
zmagań rzutem na taśmę wy-
przedzili Greków i wywalczyli
prawowystępuwWałbrzychu.
„Polską”grupębezporażkiwy-
grała reprezentacja Estonii.

Z grupy B awans do finału
uzyskaliSłoweńcy,którzypod-
czas ubiegłorocznych kwalifi-
kacji doME sprawili problemy
reprezentacjiPolskipodwodzą
Stephane’a Antigi. Czwartko-
wemu rywalowi polskich siat-
karzyudałosięnawetpokonać
naszą kadrę A podczas turnie-
ju w Lublanie. Na początek fi-
nałowych zmagań czeka więc
Polaków ciężka przeprawa.

Tym bardziej, że podopieczni
LukiSlabewrozgrywkachgru-
powychnie przegralimeczu.

HalaAquaZdrójwWałbrzy-
chupomieścićmożeokoło3ty-
sięcykibiców.Niedawnogości-
ła w niej reprezentacja Polski
koszykarzy podczas sparingo-
wych spotkańCzechami.

Bilety na turniej można na-
być za pośrednictwem portalu
abilet.pl orazwrecepcji hotelu
Aqua Zdrój wWałbrzychu. Ce-
nywejściówekwahająsięod30
do90złotych.Biletynaczwart-
kowemeczepółfinałowekosz-
tują 30, 50 i 80 złotych. Żeby
obejrzećspotkanieotrzecią lo-
katę i finał trzeba liczyć się
z wydatkiem rzędu 40, 60 lub
90 złotych. Zakupiony bilet
obowiązuje na obamecze roz-
grywane danego dnia. Trans-
misję z turnieju przeprowadzi
Polsat Sport.a ą

LigaEuropejskie2015
Dziś:Polska–Słowenia (godz. 17), Estonia–Ma-

cedonia (20).Jutro:o3.miejsce (17), finał (20).

b Andrzej Kowal, trener
reprezentacji Polski B
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Siatkówka

MagdalenaGurban
sport@gazeta.wroc.pl

Dziśogodz.17rozpoczniesię
wWałbrzychuturniej finało-
wyLigiEuropejskiejsiatkarzy.
OtytułpowalczyPolskakadra
BpodwodząAndrzejaKowala

MimożejestPanwychowankiem
Śląska,towseniorskiejekipieza-
debiutujePandopieroteraz.Co
wprzeszłościstanęłonaprzesz-
kodzie,byjużwtedyzagrać
wpierwszejdrużynie?
Było tospowodowanemoim
wyjazdemzagranicę.Czułem
wówczas, żemuszępodjąć to
wyzwanie, gdyż takaokazja
możesię jużnigdyniepowtó-
rzyć.
WystępowałPanwjuniorskich
zespołachBenettonuTrevisoczy
RealuMadryt.Tochybabyłinny
koszykarskiświat?JakbyPan
podsumowałtamtenokres?
Wyjechałemjakomłodychło-
pak,więcdopieropoznawa-
łemzasadyseniorskiego
basketu.Kluby,októrychpan
wspomniał,posiadają swoje
centra szkoleniamłodzieży,
gdziemłodzi adepcikoszy-
kówki razemdorastają,uczą
się i trenują.Widywałemna-
wetdzieci, któremiałyposie-
demczyosiemlat i jużćwiczy-
ływgrupach.Zespoły tepozy-
skują także talentyzcałejEu-
ropy.Powyszkoleniu,próbuje
się takie„perełki” sprzedać
zapokaźnekwotydonajlep-

szej ligi świata –NBA.Tonor-
malnakolej rzeczy.
JestPanzałożycielemAkademii
TrenerówSportuweWrocławiu.
DalekoPanujeszczedozakoń-
czeniakarierysportowej,więc
skądpomysłnatakąinicjatywę
ijakieonaprzynosiefekty?
Pracowałemw trakcie swojej
kariery zawodniczej zwielo-
ma trenerami personalnymi,
jak również specjalistami
od przygotowania fizyczne-
go. Towielka przyjemność

mieć styczność z doświad-
czonymi szkoleniowcami
oraz pasjonatami sportu. Nie
wykluczam zatem, że po za-
kończeniu przygody ze spor-
tem sampójdęw tymkierun-
ku. CelemAkademii Trene-
rów Sportu jest propagowa-
nie zdrowego stylu życia
imożliwości zdobycia dobrze
płatnego zawodu. Obecnie
wielu absolwentów pracuje
z powodzeniemwzawodzie,
a kolejni adepci szkolą swoje

umiejętności pod okiemna-
szych trenerów.
Pozostańmywtemacieszkole-
niowców.AsystentemMihailo
UvalinazostałRadosławHyży,
zktórymmiałPanzapewne
doczynienianiejednokrotnie
naparkiecie.WedługPanatodo-
brymateriałnaszkoleniowca?
RadosławHyży to legenda
wrocławskiej koszykówki.
Zawszezostawiał swoje serce
naparkiecie.Myślę, że to,
wpołączeniuzogromnymdo-
świadczeniemzdobytymna
polskich, jak ieuropejskich
parkietach,możestanowić
o jegoprzewadze jako trener.
KlubzWrocławia, a takżemy,
zawodnicy,będziemymieli
zniegowielepożytku.
JakPansądzi,bylizawodnicyma-
jąwiększepredyspozycjedote-
go,abypozakończeniukariery
udanieprowadzićzespoły?Czy
niematowiększegoznaczenia?
Zdecydowaniematoznacze-
nie, gdzyżsamibyli szkoleni
pookiemwielu fachowców.
Todajemożliwośćzdobycia
niezbędnychwskazówek ioby-
cia.Tacygraczepoznali też
wartośćciężkiejpracy, co jest
niewątpliwie fundamentem
pracy trenera .
DużosięzmieniłoweWrocławiu
poPańskimpowrocie?
ZpewnościąWrocławsiędy-
namicznie rozwija.Poprawiła
się infrastruktura,wreszcie
możemykorzystaćzobwodni-
cy (śmiech).Uważamtakże, że

stolicaDolnegoŚląska jestnaj-
lepszymmiejscemdla rozwoju
koszykówkiwPolsce i ludzie
tutajnaprawdękochają ten
sport.Dokładnie taksamo, jak
miało tomiejsce,kiedyŚląsk
grałwEurolidze i świętował
kolejne tytułymistrzaPolski.
AwsamymŚląskusporosię
zmieniło?
Klub jestdoskonalezorganizo-
wany.Z rokunaroknotuje
znacznyprogres ipolepsza
swojemiejscewtabeli. Zakła-
danyplanodbudowy idzie
w jaknajlepszymkierunku.
Wieleosób,którepamiętam
tylkozboiska– ikony takie,
jakMaciej Zieliński czyDomi-
nikTomczyk–wkładadużo
serca, abyprzywrócićpotęgę
Śląska.
JakoceniaPanrywaliWKS-u
wgrupiePucharuFIBAEurope?
Ciężkomi sięwypowiadać
onaszych rywalach, gdyżnie
poznaliśmy jeszcze ich skła-
dówpersonalnych.Trudno
wtej sytuacji stwierdzić, na co
ich stać.a
Rozmawiał RAFAŁ BAJKO

MateuszJarmakowicz
ur. 8.06.1988 rokuweWrocławiu.

Pozycja: Skrzydłowy lub środkowy.
Przebiegseniorskiej kariery: PGE
TurówZgorzelec (2007/08), Zastal ZielonaGóra

(2009/10), PGE Turów (2009/2011), AZSKoszalin

(2011/12), Trefl Sopot (2012/13), Rosa Radom

(2012/13), Czarni Słupsk (2012/13), Polski Cukier

Toruń (2014/15), Polpharma Starogard Gd.

(2014/15).ą

KadraB siatkarzy kończy Ligę EuropejskąwWałbrzychu

Rozmowa

ZMateuszem
Jarmakowiczem,koszyka-
rzemiwychowankiemŚląska
Wrocław,m.in.ozamiłowaniu
dozawodutrenera

bMateuszJarmakowiczwracapowielu latachdorodzinnegomiasta
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Wtorek,11.08
MultiMulti–godz.21.40:
6,9,10,12, 14,29,30,33,39,40,43,
46,53,57,59,60,61,69,[74],77
Kaskada:
2,3,8,9,10,11,14,15,17,19,22,23
MiniLotto:
3,11, 17,28,41
LottoPlus:
6,9,28,31,32,49
Lotto:
8,16,17, 18,38,46
Środa,12.08
MultiMulti–godz.14:
2,5,6,10,12,22,23,28,31,38,41,44,
46,54,61,62,[70],74,76,77

Lotto

KOLARSTWO

WypadekNiemca
przedVueltaaEspana
PrzemysławNiemiec,zawod-
nikdrużynyLampre-Merida
trafiłdoszpitala.Podczas tre-
ningunarowerzewBielsku-
-Białejzostałpoturbowany
wzderzeniuzsamochodem
osobowymimotocyklem.Stan
35-letniegosportowca lekarze
ocenili jakodobry iwypuścili
gododomu.Niemiec jest
pierwszymPolakiem,który
wygrałetapVueltaaEspana.
Zawodnikprzygotowujesię
właśniedohiszpańskiegowyś-
cigu.TrzecizwielkichTourów
wystartuje22sierpnia. (AIP)

PIŁKANOŻNA

Krychowiakdobry
występokupiłurazem
ReprezentantPolskiGrzegorz
Krychowiakdoznałpęknięcia
żeberpowtorkowymmeczu
SuperpucharuEuropy.Jego
Sevillaprzegraławówczas
zBarceloną4:5.Mimokontuzji,
Krychowiakprzebywałnaboi-
skuprzez120minut.Dowyło-
nieniazwycięzcypotrzebnaby-
łabowiemdogrywka.Coraz
głośniejmówisię też,żepo-
mocnikSevillimiałbyniedługo
trafićdoArsenaluLondyn.Jego
występwewtorkowym
Superpucharzebacznieobser-
wowali skauciKanonie-
rów. (RB)

SIATKÓWKA

Glinka-Mogentale
zawieszabutynakołku
Jednaznajlepszychpolskich
zawodniczekMałgorzataGlin-
ka-Mogentalekończysportową
karierę.Dwukrotnamistrzyni
PolskizChemikiemPolicewy-
stępowaławswojejkarierze
m.in.wTurcji,Francji czyHi-
szpanii,gdzieświętowała licz-
nesukcesy.Rozegrała również
286spotkańwreprezentacji
Polski,prowadząckadręnaro-
dowądodwukrotnegomi-
strzostwaEuropy. (RB)

Wskrócie
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WLublinietylkopatrzyli,
kogowpłotwsadzić
A – Żałuję, że podpisałemumowęzKMŻ-emLublin. Jużw tych
barwachnie pojadę –mówi PatrykMalitowski,wychowanekWTS-u

W zeszłym roku Patryk
Malitowski skończyłwiekmło-
dzieżowca i było jasne, żemusi
ruszyćwPolskę, by znaleźćno-
wemiejsce do kontynuowania
przygodyze speedwayem.Zna-
lazłjewLublinie,ale–jaksięoka-
zuje, tylkonachwilę.

–Popierwsze,całkieminaczej
rozmawialiśmyprzedsezonem.
Gdy zaczęła się jazda, żadne
obietniceniebyłydotrzymywa-
ne, nic się nie trzymało kupy.
Natreningachurządzanoturnie-
jeGrandPrix, a każdynieudany
wyścignagorącobyłomawiany.
Towszystkowyglądało popro-
stu bardzo nieprofesjonalnie.
Trzeba było jechać 500 km
i przed dwa dni rywalizować
omiejscewskładzie.Anawetje-
śli się wygrywało, to później
wmeczujechałktośinny.Posta-
nowiłem,żeniebędędłużejbrał
wtymudziału.Żałuję,żetakwy-
brałem,aletematjestzakończo-
ny, a sezonwzasadzie stracony.
Trzeba czekaćnaprzyszły rok -
tłumaczybyłyzawodnikBetardu
Sparty.

I na lubelskie castingi
Malitowskiistotniejużniepodró-
żuje.-TrenerCieślakpowiedział
ostatnio,żeuniegoniemawalki
oskładwczasietreningów.Boon
wie, który zawodnik jest dobry,
a którymniej.WLublinie nato-
miastwyglądałototak,żenatre-
ning zjeżdżało się dwudziestu
chłopaikażdytylkopatrzył,któ-
regokolegęwpłotwsadzić -do-
daje.

Przymotocyklu, i na siodeł-
ku,Malitowskiego trzymają za-
temtylkorozgrywkio...Młodzie-
żoweDrużynoweMistrzostwo
Polski.Inowyregulamin,wmyśl
któregokażdądrużynęmożere-
prezentować jeden zawodnik
do23 lat.Mądra, życiowa zmia-
na, pomagająca świeżymsenio-
rom,narzekającymnamniejszą
liczbęstartów,bomającymprob-

lemzmiejscemwskładzieiprzy-
stosowaniemsiędonowychrea-
liów.

Wrocławianin z Jelcza-
Laskowic reprezentuje Hawi
RacingTeamOpole,awewtorek,
wrazzArturemCzająiMichałem
Kordasem,awansowałdofinału
rozgrywek(4września).

-Dzięki temumamjakąś jaz-
dęijakiśskromnyzarobek,zresz-

tą pierwszyw sezonie.W bar-
wach KMŻ-u nie poszedł mi
pierwszymeczizostałemodsta-
wiony. A finałMDMPodbędzie
sięnajpewniejwOpolu,bosąjuż
takie przymiarki – mówi
Malitowski.

Póki co,wOpoluniemają li-
gowejdrużyny, lecz jestplan,by
doprzyszłorocznychrozgrywek
II ligi zespół zgłosić. To słuszny
kierunek?

– Na pewno ciekawy, choć
żadnych luźnych rozmów jesz-
czeniebyło.Jestemzaintereso-
wany jazdąwklubie,wktórym
miałbymzagwarantowanewy-
stępy. Bo to, że dziś poziomem
istylemniecoodstaję, jestwłaś-
nie pokłosiem braku startów.
Wiem, że wOpolu zamierzają
stworzyćligowyzespół,aII liga
powinna zapewnić w przysz-
łym roku większą liczbę me-
czów,gdyżotymsamymmyślą
wCzęstochowie i Poznaniu. Są
więc widoki na ośmiozespoło-
we rozgrywki. A porywać się
na I ligę, gdzie grozi grzanie ła-
wy?To sięmija z celem–anali-
zuje 22-latek.

–Terazpozostajemiplażowa-
nie,mamdużowolnego czasu.
Trudno liczyćnastartyzagrani-
cą, skoro nie jeździ sięwkraju.
Możenakoniecsezonuzaproszą
naZlatąPrilbędoPardubic,aleto
jeszczeodległytemat.Wkażdym
razie nie poddaję się, a, póki co,
dziękuję rodzicom. Jestem jesz-
czew takimwieku, żemogę li-
czyćnaichpomocwutrzymaniu
–kończy.a

PSTabelaIIligiwyglądanastę-
pująco: 1.WybrzeżeGdańsk 13
pkt, 3.KMŻLublin 13, 3. Polonia
Piła 11,4.KSMKrosno7,5.Kole-
jarzRawicz0.

WojciechKoerber
wojciech.koerber@gazeta.wroc.pl

Żużel

bPatrykMalitowski inaczej wyobrażał sobie pierwszy sezon poza

Wrocławiem. Czy teraz zwiąże się z ekipą, którą zbudujeOpole?
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EkipaPiotraBaronaawansowa-
ładofinałurozgrywek(4wrześ-
nia,piątek,miejscedoustalenia,
najpewniej Opole). Zmierzy się
w nim z I-ligowym ROW-em
Rybnik,II-ligowymWybrzeżem
Gdańsk oraz, póki co, bezdom-
nym–gdychodzioligowąprzy-
należność –Hawi Racing Team
Opole treneraPiotraŻyty.

Wrocławianie zdominowali
ostatnią rundę eliminacyjną
MDMP,podobniejakipoprzed-
nie.MaksymDrabiktrzykrotnie
spotykał się z PatrykiemDud-
kiem, odnosząc dwa zwycię-
stwa i ponosząc jedną porażkę.
Po oczku zgubili także Adrian
Gała (na rzeczMichała Piosic-
kiego)iDamianDróżdż(narzecz
Dudka).

Ponieconerwowympocząt-
ku, typowymdladebiutantów,
kapitalnie spisał się również
Przemysław Liszka. 15-latek
z dużą przewagą wygrał dwa
wyścigi, nie jadąc... samemu
(jak to wmłodzieżówkach by-
wa), lecz pokonując najpierw
trzech, a później dwóch ry-
wali.

W Rawiczu drugie miejsce
zajął Hawi Racing TeamOpole.
KonieckońcówekipaPiotraŻy-
tywywalczyłatylesamodużych
punktów,copauzującawewto-
rek Unia Leszno. O awansie
do finału opolan zdecydowała
większaliczbamałychpunktów,
w czym pomógł też Patryk
Malitowski.

Wtymsezoniewkażdejdru-
żyniemożewystępować jeden
zawodnik do lat 23, co niedaw-
nymjuniorom–częstonarzeka-
jącymnamniej okazji do jazdy
– jest na rękę. Stąd regularna
obecnośćwcykluMalitowskiego
czywczorajszywystępDudka.a

MDMP
Częstochowa:1.BetardSpartaWrocław39

pkt:Drabik 11 (3,3,2,3), 2.Gała 11 (3,3,3,2), 3.

Dróżdż 11 (3,2,3,3), 4. Liszka6 (u,0,3,3);2.SPAR

FalubazZielonaGóra25:Zgardziński 7(2,3,2,-),

Potoniec3 (2,-,1,0),Burzyński2 (0,-,0,2), Strzelec

3 (1,1,-,1),Dudek 10 (3,2,3,2);3.PoloniaByd-

goszcz18:Rydlewski6 (2,2,2,0), Stalkowski 5

(2,1,1,1),Orwat2 (1,0,0,1), Sitarek5 (1,1,1,2);4.Gnie-

zno14:Wawrzyniak7 (3,1,2,1), Piosicki 7 (1,2,1,3),

brakzawodnika,Białecki0 (0,0,0,0).

Rawicz:1.OstroviaOstrów38:Borowicz 14

(2,3,2,2,2,3),Ajtner-Gollob 16 (3,3,2,3,2,3),Krako-

wiak8 (2,1,3,w,2),brakzawodnika;2.Hawi

RacingTeamOpole32:Malitowski 14

(2,3,3,1,2,3),brakzawodnika,Kordas 1 (w,1,0,w,u/

-), Czaja 17 (3,3,3,3,3,2);3.StalGorzów20:Kar-

czmarz5 (2,w,2,1), brakzawodnika,Nowacki6

(1,1,1,3),Kaczmarek7 (1,2,3,1),Hassa2 (0,0,1,1,0);

4.KolejarzRawicz7:Lisiecki 7 (1,2,2,1,d,1), brak

zawodnika,brakzawodnika,brakzawodnika.

Sparciątka są już
wfinaleMDMP,
Drabik –Dudek2-1
Żużel

WojciechKoerber
wojciech.koerber@gazeta.wroc.pl

ZeŚlęząWrocławdonowegose-
zonu przygotowują się dwie
młodzieżowe reprezentantki
Polski – Julia Tyszkiewicz
iAmaliaRembiszewska.Zawod-
niczkidoszłyjużdoporozumie-
niazklubemwsprawie indywi-
dualnych, trzyletnich kontrak-
tów.

–Odpoczątku przygotowań
Julia i Amalia trenują z pierw-
szym zespołem, były razem

znimnaoboziewKobylejGórze.
Stojąprzedszansądebiutuwek-
straklasie.Jeślijednaknieudaim
się już terazwywalczyćmiejsca
wpierwszymzespole, będą sil-
nymogniwemrezerw,którebę-
dąwystępowaćwpierwszej li-
dze–mówiMariolaPawlak-Ma-
rzec,legendaŚlęzyWrocław,ko-
ordynująca rozwójmłodychza-
wodniczekwklubie.

JuliaTyszkiewicztocórkaBe-
atyKrupskiej-Tyszkiewicz,byłej
reprezentantkiPolski,wielokrot-
nejmedalistkimistrzostwkraju.
Julia pochodzi z Olsztyna, uro-
dziłasię9czerwca1996roku,ma
178cmwzrostu,granapozycjach

rzucającej i niskiej skrzydłowej.
Poprzedni sezon spędziła
wpierwszoligowymMUKSPo-
znań (śr. punktów 3,7).W 2012
roku reprezentowała Polskę
namistrzostwachEuropydo lat
16dywizjiBwEstonii.

Rówieśniczką Tyszkiewicz
jestAmaliaRembiszewska(ur.2
marca1996).Ma193cmwzrostu
inależydonajbardziejutalento-
wanychśrodkowychwkraju.Po-
chodzizŻyrardowa,aprzezczte-
ryostatnielataszkoliłasięwSMS
PZKosz Łomianki. Reprezento-
wałanaszkrajnaimprezachmi-
strzowskichdrużyndolat16, 18
i 20.a ą

BetardSpartaWrocław
wygrałana„swoim”torze
wCzęstochowieostatnią
rundęMłodzieżowychDru-
żynowychMistrzostwPolski

Ślęza inwestujewmłodetalenty
Koszykówka

RB,materiałyprasowe
sport@gazeta.wroc.pl

bAdrianGała (Sparta). Liczymy

na udaną końcówkę sezonu
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dziś polecamy TENIS
godz. 17,TVPSport,turniejkobiet
wTorontoa 18.30,PolsatSportExtra,
22.30,PolsatSport,turniejmężczyzn
wMontrealua

JEŹDZIECTWO, PIŁKANOŻNA
godz. 18,Eurosport,mistrzostwa
EuropywAachena20,PolsatSport, 1/16
finałuPucharuPolski:RuchChorzów
–WisłaKrakówa

KOLARSTWO
godz. 15,Eurosport,EnecoTour(4.etap)
a 17,Eurosport,ArcticRaceofNorway
(1.etap)a

TV

Śląsk gra dalej, Chrobry za burtą
A ŚląskWrocławwysokopokonałwOlsztynie
miejscowyStomil 5:1w 1/16 finału Pucharu Polski

StomilOlsztyn (1) 1

ŚląskWrocław (3) 5

Bramki:Remisz 21 – Celeban 7, Biliński 12,
Grajciar 24, Flavio 77, M. Machaj 90 (k).
Stomil:Skiba – Bucholc, Czarnecki, Ratajczak,
Remisz – Głowacki, Lech (66. Trzeciakiewicz),
Meschia (59. Głowacki), Suchocki, Nishi – Łukasik
(46. Szymonowicz). Trener Mirosław Jabłoński.
Śląsk:Wrąbel – DankowskiI(70. Zieliński),
Celeban, Kokoszka, Pawelec – Hołota,
Danielewicz, Gecov (79. M. Machaj) – Flavio,
Biliński (56. Kiełb), Grajciar. Trener: Tadeusz Pa-
włowski.
Sędziował:Paweł Pskit (Łódź).

TrenerTadeuszPawłowskijesz-
cze przedwyjazdemdoOlszty-
nazapowiadał:–Szansędostaną
zawodnicy, którzy do tej pory
odpoczątkusezonugralimniej,
a wśród nich naszamłodzież.
Czeka nas trochę zmian, ale
wiem, że zawodnicy, którzy
wśrodępojawiąsięnamurawie,
poradziliby sobie takżewme-
czach najwyższej klasy roz-
grywkowej.Wkażdymmomen-
cie mogą pojawić się również
wpodstawowej jedenastcewli-

dze. „Tedi” słowa dotrzymał,
gdyżwwyjściowymskładziepo-
jawilisięm.in.JakubWrąbelczy
KamilDankowski.Swojąszansę
otrzymałteżnieco„odkurzony”
KrzysztofDanielewicz.

Pojedynek ze Śląskiem był
swegorodzajuświętemdlakibi-
ców ze stolicyWarmii iMazur.
Potwierdza to fakt, że bilety
namecz rozeszły się sporo cza-
suprzedpierwszymgwizdkiem
PawłaPskita.

Otym,jakdobratobyładecy-
zja,niechświadczypierwszapo-
łowa. Tyle bramek i emocji, co
przezpierwsze45minut,zdarza
się bowiem czasami w kilku
spotkaniach ekstraklasy. Zaczął
Piotr Celeban, który zdobył
bramkęporzucierożnym.Oczy-
wiście głową. Potembyło jesz-
cze trafienie Bilińskiego i odpo-
wiedź gospodarzywosobieRa-
fałaRemisza.Nieminęłyjednak
trzyminuty iwrocławianie po-
nowniebylinadwubramkowym
prowadzeniu.Kapitalnymstrza-
łemzzapolakarnegopopisałsię
PeterGrajciar.

W drugiej części Śląskmiał
jeszcze kilka okazji na podwyż-
szeniewyniku,aleudałosiędo-
pierow77minucie.Wzamiesza-
niu podbramkowymnajspryt-
niejszyokazał sięFlavioPaixao.

Tuż przed końcowym gwizd-
kiemarbitra,gospodarzyzrzutu
karnego dobił jeszczeMateusz
Machaj.

WysokaporażkaChrobrego
Swójudziałwkrajowympucha-
rze zakończył z kolei Chrobry
Głogów.LospodopiecznychIre-
neuszaMamrota był znany już
właściwie po 45 minutach.
Wdrugiejpołowienieconadziei
w serca fanówpomarańczowo-
-czarnychwlał jeszcze Bartosz
Machaj,trafiającna3:1.Niestety,
wszelkie wątpliwości rozwiał
Damian Byrtek, który sfaulo-
wałwpolukarnymjegozgraczy
„Zetki”. Za swoje przewinienie
odrazuotrzymałczerwonąkart-
kę, a dzieła zniszczenia dopeł-
niłzkarnegoKamilDrygas.a
PucharPolski2015/2016
ZawiszaBydgoszcz–ChrobryGłogów4:1
(2:0)
Bramki:Lewicki 26, 37, Nykiel 58, Drygas 79 (k)
– B. Machaj 71.
Zawisza:Węglarz – Nykiel,Nawotczyński, Wełnicki,
Igumanović – Drygas, Kona, Smektała (88.
Alawerdaszwili), Gajewski (76. Żylski), Kamiński
– Lewicki (64. Łukowski). Trener: Mariusz Rumak.
Chrobry:Janicki – Michalec, ByrtekI, ZiemniakI,
Pisarczuk (46. Hałambiec) – Gąsior (69. Malinowski),
B. Machaj, Drewniak, Hudyma – Szczepaniak (46.
Sędziak), Górski. Trener: Ireneusz Mamrot.
Sędziował:Łukasz Bednarek (Koszalin).

Pozostałemecze 1/16PucharuPolski
Wewtorek:Olimpia Grudziądz – Lech Poznań
0:2 (Holman 9, 86), Wda Świecie – Korona Kiel-
ce 0:1 (Grzelak 80 k., w 66 min karnego nie
wykorzystał inny piłkarz Korony Tomasz
Zając), Dolcan Ząbki – Cracovia 2:3
(Świerblewski 2, Gołębiewski 26 – Kapustka 1,
Zjawiński 47, 67), Błękitni Stargard – Zagłębie 
Lubin 2:4 (Wiśniewski 23, 53 – Sobków 52, 90,
Janus 71, 77).
Wczoraj:Jagiellonia Białystok – Pogoń Szcze-
cin 2:1 (Świderski 25, Frankowski 50 – Frączczak
42), Stal Stalowa Wola – Piast Gliwice 2:2 pd.
(karne 3:0) (Łanucha 37 (k), Kachniarz 90
– Badia 15, 64), Arka Gdynia – Chojniczanka 
Chojnice 1:1 pd. (karne 2:3) (Renusz 45+1,
Mikołajczak 79), Puszcza Niepołomice – Lechia 
Gdańsk 1:5 (Gębalski 38 (k) – Wiśniewski 20, 36,
Makuszewski 44, Pawłowski 49, 74), Wigry
Suwałki – GKS Katowice 0:2 (Wołkowicz 3,
Trochim 51), Zagłębie Sosnowiec – Górnik
Zabrze 3:1 (Sołowiej 55, Markowski 65,
Fidziukiewicz 87 – Iwan 22), Górnik Łęczna
– Legia Warszawa oraz GKS Bełchatów
– Bytovia Bytów (zakończyły się po zamknięciu
wydania gazety).
Dziś: Ruch Chorzów – Wisła Kraków (20,
Polsat Sport), Miedź Legnica – Podbeskidzie
Bielsko-Biała (18).

Pary1/8PucharuPolski(23.09):Jagiellonia
– Zagłębie, Lech – Ruch/Wisła, Zawisza – Stal,
Miedź/Podbeski-dzie – Śląsk, Bełchatów/
Bytovia – Chojniczanka, Lechia – Łęczna/Legia,
Sosnowiec – Korona, Cracovia – GKS Katowice.
ą

RafałBajko
rafal.bajko@gazeta.wroc.pl

Piłkanożna

bPiotr Celeban rozpoczął strzelanieŚląskawOlsztynie.
Wrocławianiebezwiększychproblemówrozprawili się zeStomilem
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A Tak skuteczni nie byli z kolei gracze Chrobrego
Głogów, którzy ulegli Zawiszy Bydgoszcz 1:4

Poseł Prawa i Sprawiedliwości
Piotr Babiarz wystosował do
ministra sportu Adama Korola
interpelację w sprawie ukara-
nia ŚląskWrocław przez UEFA
grzywną 15 tys. euro. – Federa-
cjamotywuje swądecyzję fak-
temwywieszeniapodczastego
spotkania rzekomego„symbo-
lunazistowskiego” –mówiBa-
biarz, cytowanynaswojej stro-
nie internetowej. Dalej czyta-
my: „Nie dziwi wcale fakt, że
ludzie z zachodu nie potrafią
odróżnić swastyki od innych
symboli. Jednakżebardziejnie-
pokojący jest brak reakcji ze
stronyrząduczywłaśnieodpo-
wiedniegoministerstwa”.

Śląsk zareagował błyska-
wicznie. Prezes Paweł Żelem
wystosował listotwartydopo-

słaBabiarza,wktórympisze,że
„dziękuje za troskę”, ale prosi,
by klubmógł samwyjaśnić ca-
łą sprawę. Żelem zauważa też,
że interwencje ze stronymini-
straczyrządumogąbyćpotrak-
towane przez UEFA jako naci-
ski polityczne, a od tych euro-
pejska federacja zawsze kate-
goryczniesięodcina.„Takapo-
mocmogłabytylkozaszkodzić”
– zwracauwagęŻelem.

Mamy wrażenie, że poseł
Babiarz się zagalopował. Bo
problemwłaśniewtym,żede-
cyzja UEFA nie określa, za co
jestkara,czegowtejchwilipró-
bujesiędowiedziećWKS.Ajuż
z całą pewnością nie ma tam
sformułowania, że trzeba za-
płacićzawywieszenie„symbo-
lunazistowskiego”,coPiotrBa-
biarzsugerujenaswojejstronie
internetowej. To jedynie przy-
puszczenia działaczy Śląska.

Jaktomówią–nadgorliwość
jest gorsza od faszyzmu.a

ą

NadgorliwośćposłaPiS

MariuszWachbędziekolejnym
rywalem Aleksandra Powiet-
kina, jednego z najlepszych
pięściarzy, posiadaczem pasa
WBCSilverwagiciężkiej.Polak
zRosjaninemzawalczą4 listo-
pada na gali wKazaniu.

36-letni pięściarz z Krako-
wa,odkądwróciłnaringpoka-
rzezastosowaniedopingu,sto-
czył cztery walki. Wszystkie
wygrał, z czegodwieprzezno-
kaut.Wostatnimczasiespeku-
lowano,że jegoprzeciwnikiem
będzie Anthony Joshua lub
Marcin Rekowski.Wobecwal-

ki z Powietkinem, spekulacje
nie sprawdzą się. Najprawdo-
podobniej nie dojdzie też
do skutku jego udział na gali
PolsatBoxingNightpodkoniec
września.

Rosjanin ma za sobą 30
walk. 29 wygrał, z czego 21
przez nokaut. Jedyną porażkę

poniósł w październiku 2013
roku, gdywMoskwie przegrał
z Władimirem Kliczką. Od
ukraińskiego czempiona w li-
stopadzie2012 rokugorszybył
też Wach. To również jedyna
klęskaw32pojedynkachPola-
ka (17 wygranych przez no-
kaut).

O tym, że Wach będzie ry-
walem36-letniegoPowietkina,
poinformował promotor ro-
syjskiego pięściarza, Andriej
Rabiński. Będzie topojedynek
wieczoru. Poza nimi w ringu
zawalcząDenisLebiediew,któ-
rywstarciuzLateefemKayode
będzie bronił tytułu mistrza
świata federacjiWBAkategorii
junior ciężkiej. Z kolei Rachim
Czakijew zawalczy z Olą
Afolabim.

A już 14 sierpnia wNewark
Krzysztof Głowacki (24-0, 15
KO) w pojedynku omistrzow-
skipas federacjiWBOwwadze
junior ciężkiej zmierzy się
z Marco Huckiem (38-2-1, 26
KO).Faworytemtegopojedyn-
kubędzie rzecz jasnaNiemiec,
który tytułu będzie bronił już
po raz czternasty.

Podczas tej samejgali zoba-
czymyteżArturaSzpilkę (19-1,
14KO),MaciejaSuleckiego (20-
-0, 5 KO) i Kamila Łaszczyka
(20-0, 8KO).a

Mariusz Wach znów dostanie szansę, by pobić mistrza. Głowacki
już w piątek pierwszy raz powalczy o mistrzowski pas WBO

Boks

WlistopadzieAleksander
PowietkinzmierzysięzMariu-
szemWachem,ajużwpiątek
KrzysztofGłowackipowalczy
opasWBOzMarcoHuckiem

JakubGuder
jakub.guder@gazeta.wroc.pl

Piłkanożna

AIP,JG
sport@gazeta.wroc.pl

bOdpowrotuna ringWach stoczył czterywalki.Wszystkiewygrał

FO
T.
P
IO
T
R
K
R
Z
Y
Ż
A
N
O
W
SK

I


