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Bob Dylan powraca z nową płytą. Czy autor takich kawałków jak „Blowin’ In The Wind”

znów zaserwuje nam piosenki, które będą śpiewać pokolenia? * 8

A PO SZKOLE
PÓJDZIEMY
NA CHIŃSKI 
720 zł za kurs robotyki, 290 zł za naukę gotowania. Taniej wysłać
dziecko na architekturę: tylko 25 zł za lekcję 

PŁYNIE WISŁA, PŁYNIE I WYSYCHAkraj

* Je śli nie do cze ka my się ulew ne-
 go desz czu, to czy kró lo wa na szych
rzek za mie ni się w wą ski stru myk? 

Wo dow ska zy w War sza wie w po nie -
dzia łek wska zy wa ły, że poziom Wi-
sły wynosi za led wie 60 cen ty me trów.
To hi sto rycz ny re kord od 1799 r.,
od kie dy pro wa dzo ne są po mia ry.
Na środ ku Wi sły wi dać piasz czy ste
ła chy, na któ rych prze sia du ją sta da
pta ków. Na dnie po ka za ły się też „ska-
r by”. Ka wał ki rzeźb i ozdob ne frag-
 men ty bu dyn ków. Być mo że to łu py,
których nie zdą ży li wy wieźć z Pol ski
Szwe dzi w XVII w. Na brze gach wi-
 dać też po ła ma ne pły ty ży dow skich
ma cew. Skąd się tu zna laz ły? Nie wia-
 do mo. Sy nop ty cy nie ma ją do brych
wie ści. Do 15 wrześ nia wo dy z Wi sły
bę dzie wciąż uby wać. Czy rze ka wy-

 schnie? Co z ry ba mi? Eme ry to wa ny
hy dro log Ja nusz Że la ziń ski uspo ka-
 ja: – Nie wy schnie. Wo dy jest ma ło,
bo jest su sza, ale by wa ło go rzej. Mniej
wię cej ty le sa mo wo dy by ło w 1992 r.
Ale to nie su sza jest win na, bo te się
zda rza ją. W po bli żu War sza wy kil-
 ka na ście firm wy bie ra pia sek z Wi-
 sły. Przez to cią gle ob ni ża się dno rze-
 ki. To dla te go wi dać miej sca mi ka mie-
 nie, bo rze ka pły nie te raz ni żej.
Że la ziń ski tłu ma czy, że z te go po wo-
 du trzy ra zy ob ni ża no wo dow skaz
w Po rcie Pra skim, bo inaczej da nych
z prze szło ści nie moż na by po rów -
nać z obec ny mi. – Jak po pa da do brze
przez dwa ty god nie, to rze ka się pod-
 nie sie – pod kre śla hy dro log. Wo dy
w kra nach w sto li cy rów nież nie za-
 brak nie, bo Wo do cią gi po bie ra ją ją
spod dna rze ki. maj

60 cm
to aktualny stan poziomu
Wisły w Warszawie

Wojtek Radwański/AFP
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* metro@agora.pl

*Po co polskiemu pięciolatkowi za-
jęcia z języka chińskiego? – Rodzice
naszych kursantów w większości nie
mieli styczności z chińskim. Wiedzą
jednak, że Chiny to prężna gospodar-
ka (do Polski wchodzi drugi chiński
bank) i język przyszłości – tłumaczy
Monika Glegała z Chińskiej Szkoły
w Warszawie. Szkoła stworzyła dwie
dziesięcioosobowe grupy dla dzieci
(5-12 lat) i zaczyna zapisy do dwóch
kolejnych. Koszt? 800 zł za 32 lekcje. 

Jacek Wojciechowicz, ekonomista
i ojciec (dwoje dorosłych dzieci i dwój-
ka małych córek, dwu– i trzylatka), co
do sensowności nauki dzieci egzo-
tycznych języków nie jest przekona-
ny. Przyznaje: – Rynek zajęć dla ma-
łych dzieci przeżywa w Polsce abso-
lutny rozkwit. Bo rośnie grupa rodzi-
ców, którzy chcą i mogą w dzieci in-
westować.

W ubiegłym roku, według CBOS, aż
40 proc. rodziców zadeklarowało, że
wyśle dziecko na dodatkowe lekcje lub
kursy. 

Nic dziwnego, że nie narzekają ci,
którzy postawili na „dziecięcy” biz-
nes. Firma „Mały Inżynier”, która dzia-
ła na rynku od czterech lat, zaczyna-
ła od zajęć z robotyki w Poznaniu (dla
dzieci od 7 lat, 720 zł za semestr). Dziś
działa już w dziewięciu największych
miastach, a w ofercie ma także m.in.
eksperymenty fizyczne dla siedmio-
latków i naukę elektroniki dla dwu-
nastolatków. 

– Myślimy jeszcze o zajęciach z maj-
sterkowania i elementach budownic-
twa – mówi Michał Kaczmarek z „Ma-
łego Inżyniera”. 

W tempie ekspresowym zapełniły
się też dwie grupy Akademii Małego
Architekta, które po raz drugi stwo-
rzyło Centrum Łowicka w Warsza-
wie. – Dla nas to działalność dodat-
kowa, rodzaj sprawdzonego ekspe-
rymentu – tłumaczy Maria Rauch, ar-
chitektka i współzałożycielka Archi-
zabaw. Tu sześciolatek pracuje jak
profesjonalista: dostaje temat, przy-
gotowuje projekt, buduje i prezen-
tuje go. Za jedne zajęcia trzeba za-
płacić 25 zł. – Zdarza się, że rodzic za-
pisuje na zajęcia siedmioletniego
Krzysia i mówi, że syn będzie archi-
tektem. A kto to może wiedzieć? Cho-
dzi raczej o naukę cierpliwości, roz-
wijanie umiejętności manualnych,
wyobraźni – mówi Rauch. 

Nie tylko techniczne lekcje cieszą się
wzięciem wśród rodziców. Szkoły ta-
neczne uruchamiają dla najmłodszych
kursy zumby czy poppingu [połącze-
nie tańca funky oraz ulicznego]. Wśród
nietypowych ofert pojawiają się też
zajęcia z savoir-vivre’u, a nawet goto-
wania dla maluchów. Wrocławska
Szkoła Gotowania „Tęczowa Kuchnia”
startuje właśnie z pierwszym w kraju
sześciotygodniowym kursem dla dzie-
ci w wieku 8-14 lat (290 zł). – Prowa-
dziliśmy wcześniej jednorazowe
warsztaty, ale zainteresowanie było
tak duże, że zdecydowaliśmy się na
pełny kurs – tłumaczy Bartosz Zin-
kowski, współwłaściciel szkoły. 

Skąd takie zainteresowanie zajęcia-
mi dodatkowymi?

– Klasa średnia w Polsce się umac-
nia, a to grupa, która ma pieniądze na
inwestowanie w dzieci. I ma też coraz
lepsze rozeznanie w tym, co dziecko
dostanie w szkole, a czego trzeba po-
szukać prywatnie. Stąd zaintereso-
wanie zajęciami, które wyposażają
dzieci w dodatkowe kompetencje
– uważa Wojciechowicz. 

Urszula Sajewicz-Radtke, psycho-
log rozwoju ze Szkoły Wyższej Psy-
chologii Społecznej z Sopotu, ostrze-
ga jednak, by z liczbą zajęć dodatko-
wych nie przesadzić, bo nadmiar
atrakcji i przemęczenie mogą dopro-
wadzić do późniejszych problemów
z nauką: – Trzeba też uważać, bo na
rynku nie brakuje bezsensownych
ofert, jak choćby język angielski dla
niemowlaków – przestrzega. 

Czy prywatne firmy są jeszcze w sta-
nie wymyślić kolejne atrakcje dla dzie-
ci, by wydrenować kieszenie rodzi-
ców?

– Rynek jest nasycony np. w Pozna-
niu i Gdańsku, ale już w Rzeszowie
i Katowicach dopiero się tworzy, więc
firm oferujących takie zajęcia wciąż
będzie przybywać – mówi Bożydar Mi-
lewski z Invention Group, która ofe-
ruje kursy TwojRobot.pl, nawet dla
pięciolatków. *

Czy warto posyłać dzieci

na zajęcia dodatkowe. 

Jeśli tak, to na jakie? 

Piszcie: metro@agora.pl lub

facebook.com/dziennik.metro
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*Dramatyczną eksmisję inwalid-
ki z kamienicy w centrum Warsza-
wy przejętej przez spadkobierców
przedwojennych właścicieli wi-
działa w telewizji cała Polska. Ko-
mornik przyszedł z kilkudziesię-
cioma policjantami, wyłamał drzwi
i spakował lokatorkę. Co roku w po-
dobny lub bardziej pokojowy sposób
opróżnia się z lokatorów ok. 2,5 tys.
mieszkań w kraju.

Zła wiadomość: prawdziwa fala eks-
misji dopiero nadciąga. „Metro”
sprawdziło, ile osób w najbliższym
czasie straci mieszkanie. Tylko 
w 14 największych miastach – z nich
dostaliśmy dane – do wykonania jest
ponad 20 tys. orzeczonych przez sąd
eksmisji.

Na potęgę będzie eksmitować Łódź
– komornik zapuka tu do prawie 6 tys.
mieszkań. – Dlaczego u nas najwięcej?
Bo Łódź jest jednym z największych
„kamieniczników” w Polsce. Miasto
jest właścicielem 55 tys. lokali – mówi
Jakub Jakubowski z biura prasowego
łódzkiego ratusza. 

Drugi w niechlubnym rankingu jest
400-tysięczny Szczecin, gdzie do wy-
konania są 3754 eksmisje. Dopiero za
nim Warszawa, która do tej pory przo-
dowała w wyrzucaniu lokatorów. Na
komornika czeka o tysiąc lokatorów
mniej niż w Szczecinie. Najmniej eks-
misji będzie w Olsztynie (400) i Bia-
łymstoku (449), choć w ostatnich la-
tach stolica Podlasia była w krajowej
czołówce eksmitujących. 

Komornicy zaczną też pukać do
drzwi w miastach, które do tej pory
oszczędzały lokatorów. Np. w Pozna-
niu, gdzie w ciągu pięciu ostatnich lat

było tylko 161 eksmisji, i w Gdańsku,
gdzie przez dwa lata było 67.

Kto wyrzuca lokatorów? 

W centrach Krakowa, Warszawy, Ło-
dzi czy Poznania atrakcyjne budynki
opróżniają właściciele kamienic. Ale
postrachem lokatorów są też spół-
dzielnie, wspólnoty mieszkaniowe
i Wojskowa Agencja Mieszkaniowa.
W Poznaniu domagają się 2 tys. eks-
misji. Miasto, do którego należą miesz-
kania komunalne, w ostatnich pięciu
latach wystąpiło o ponad 300.

– W liczbach wychodzi mało, bo sta-
raliśmy się do każdej sprawy pod-
chodzić indywidualnie. Ale od jesie-
ni zeszłego roku eksmisji jest sporo.
Zaczęliśmy porządkować sprawy dłuż-
ników. Nie ma już pobłażania, działa-
my zdecydowanie. Są po dwie-trzy
eksmisje dziennie – mówi Magda Go-
ścińska z Zarządu Komunalnych Za-
sobów Lokalowych w Poznaniu. 

Dla odmiany w Gdańsku to miasto
sieje postrach wśród lokatorów. Żąda
wyrzucenia 1,5 tys. osób, pozostali wła-
ściciele – 300. Podobnie jest w Olszty-

nie i Krakowie. A w stolicy, w której
kamienicznicy nie mają dobrej sławy,
okazuje się, że chcą odebrać 352 miesz-
kania. Dla porównania: miasto aż 1885,
a spółdzielnie 511.

Dlaczego ludzie tracą
mieszkania? 

Najczęściej przez długi. Nie płacą
czynszu, rosną odsetki, miasto doli-
cza kary i tak robią się zaległości idą-
ce w tysiące. W Poznaniu lokatorzy
zalegają miastu 100 mln zł, w stolicy

50 tys. osób winne jest miastu za
czynsz ćwierć miliarda złotych.

– U nas 99 proc. wyroków eksmisyj-
nych jest za niepłacenie czynszu – pod-
kreśla Jakub Jakubowski z łódzkiego
ratusza. – W Warszawie wielu osób

nie stać na opłaty, bo podwyżki ro-
bią nie tylko kamienicznicy, ale też
miasto [w 2009 r. podwyżka wy-
niosła 200 proc. i teraz średni
czynsz za m kw. to 6 zł – red.]. Lo-

katorzy komunalni to raczej ubożsi
i starsi ludzie. Nie mają pracy, bo po-
zamykali w Warszawie fabryki, a pra-
ca jest tylko dla młodych i wykształ-
conych – mówi Marek Jasiński z Ko-
mitetu Obrony Lokatorów. 

Ale jest jeszcze jeden powód lawiny.
W ubiegłym roku znowelizowano pra-
wo ochrony lokatorów. Teraz nawet
w okresie ochronnym od listopada do
końca marca można eksmitować znę-
cających się nad rodziną i tych, którzy
bezprawnie zajmują mieszkanie. Po-
nadto sądy coraz częściej nie przyznają
prawa do mieszkania socjalnego. Żeby
jednak ludzie nie trafiali na bruk, przy-
dzielają na koszt miasta tzw. pomiesz-
czenia tymczasowe. To najczęściej wy-
najęty minimalnie na miesiąc pokój
w hotelu robotniczym czy mieszkanie
w suterenie. Dzięki temu łatwiej moż-
na wyeksmitować lokatora. 

Czy wszyscy trafią na bruk? 

W Polsce nie ma wyrażonego wprost
zakazu eksmisji na bruk. Przepisy mó-
wią jednak, jak postępować z lokato-
rami. I otwierają do takich eksmisji
furtkę. 

Jak wynika z naszych danych, więk-
szość lokatorów dostaje od sądów pra-
wo do mieszkania socjalnego ( jest
mniejsze i ma mniej wygód niż komu-
nalne). To najczęściej mało zarabiają-
cy, emeryci, bezrobotni i kobiety w cią-
ży. Problem w tym, że miasta mają za
mało takich mieszkań. W Gdańsku na
mieszkanie socjalne czeka ponad
1,1 tys. osób z zasądzoną eksmisją. Mia-
sto ma ich jednak tylko 700 i wszystkie
są zajęte. W Poznaniu socjalne dopie-
ro budują. W tym roku wybudowali
100, kolejna setka w drodze. W War-
szawie wolnych lokali socjalnych nie
ma, w kolejce czeka aż 3037 osób.

Komornicy czekają więc z eksmisją
– to stąd m.in. te 20 tys. wyroków do
wykonania. W tym czasie lokator
nadal mieszka i popada w jeszcze
większe zadłużenie (kamienicznik mo-
że się za to domagać od miasta od-
szkodowania).

– Ci, którzy mogą pracować i są zdro-
wi, nie mają szans na socjalne. Jak ko-
goś nie stać na komercyjny wynajem,
to trafia na miesiąc do hotelu, a potem
na bruk – mówi Marek Jasiński. – Jeśli
miasto przez pół roku nie wskaże po-
mieszczenia tymczasowego, to takie
osoby możemy wywieźć do schroni-
ska dla bezdomnych. Czyli faktycznie
trafiają na bruk – przyznaje warszaw-
ski komornik Michał Leszczyński. 

W Gdańsku prawa do mieszkań so-
cjalnych nie dostało 600 eksmitowa-
nych osób, w Łodzi 1804, w Szczeci-
nie 1272. W Poznaniu tylko w ubiegłym
roku roku sądy odmówiły go 265 oso-
bom. *

CA ŁA POL SKA EKS MI TU JE
Mia sta za po wia da ją ma so we eks mi sje za dłu żo nych lo ka to rów. Na ko mor ni ków w ca łym kra ju cze ka kil ka dzie siąt ty się cy
osób. Na po tę gę bę dą eks mi to wać Łódź, Szcze cin i War sza wa. A w na szym pra wie jest fur tka do eks mi sji na bruk

W tych miastach wyrzuca się najwięcej lokatorów

67(do 2010 roku)

Gdańsk

ok. 1800

160 (do 2009 roku)

Częstochowa

890

161

Poznań

ok. 2000

208

Bydgoszcz

945

319

Olsztyn

400

786

Białystok

449

672

Katowice

Liczba eksmisji 
wykonanych od 2007 r.

Liczba eksmisji zasądzonych,
oczekujących na wykonanie

67do końca roku

1290

Szczecin

3754

412

Lublin

1076

937

Kraków

1544

190

Kielce

44

2358

Łódź

5899

2762

Warszawa

2748

309

Wrocław

Dzię ku je my!
* Po la cy, któ rzy zdo by li me da le
na olim pia dzie i pa ra o lim pia dzie
w Lon dy nie, go ści li wczo raj w Pa-
 ła cu Pre zy den ckim

Bro ni sław Ko mo row ski pod kre ślał,
że spe cjal nie umó wił się z premie-
rem na ich wspól ne przy ję cie, by
pod kre ślić, że sport jest je den. – Po-
 ko nu jąc ry wa li, po ko nu je cie swo-
 je sła bo ści. Dzię ku je my wam za to
– mó wił. – Te me da le są waż ne nie
tyl ko dla was, ale dla wszyst kich
Po la ków – pod kre ślał Donald Tusk.
I zwró cił się do pa ra o lim pij czy ków:
– Po ka za li ście, że je ste ście praw dzi-
 wy mi mi strza mi. Da li ście nam
wspa nia łą lek cję. Na si olim pij czy -
cy zdo by li w Lon dy nie 10 me da li,
pa ra o lim pij czy cy 36. Ale ich zma-
gań nie trans mi to wa ła TVP, co obu-
 rzy ło wielu Po la ków. pap
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1 pro cent Po la ków za de kla ro wa ło w son da żu CBOS, że są ak tu al nie klien ta mi pa ra ban-

 ków. Trzech na stu przy zna ło, że ko rzy sta li z usług ta kich in sty tu cji w prze szło ści. Naj czę ściej są to ro-

 bot ni cy nie wyk wa li fi ko wa ni (9 proc.) i oso by naj go rzej sy tu o wa ne (7 proc.). 85 proc. Po la ków nie ufa

pa ra ban kom. Ba da nie CBOS z sierp nia te go ro ku, pró ba 1011 osób
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* * Dwie oso by zgi nę ły, co naj mniej
32 zo sta ły ran ne w wy pad ku pol skie -
go au to ka ru we wschod niej Fran cji.
Pier wsze hi po te zy co do przy czy ny:
nie u wa ga kie row cy i zbyt szyb ka ja -
zda po au to stra dzie 

Do wy pad ku do szło na au to stra dzie
A36 we wschod niej czę ści Fran cji.

Cho ciaż ra tow ni cy po ja wi li się na miej -
scu wy pad ku kil ka mi nut po tra ge dii,
to do Pol ski nad cho dzi ły sprzecz ne in -
for ma cje. Przez kil ka ko lej nych go dzin
ra tow ni cy pró bo wa li do dzwo nić się
do pię ciu pod róż nych, któ rych nie zna -
le zio no wśród ofiar. Na ra zie nie wia -
do mo, co się z ni mi sta ło, ale fun kcjo -
na riu sze po dej rze wa ją, że mo gą to być

Ukra iń cy, któ rzy po wy pad ku od da li -
li się od au to bu su.

Pa sa że ro wie, któ rzy nie po trze bo wa li
po mo cy me dycz nej, zo sta li prze wie zie -
ni do po bli skiej szko ły, gdzie do sta li łóż -
ka, ko ce i je dze nie. Do po mo cy spro wa -
dzo no psy cho lo gów i tłu ma cza. Po po -
łud niu na miej sce przy je chał fran cu ski
mi ni ster trans por tu Fre de ric Cu vil lier.

Au to kar na le żał do biu ra pod ró ży 
Sin dbad zOpo la (jed ne go znaj star szych
inaj wię kszych pry wat nych biur pod ró -
ży w Pol sce; pod czas Eu ro 2012 był ofi -
cjal nym prze woź ni kiem re pre zen ta cji
na ro do wych i ro dzi ny UE FA) a czar te -
ro wa ny był przez fir mę Al ba tros. Je chał
zPrze my śla do Mar sy lii, po dro dze do -
sia da li się pod róż ni zróż nych czę ści Pol -
ski. W dwu pię trow cu je cha ło 68 osób.
Wy łącz nie do ro śli, wie lu z nich do pra -
cy al bo do ro dzi ny we Fran cji. 

We dług re la cji pa sa że rów au to kar je -
chał z du żą pręd ko ścią. Do wy pad ku
mia ło dojść, gdy kie row ca gwał tow nie
skrę cił, pró bu jąc zje chać na prze ga pio -
ny zjazd z au to stra dy. Praw do po dob -
nie wte dy po jazd za ha czył o ba rier kę
i prze wró cił się na pra wy bok. Ale ofi -
cjal nie nikt nie chce na wet spe ku lo wać
oprzy czy nach. Kie row ca wy szedł zwy -
pad ku bez szwan ku. Fran cu scy żan dar -
mi za trzy ma li go i zba da li: był trzeź wy.

Jak za pew niał rzecz nik Głów ne go
In spek to ra tu Trans por tu Dro go we go
Al vin Ga jad hur, au to ka ry Sin dba da
wie lo krot nie by ły pod da wa ne kon tro -
li – osta t nio 23 sierp nia br. Pod czas osta -
t nich pięt na stu ba dań nie wy kry to nic
nie po ko ją ce go. Wcześ niej zda rza ło się,
że do cho dzi ło do na ru szeń cza su pra -
cy kie row ców. 

akar, pap

Po la cy zgi nę li w Al za cji 
* * Wbrew opo ro wi Koś cio ła i mi ni -
stra spra wie dli wo ści Ja ro sła wa Go -
wi na Pol ska pod pi sze kon wen cję,
któ ra po mo że zwal czać prze moc i dy -
skry mi na cję wo bec ko biet w Eu ro -
pie. Wczo raj zgo dził się na to rząd

Kon wen cja Ra dy Eu ro py zubieg łe go ro -
ku zmu sza kra je na le żą ce do Ra dy – wtym
Pol skę – do wpro wa dze nia prze pi sów an -
ty dy skry mi na cyj nych, ka ra nia za gwałt
imo le sto wa nie sek su al ne czy po moc ofia -
rom prze mo cy. Pra wie wszyst kie zza le -
ceń Kon wen cji wPol sce już obo wią zu ją.
Do tej po ry jed nak zwle ka liś my zjej pod -
pi sa niem, bo li der kon ser wa ty stów wPO
Ja ro sław Go win oba wiał się, że kon wen -
cja tyl ny mi drzwia mi wpro wa dzi wPol -
sce mał żeń stwa ho mo sek su al ne oraz ich
pro mo cję. Zaś Koś ciół boi się osła bie nia
ro li tra dy cyj nej ro dzi ny. Za strze że nia bu -
dzi ły za pi sy do ty czą ce płci „spo łecz no-
kul tu ro wej” i pro mo wa nia nie ste re o ty -
po wych ról ko biet. Wzmoc nio ny na sta -
no wi sku mi ni stra spra wie dli wo ści Go -
win prze gnał jed nak ba ta lię o Kon wen -
cję. Pre mier Tusk zde cy do wał, że Pol ska
ją pod pi sze, do cze go na ma wia ła li be ral -
na frak cja PO. maj

Ko bie ca kon wen cja
do pod pi su

Iz ra el nie chce cze kać na USA

Pre mier Iz ra e la Ben ja min Ne tan ja hu

po now nie za po wie dział, że je go kraj

do ko na ata ku na Iran bez wspar cia

USA, je śli pań stwa Za cho du nie wy -

zna czą Te he ra no wi nie prze kra czal nej

gra ni cy w roz wi ja niu kon tro wer syj ne go

irań skie go pro gra mu nu kle ar ne go.

– Świat po wta rza Iz ra e lo wi, że by za -

cze kał, że wciąż ma my czas. Ja od po -

wia dam na to: na co mam cze kać i jak

dłu go? – po wie dział Ne tan ja hu na kon -

fe ren cji w Je ro zo li mie.

Apel w sprawie wię zień CIA

Na se sji ple nar nej w Stras bur gu eu ro -

de pu to wa ni przy ję li re zo lu cję wzy wa -

ją cą Pol skę, Ru mu nię i Lit wę do prze -

pro wa dze nia jaw nych śledztw w spra -

wie wię zień CIA. Zda niem eu ro de pu -

to wa nych pań stwa uni j ne mu szą

prze pro wa dzić do cho dze nia, któ re wy -

ka żą, czy ist nia ły na ich te ry to rium

taj ne wię zie nia lub in ne miej sca od o -

sob nie nia, w któ rych prze trzy my wa no

oso by prze tran spor to wa ne tam przez

CIA w spo sób taj ny – na ka za no w pro -

jek cie re zo lu cji.

Wło ska ma fia na ce low ni ku

Pod czas ak cji prze ciw ko co raz ak tyw -

niej szej tak że na pół no cy Włoch ka la -

bryj skiej ma fii Ndran ghe ta wło ska po li -

cja aresz to wa ła w oko li cach Me dio la nu

37 do mnie ma nych ma fio sów. Za trzy -

ma nym za rzu ca się nie le gal ne po sia da -

nie bro ni, lich wę oraz wy mu sze nia. 

Ty sią ce uchodź ców z Sy rii

Po nad ćwierć mi lio na sy ryj skich

uchodź ców prze by wa w czte rech są -

sied nich kra jach – po da ło biu ro Wy so -

kie go Ko mi sa rza ONZ ds. Uchodź ców

(UNHCR). Ob óz dla uchodź ców w Jor -

da nii od wie dzi ła spe cjal na wy słan ni -

czka UNHCR An ge li na Jo lie. Sza cu je

się, że fak tycz na licz ba sy ryj skich

uchodź ców jest o wie le wyż sza, gdyż

ty sią ce lu dzi, któ rzy ucie kli z Sy rii, nie

za re je stro wa ły się u władz pań stwa,

w któ rym się schro ni ły.

Odro czo ny pro ces Ty mo szen ko 

Sąd re jo no wy w Char ko wie ogło sił

przer wę do 15 paź dzier ni ka w pro ce -

sie Ju lii Ty mo szen ko oskar żo nej

o mal wer sa cje fi nan so we z lat 90.,

gdy kie ro wa ła fir mą Jed no li te Sy ste my

Ener ge tycz ne Ukra i ny (JSEU), któ ra

han dlo wa ła m.in. ga zem. Sę dzia pro -

wa dzą cy pro ces Kon stan tin Sa dow ski

od ło żył roz pra wę z po wo du nie o bec no -

ści by łej pre mier. Ty mo szen ko le czy

się w szpi ta lu w Char ko wie na prze -

wle kłe scho rze nie krę go słu pa i jest

już ska za na na sie dem lat wię zie nia

za nad u ży cia przy za wie ra niu umów

ga zo wych z Ro sją. pap 

na pew no waż ne 

32060723
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* * Par la ment Eu ro pej ski na wnio sek
pol skiej Pro ku ra tu ry Ge ne ral nej uchy -
lił im mu ni tet par la men tar ny eu ro po -
sła PO Ja ro sła wa Wa łę sy

Cho dzi o wy pa dek Wa łę sy, do któ re -
go do szło 2 wrześ nia 2011 r. w miej -
sco wo ści Strop ko wo na dro dze kra -
jo wej nr 10 To ruń – War sza wa. Sto ją -
cy na po bo czu sa mo chód te re no wy
włą czał się do ru chu – wte dy do szło
do zde rze nia z mo to cy klem Wa łę sy.
Ba da nia wy ka za ły, że obaj kie ru ją cy
by li trzeź wi.

Kie row ca auta bę dzie od po wia dał
przed są dem za nie u myśl ne spo wo -
do wa nie wy pad ku. Ze śledz twa wy -
o dręb nio no wą tek wy kro cze nia dro -
go we go po peł nio ne go przez eu ro po -
sła, któ ry prze kro czył do zwo lo ną
pręd kość.

W prze sła nym oświad cze niu peł no -
moc ni cy Wa łę sy pod kre śli li, że eu ro -
po seł „po zo sta je do dys po zy cji or ga -
nów pań stwa”. Za zna czy li też, że Wa -
łę sa do bro wol nie pod da się od po wie -
dzial no ści.

We dług In sty tu tu Eks per tyz Są do -
wych w Kra ko wie bie gli wska za li, że
bez poś red nią przy czy ną wy pad ku by -
ło wy mu sze nie pier wszeń stwa prze -
ja zdu przez kie ru ją ce go sa mo cho -
dem oso bo wym, któ ry za wra cał na
dro dze kra jo wej nr 10. pap

Ja ro sław Wa łę sa
bez im mu ni te tu

* * Sześć prze stępstw – wtym bez praw -
ne pro wa dze nie dzia łal no ści de tek ty wi -
stycz nej w la tach 2004-2006 – za rzu ca
ka to wic ka pro ku ra tu ra Krzysz to fo wi
Rut kow skie mu. Pro ces ru szył wczo raj
przed war szaw skim są dem re jo no wym.

– W tym cza sie mia łem li cen cję. To
jest zło śli wość pro ku ra tu ry – od pie rał
oskar że nie Rut kow ski. We dług śled -
czych nie miał li cen cji, ale fak tycz nie
świad czył usłu gi de tek ty wi stycz ne za
po śred nic twem Biu ra Do rad cze go
Rut kow ski. Umo wy do ty czy ły „kon -
sul ta cji i do radz twa”. 

O Rut kow skim zro bi ło się głoś no
przy oka zji spra wy za gi nio nej Ma dzi
z Sos now ca. Rut kow ski twier dził, że
opie ku je się ro dzi ną, a fak tycz nie spro -
wo ko wał mat kę dziew czyn ki do wy -
zna nia przed ka me ra mi, że dziec ko
zmar ło, gdy wy pu ści ła je z rąk. pap

Rut kow ski stanął
przed są dem

War sza wa, Wroc ław, Kra ków i Po -
znań – w tych mia stach tyl ko dziś
moż na zgło sić się na bez płat ny prze -
gląd sto ma to lo gicz ny 

Ba da nia z oka zji Świa to we go Dnia
Zdro wia Ja my Ustnej pro wa dzą: 

War szaw ski Uni wersytet Me dycz -
ny (re je stra cja pod nr. tel. 22 502 10 13,
22 502 18 87, 22 502 12 35, 22 502 20 20,
22 502 20 37); Sto ma to lo gicz ne Ka -
te dry i Za kła dy Uni wersytetu Me dycz -
ne go im. Pia stów Ślą skich we Wroc ła -
wiu (re je stra cja w godz. 10-14 pod nr.
tel. 71 784 04 19), Uni wersytecka Kli -
ni ka Sto ma to lo gicz na w Kra ko wie (re -
je stra cja: 12 424 54 70 oraz 12 424 55 55
wew. 524, 531, 562); Col le gium Sto -
ma to lo gi cum w Po zna niu (re je stra cja
w godz. 10-12 pod nr. tel. 61 854 73 88).

Szcze gó ły na www.pts.net.pl. akar 

Bez płat na wi zy ta 
u den ty sty

El żbie ta Ba la no

* * metro@agora.pl

Wczo raj mi nął osta teczny ter min,
w któ rym po szko do wa ni mo gli do łą -
czyć się do poz wu gru po we go prze -
ciw ko Am ber Gold. 

W cią gu kil ku ty god ni zde cy do wa ło
się na to oko ło ty sią ca osób. War tość
poz wu to co naj mniej 40 mln zł. 

Spra wę pro wa dzi Kan ce la ria Praw -
na Cha łas i Wspól ni cy, któ ra zło ży ła
po zew w tej spra wie do Są du Okrę go -
we go w Gdań sku. Po szko do wa ni żą -
da ją zwro tu pie nię dzy wpła co nych na
lo ka ty za war te ze spół ką Am ber Gold. 

– Rosz cze nia po szcze gól nych osób,
któ re przy stą pi ły do gru py, wy no szą
od kil ku do kil ku set ty się cy zło tych.
Usta wa o poz wach zbio ro wych wy -
ma ga, by zo sta ły one ujed no li co ne, tj.
każ dy czło nek gru py po wi nien żą dać
za pła ty przez poz wa ne go ta kiej sa mej
kwo ty pie nięż nej. Je że li nie moż li we
jest ujed no li ce nie wszyst kich rosz -
czeń, na le ży do ko nać te go co naj mniej
w dwu o so bo wych pod gru pach. Po -

szko do wa nych po dzie li liś my więc na
po nad 100 pod grup, by w moż li wie
naj peł niej szy spo sób zre kom pen so -
wać po nie sio ne szko dy – wy jaś nił peł -
no moc nik po szko do wa nych me ce nas
Pa weł Bo row ski z Kan ce la rii Praw nej
Cha łas i Wspól ni cy.

Wczo raj przed kan ce la rią sta ra liś -
my się po roz ma wiać z po szko do wa -
ny mi klien ta mi. Po ja wi ło się ich już
tyl ko kil ku. Nie chcie li po wie dzieć,
jak się na zy wa ją, gdzie pra cu ją.
Wsty dzą, się, że tak ła two da li się
oszu kać. 

Oli wy do ognia do la ła też wczo raj
mi ni ster edu ka cji Kry sty na Szu mi -
las, któ ra bro niąc gim na zjów oświad -
czy ła: – Mój 26-let ni dziś sio strze niec
był pier wszym rocz ni kiem, któ ry
uczył się w no wo po wo ła nym gim -
na zjum. I on nie za in we sto wał w Am -
ber Gold. Swo je osz częd no ści ulo -
ko wa li tam ci, któ rzy są w wię kszo -
ści ze sta rej szko ły. Gdy by by li le piej
wy e du ko wa ni eko no micz nie, nie
uwie rzy li by w cu da – po wie dzia ła
Szu mi las.

– Z tego, że jest to pi ra mi da, nikt
nie zda wał so bie spra wy. Jak bym
wcześ niej to wie dział, nic bym nie
wpła cał – bro ni się, jak sam o so bie
mó wi, do ra bia ją cy eme ryt z War sza -
wy. W Am ber stra cił 20 tys. zł. – Te -
raz jak oglą dam re kla my ja kie goś
ban ku i sły szę o dzie się ciu pro cen -
tach zy sku w ska li ro ku, to znów za -
sta na wiam się, czy to nie jest ko lej -

na pi ra mi da fi nan so wa. Stra ci łem
za u fa nie do ban ków. 

Ko lej ną zpo szko do wa nych, któ ra zgło -
si ła się wczo raj do praw ni ków, by ła star -
sza ko bie ta. Co praw da nie uwie rzy ła
Am ber Gold, ale in ne mu pa ra ban ko wi,
prze ciw któ re mu wspom nia na kan ce -
la ria rów nież mo że przy go to wać po zew
zbio ro wy. To fir ma Fin roy  al. 

– Chcia łam po móc dzie ciom w za ku -
pie miesz ka nia, skła da łam cięż ko za -
ro bio ne pie nią dze, za in we sto wa łam
sto ty się cy w Fin ro y al – mó wi po szko -
do wa na. – Jest mi przy kro, że te raz ro -
bi się z nas idio tów, bo je steś my uczci -
wy mi ludź mi, któ rzy prze pra co wa li
ca łe swo je ży cie, a te raz wszyst ko stra -
ci li. 

Czy klien ci ma ją szan sę na od zy ska -
nie pie nię dzy? We dług me ce na sa Bo -
row skie go – tak, bo spół ka „dys po nu -
je ma jąt kiem”.

Ale bę dą mu sie li uzbro ić się w cier -
pli wość. Pro ces prze ciw Am ber Gold
roz pocz nie się naj wcześ niej za kil ka
mie się cy. 

pap 

Re kor do wy po zew Am ber Gold
Oko ło ty sią ca osób do łą czy ło do poz wu zbio ro we go prze ciw ko Am ber Gold, do ma ga jąc się zwro tu 
pie nię dzy wpła co nych fir mie Ma cie ja P. Czy klien ci, któ rzy czu ją, że dziś „ro bi się z nich idio tów”, 
ma ją szan sę na od zy ska nie ty się cy zło tych uto pio nych w „zło tych lo ka tach”? 

PO GO TO WIE, PRO SZĘ 
CZE KAĆ – I SŁUSZ NIE!
Ja ko ra tow nik me dycz ny, pra cow nik

po go to wia oraz in struk tor pier wszej

po mo cy mu szę za brać głos w spra wie

ar ty ku łu „Jak stra szy po go to wie”

(„Me tro” z 3 wrześ nia). Czy tel ni czka

obu rza się, że gdy wez wa ła po go to wie

do czło wie ka, któ ry za słabł na uli cy,

usły sza ła od ope ra tor ki, że mu si po -

cze kać na przy jazd ka ret ki pod groź bą

od po wie dzial no ści kar nej. Mam złą

wia do mość: pra wo mó wi, że je śli je -

steś świad kiem zda rze nia, gdzie dru -

ga oso ba jest w sta nie za gro że nia

zdro wia lub ży cia, to masz obo wią zek

udzie lić po mo cy, a je śli te go nie zro -

bisz, gro zi ci do trzech lat wię zie nia

(Ko deks kar ny, art. 162). Czy tel ni -

czka, skar żąc się na po go to wie, udo -

wod ni ła tyl ko, że nie zna prze pi sów. 

Czy po moc ogra ni cza się tyl ko do

wez wa nia po go to wia? Co jest dziw -

ne go w tym, że na le ży być przy tym

po szko do wa nym aż do przy ja zdu 

zes po łu ra tow nic twa? Stan po szko -

do wa ne go mo że zmie nić się w każ -

dej chwi li, więc wska za ne jest, że by

przy tej oso bie zo stać. Na wet je śli

oso ba le żą ca na uli cy jest nie przy -

tom na tyl ko z po wo du upo je nia al ko -

ho lo we go, to po win niś my przy naj -

mniej uło żyć ją w po zy cji bez piecz nej

(bocz nej), by uchro nić ją przed za -

chłyś nię ciem się nie o cze ki wa ny mi

wy mio ci na mi.

Oso by, któ re ko men to wa ły tekst

w sty lu: „po co mam cze kać, gdy się

spóź nię do pra cy, to mnie wy le ją”...

Cie ka wy je stem, czy przy ję ły by ta kie

tłu ma cze nie, gdy by cho dzi ło o udzie -

le nie po mo cy ich bli skim. 

Mam proś bę do pra sy: upo wszech -

niaj cie wie dzę o wła ści wym za cho wa -

niu się na miej scu wy pad ku, wo bec

osób ran nych, nie przy tom nych, ta -

kich, któ re za sła bły na uli cy. To mo że

ura to wać im ży cie.

Ra tow nik Bo rys

JESZ CZE O WÓZ KO WYCH
Sa ma je stem mat ką, ale te współ czes -

ne ma mu sie do pro wa dza ją mnie do

szew skiej pa sji. W skle pie stoi jed na

oso ba, a one żą da ją, by je prze pu ścić

bez ko lej ki. W au to bu sach sta wia ją

dziec ko w mo krych, za bło co nych bu -

tach na sie dze niu i są zdzi wio ne, że to

się ko muś nie po do ba – osta t nio ta ka

ma mu sia da ła 2-lat ko wi do rę ki po mi -

do ra, któ ry nad gry zio ny wy lą do wał oczy -

wi ście na bia łej bluz ce pa sa żer ki sie -

dzą cej obok. Gdy pa sa żer ka zwró ci ła

jej uwa gę i spy ta ła, kto za pła ci za pral -

nię, usły sza ła stek wy zwisk. W hi per -

mar ke tach pusz cza ją dzie ci sa mo pas

– ma lu chy z wrza skiem bie ga ją po skle -

pie, wpa da ją pod in ne wóz ki, a win ni

są oczy wi ście nie u waż ni klien ci. To sy -

tu a cje, któ re oso bi ście za ob ser wo wa -

łam. Dla te go do brze, że prof. Zbi gniew

Mi ko łej ko roz po czął dys ku sję na ten te -

mat. Są też mat ki roz sąd ne, ale, nie -

ste ty, gi ną w tłu mie tych kosz mar nych.

Se nio ri ta a na

metro@agora.plZ listów do Metra

Klien ci Am ber Gold 
przed są dem bę dą
pró bo wa li od zy skać 
po nad 40 mln zł 

INFOLINIA: 801-011-482*

WARSZAWA I TEL. 22-243-95-84
WARSZAWA II TEL. 22-245-02-12

*KOSZT POŁĄCZENIA WG STAWKI OPERATORA 
POŻYCZKODAWCA: BIP SP. Z. O.O

POŻYCZKI 
NA MAŁE I DUŻE
WYDATKI

32042636

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób, u których 

aktualnie występują bolące

AFTY w jamie ustnej 
do udziału w eksperymencie leczniczym.

Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 5940, 22 572 5911, 

bezpłatna infolinia: 0 800 170 370

lub osobiście w siedzibie ośrodka

przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), 

w godz. 09.00 – 17.00.

Zapraszamy również do rejestracji na stronie: 

WWW.CIEKAWEBADANIA.PL
32071244

31879705
WWW.GOLDCASH.PL

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY DO 100 TYS.
æ KONSOLIDACYJNY

200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat 
æ HIPOTECZNY dużo ofert z różnych banków 
æ KREDYTY DLA FIRM

Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00 
Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74 

32056128

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

20 000 zł 
bez zaświadczeń
tel. 515 090 854 

32058673

Concilium Finance

CZY CHCESZ WIEDZIEĆ, 
GDZIE SĄ NAJTAŃSZE KREDYTY?
3 Hipoteczne, konsolidacyjne, gotówkowe, 

dla firm – także nowo powstałych,
3 Umów się na BEZPŁATNE konsultacje,
3 Porównamy oferty wielu banków,
3 Zaproponujemy najkorzystniejsze rozwiązania.

ul. Kielecka 42 lok. 14
728 432 001, 602 419 939

32006188

Al. Jerozolimskie 44, lok. 1128
www.cdpp.pl; tel. 797 582 919

• konsultacje psychologiczne 
• pomoc w: depresji, nerwicy, 

kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy)
• wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN

PSYCHOLOG

32034732

ANGIELSKI, NIEMIECKI
DLA FIRM

kursy w siedzibie Klienta 

we wrześniu – 5% 
tel. 603064166, www.profi-biuro.pl 

32068645

32071502

R E K L A M A



* * Miesz ka ją cy w sta nie Mi chi gan
eme ryt sprze dał swo ją fir mę. Nikt
jed nak nie stra cił pra cy. Wszy scy do -
sta li so lid ną na gro dę 

83-let ni Ho ward Co o per za miar przej ścia
na eme ry tu rę isprze daż swo je go sa lo nu
sa mo cho do we go ob wie ścił pra cow ni -
kom już wkwiet niu. Za pew nił ich tak że,
że nikt zte go po wo du nie stra ci pra cy.

Kil ka dni te mu szef wrę czył każ de -
mu ze swo ich 89 pra cow ni ków po że -
gnal ny pre zent - czek z pre mią, któ ra
opie wa ła na ty siąc do la rów za każ dy
prze pra co wa ny w sa lo nie rok.

Nie któ rzy do sta li na praw dę so lid ny
za strzyk go tów ki. Na przy kład me cha -
nik Bob Jen kins, któ ry pra co wał 
z Co o pe rem przez 26 lat, czy księ go wy
San dy Re a gan, któ ry mógł po chwa lić się
re kor do wym, 46-let nim sta żem pra cy.

Miesz ka ją cy w Ann Ar bor w sta nie
Mi chi gan Co o per tłu ma czy, że to naj -
lep szy spo sób na po dzię ko wa nie pra -
cow ni kom. – Chcia łem, że by te pie nią -
dze zmie ni ły ich ży cie w pro por cjo -
nal nym stop niu, w ja ki oni zmie ni li
mo je – stwier dził szef. pap 

Po że gnal ny 
pre zent od sze fa

Moc ne mszal ne 

30-let ni An drzej R. wła mał się do jed ne -

go z koś cio łów na war szaw skiej Wo li.

Przed opusz cze niem świą ty ni na pił się

wi na mszal ne go. I za snął. Śpią ce go

męż czyz nę zna lazł ra no koś ciel ny, któ ry

po wia do mił po li cję. Wła my wacz pró bo -

wał ukraść m.in. dwie gi ta ry, mi kro fo ny,

czaj ni ki elek trycz ne, że laz ko, rzut nik

oraz dwie bu tel ki wi na mszal ne go. 

Che mi cy są wśród nas 

Nie le gal ną in sta la cję do prze ra bia nia

ole ju opa ło we go na pa li wo do sa mo -

cho dów od kry li cel ni cy w Brod ni cy koło

To ru nia. La bo ra to rium by ło ukry te w sa -

mo cho dach cię ża ro wych. Po od bar wie -

niu pa li wo tra fia ło praw do po dob nie na

ry nek ja ko peł no war to ścio wy olej na pę -

do wy. Za trzy ma ni trzej męż czyź ni,

miesz kań cy Mła wy, usły sze li za rzut

prze stęp stwa skar bo we go. 

Ław ki prze no szą, a nie ku pu ją 

Byd go ski ra tusz nie ma w tym ro ku

pie nię dzy na no we ław ki. Wy my ślo no

więc, że by ław ki prze sta wiać z miejsc,

w któ rych nie są one tak po trzeb ne.

Z ta kiej op cji sko rzy sta ła Ra da Osie dla

Ka pu ści ska. – Sta ły w peł nym słoń cu

i rzad ko w cią gu dnia ktoś z nich ko rzy -

stał – ar gu men tu ją ini cja to rzy ak cji. 

Gi ne ko log ama tor 

Na trzy la ta wię zie nia ska zał sąd

w No wym Są czu Zdzi sła wa M., któ -

ry po da jąc się za gi ne ko lo ga wy ko -

rzy sty wał sek su al nie ko bie ty. Zda -

niem są du 50-let ni Zdzi sław M.

wma wiał paniom cho ro by i prze ko -

ny wał je, że mo że je wy le czyć za 

po mo cą sto sun ku sek su al ne go. 

Je go par tner ka i za ra zem ofia ra

– 23-let nia Da ria D., mia ła 

prze ko ny wać ko bie ty, że Zdzi sław

M. jest le ka rzem. 

Po kłó ci li się i zde rzy li 

O tym, że agre sja na dro dze nie po -

pła ca, prze ko na li się wczo raj trzej

kie row cy. Na Tra sie Sie kier kow skiej

w War sza wie kie ru ją cy VW po lo za je -

chał dro gę kie row cy pe u ge o ta. Prze -

pro sił go i po je cha ł da lej. Ale kie row -

ca pe u ge o ta po sta no wił dać na u -

czkę kie ru ją ce mu VW i za je chał je -

mu dro gę. Obaj za trzy ma li się,

a z pe u ge o ta wy siadł po staw ny męż -

czyz na. Kie ru ją cy po lo pe wien był,

że agre sor chce go ude rzyć, więc

na cis nął pe dał ga zu i wje chał

w prze jeż dża ją ce go obok ci troe na,

a na stęp nie od bi ty ude rzył w sto ją -

ce go na dro dze pe u ge o ta. 

pap 

uko cha ny kraj
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* * Pol ska bę dzie jed nym z człon ków
Eu ro pej skiej Agen cji Kos micz nej 

ESA to eu ro pej ski od po wied nik ame ry -
kań skiej NA SA. Człon ko stwo da pol skim
in sty tu tom i fir mom moż li wość peł ne -
go udzia łu wpro jek tach do ty czą cych ba -
dań iprze my słu kos micz ne go. – To waż -

ny mo ment isym bol te go, że chce my iść
w kie run ku roz wi ja nia naj bar dziej no -
wo czes nych tech no lo gii – po wie dział wi -
ce pre mier Wal de mar Pa wlak.

Przy znał, że głów nym po wo dem wa -
hań rzą du w spra wie przy stą pie nia do
ESA by ła wy so kość skład ki człon kow -
skiej. W pier wszym ro ku Pol ska mu si
wpła cić 145 mln zł. – Ale po nad 80 proc.
skład ki wra ca do kra ju na gran ty i pro -
jek ty zwią za ne z tech ni ką kos micz ną
– do dał Pa wlak. pap 

Pod pi su je my 
kos micz ną umo wę 

książęca orchideaklik

Książę William

z małżonką 

Kate rozpoczęli

dziewięciodniową

wizytę w krajach 

Azji Południowo-

-Wschodniej.

W Singapurze

oglądali

orchideę

nazwaną 

na ich cześć 

Vanda William

Catherine
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* * Do zmia ny prze pi sów, któ re ogra -
ni czą licz bę ekra nów aku stycz nych
wzdłuż no wych ulic i au to strad, war -
szaw scy urzęd ni cy na kła nia li mi ni -
stra śro do wi ska. Udało się!

– Przy go to wa liś my pre zen ta cję war szaw -
skich in we sty cji dro go wych, któ re je -
steś my zmu sze ni za sta wiać set ka mi me -
trów dro gich i prze sła nia ją cych mia sto
ekra nów aku stycz nych – re la cjo nu je wi -
ce pre zy dent Ja cek Woj cie cho wicz.

W osta t nich ty god niach „Ga ze ta Sto -
łecz na” wy li cza ła licz ne ab sur dy zwią -
za ne z wy peł nia niem re stryk cyj nych
norm an ty ha ła so wych. 2,5 km pło tu
wy so kie go na czte ry me try ma osło -
nić to ry ko le jo we i wia duk ty na Po wi -
ślu pod czas mo der ni za cji li nii śred ni -
co wej. Dwa rzę dy ekra nów aku stycz -
nych ma ją sta nąć po obu stro nach Wy -
brze ża Hel skie go na wy so ko ści zoo,
choć ani po jed nej, ani po dru giej stro -
nie tej uli cy nie ma do mów z miesz -
kań ca mi, któ rych trze ba by chro nić
przed ha ła sem. Z ko lei 92-ki lo me tro -
wy od ci nek au to stra dy mię dzy War -
sza wą a Ło dzią ma w su mie 87 km

ekra nów. Ba rie ry prze ciw ko ha ła so -
wi sta wia ne są na wet ko ło cmen ta rza...

Me cha nizm pą czko wa nia ekra nów
jest ta ki sam. Za czy na się od te go, że
no wa dro ga czy bu dy nek mu si speł niać
wy mo gi roz po rzą dze nia o do pusz czal -
nych po zio mach ha ła su. Wy dał je
w 2007 r. Jan Szysz ko, ów czes ny mi ni -
ster ochro ny śro do wi ska z PiS. In we -
sto rzy zle ca ją spe cja li stom ob li cze nie
pro gno zo wa ne go po zio mu ha ła su
i opra co wa nie od po wied nich me tod
wy głu sza nia go. Ci naj czę ściej idą po li -
nii naj mniej sze go opo ru i za le ca ją bu -
do wę ekra nów aku stycz nych. Za le ce -
nie za mie nia ją w na kaz urzęd ni cy Re -
gio nal nej Dy rek cji Ochro ny Śro do wi -
ska, któ rzy za twier dza ją wszyst kie, na -
wet naj bar dziej ab sur dal ne pro po zy -
cje z ra por tu wpły wu na śro do wi sko.

– Przy go to wu je my się do wy da nia
no we go roz po rzą dze nia o po zio mie
ha ła su. Je go pier wszą wer sję ro ze sła -
liś my już do kon sul ta cji – usły sze liś -
my wczo raj od Ma gda le ny Si kor skiej,
rzecz ni czki Mi ni ster stwa Śro do wi ska.

– Z pier wszych przy mia rek wy ni ka -
ło, że ekra nów ma być mniej tyl ko

przy au to stra dach. Na kła nia liś my mi -
ni stra Mar ci na Ko rol ca, by pod wyż -
szyć li mi ty ha ła su w mie ście. Są na
du żo niż szym po zio mie niż w mia -
stach za chod niej Eu ro py – mó wi wi -
ce pre zy dent Woj cie cho wicz.

– Chce my kom plek so wo za ra dzić
prob le mo wi, ja kim nie wąt pli wie
jest wy syp ekra nów aku stycz nych
– po twier dza rzecz ni czka Mi ni ster -
stwa Śro do wi ska. – Pró bu je my usta -
lić, co jest po wo dem, że tak czę sto
się ga się po to roz wią za nie. Obec -
ne roz po rzą dze nie wca le do te go
nie zmu sza. Roz ma wia my w tej
spra wie tak że m.in. z mi ni ster stwa -
mi ad mi ni stra cji oraz trans por tu
– do da je Si kor ska.

Wczo raj mi ni ster Mar cin Ko ro lec za -
po wie dział zmia nę roz po rzą dze nia
okre śla ją ce go do pusz czal ne nor my
ha ła su dla róż nych ob sza rów. - Nor my
te bę dą bar dziej li be ral ne dla dróg i li -
nii ko le jo wych, ale w gra ni cach war -
to ści usta la nych w po szcze gól nych
pań stwach człon kow skich Unii Eu ro -
pej skiej - oświad czył.

mw, gw

Ko niec gro dze nia dróg ekra na mi

* * Wy star czy bez żad nej szko dy dla
nie go za sto so wać tre ning sa mo dziel -
ne go za sy pia nia – za pew nia ją na u -
kow cy 

Nie mo wla ki uwiel bia ją spać na brzu -
chu ma my, ale dla ro dzi ców ta ka sy -
tu a cja by wa z cza sem trud na do
znie sie nia. Po rad ni ki dla ro dzi ców
od daw na opi sy wa ły róż ne tech ni -
ki na u cze nia dziec ka sa mo dziel ne -
go za sy pia nia. Jed nak nie mal każ -
dy ma luch po zo sta wio ny sam w łó -
że czku z po cząt ku pro te stu je, część
ro dzi ców więc oba wia ła się ta kich
tre nin gów. Otóż na u kow cy uspo ka -
ja ją: z czy stym su mie niem mo że cie
uczyć kil ku mie sięcz ne dziec ko sa -
mo spać, na wet je śli tro chę po pła -
cze.

By to udo wod nić, au stra lij scy le ka -
rze na po nad pięć lat wzię li pod lu pę
326 sied mio mie sięcz nych dzie ci oraz
ich ro dzi ców. Wy ni ki ob ser wa cji opub -
li ko wa li w pre sti żo wym ma ga zy nie
na u ko wym „Pe dia trics”.

Wszy scy ro dzi ce de kla ro wa li, że
z usy pia niem ma lu cha jest co dzien ny

prob lem. Po ło wa ro dzin w ra mach eks -
pe ry men tu za czę ła sto so wać tre ning
sa mo dziel ne go usy pia nia.

Na u kow cy ob ser wo wa li dzie ci do
mo men tu, aż ukoń czy ły sześć lat. 

Te uczo ne sa mo dziel ne go za sy pia -
nia nie mia ły wię kszych prob le mów
emo cjo nal nych czy zmian w za cho -
wa niu od gru py kon trol nej. Prze ciw -
nie: mia ły ich nie znacz nie mniej. 

Jak więc ro dzi ce na kła nia li dzie ci do
sa mo dziel ne go spa nia?

Pier wsza me to da po le ga na uło że niu
mal ca w łó że czku i wyj ściu z po miesz -
cze nia. Je śli dziec ko pła cze, ro dzic wcho -
dzi do po ko ju, mó wi kil ka uspo ka ja ją -
cych słów i wy cho dzi. 

Dru gi spo sób to sie dze nie na krze -
śle przy łó że czku, aż dziec ko za śnie.
Z każ dym dniem jed nak ro dzic od su -
wa krze sło nie co da lej, aby ma luch
przy zwy cza jał się do dy stan su. Pew -
ne go dnia zo sta wia my dziec ko sa mo,
a my je steś my za ścia ną, np. przy
uchy lo nych drzwiach, tak że by ma -
luch czuł obec ność krzą ta ją cych się
ro dzi ców.

Na u kow cy od ra dza ją eks tre mum: je -
śli dziec ko by ło przy zwy cza jo ne spać
z ro dzi ca mi, nie moż na na gle ka zać mu
usy piać zu peł nie sa me mu i poz wo lić
pła kać bar dzo dłu go. sand, gw

Nie mo wlak 
mo że spać sam

32042440 32067437
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* * metro@agora.pl

Jak or ga ni za cja Eu ro 2012 wpły nę ła na
pro wa dze nie pań stwa dzia łal no ści gos -
po dar czej? – ta kie py ta nie za dał przed -
się bior com na ko niec sierp nia br. oś -
ro dek ba daw czy TNS na zle ce nie Biu -
ra In for ma cji Gos po dar czej. Wcześ -
niej, w ma ju, py ta no pol skich biz nes -
me nów o ocze ki wa nia wo bec spor to -
wej im pre zy. Prze ba da no po nad 400
firm z sze ściu branż, m.in. do staw ców
usług fi nan so wych (np. ban ki, ubez -
pie cze nia), do staw ców usług ma so -
wych (ener gia, te le ko mu ni ka cja itp.),
bran żę bu do wla ną (fir my re a li zu ją ce
bu do wę dróg czy ba zy ho te lo wej), bran -
żę tu ry stycz ną (ho te le, biu ra pod ró ży)
oraz e-com mer ce. 

Ze sta wie nie ma jo wych i sierp nio -
wych an kiet nie po zo sta wia złu dzeń:
w od czu ciu przed się bior ców Eu ro 2012
fa tal nie wpły nę ło na ich biz nes. 

Na im pre zie za wio dła się prze de
wszyst kim bran ża tu ry stycz na. W ma -
ju aż 66 proc. an kie to wa nych de kla ro -
wa ło, że wie rzy, iż mi strzo stwa bę dą

nie u stan nie przy cią gać tu ry stów. Ale
w sierp niu za led wie 30 proc. res pon -
den tów przy zna ło, że im pre za po zy -
tyw nie wpły nę ła na ich przy cho dy. Po -
nad po ło wa uwa ża, że na Eu ro 2012 nie
za ro bi ła. 

Przed się bior cy nie mal z każ dej bran -
ży skar żą się też, że po mi strzo stwach
nie wzro sła licz ba za mó wień na ich
pro duk ty czy usłu gi. Ta ką sta gna cję
od czu wa np. 68 proc. an kie to wa nych
firm z bran ży fi nan so wej.

– Oli wy do ognia do la ły spek ta ku lar -
ne upa dło ści biur pod ró ży i firm bu -

do wla nych, a tak że ciąg ła nie pew ność
na ryn kach fi nan so wych. Na do da tek
pa mię ta my kiep ski wy nik na szej dru -
ży ny. Gdy byś my cho ciaż wy szli z gru -
py, wspom nie nie o Eu ro 2012 by ło by
lep sze – uwa ża Mar cin Led wo row ski,
wi ce pre zes za rzą du BIG In fo Mo ni tor,
in sty tu cji, któ ra przed sta wia ła już 
19. edy cję ra por tu.

W cią gu trzech ba da nych mie się cy
wśród firm spadł rów nież aż o 8,19 pkt
wskaź nik BIK – ozna cza on od czu wa -
ny przez przed się bior ców po ziom bez -
pie czeń stwa dzia łal no ści gos po dar -
czej. W ma ju wy niósł 11,12 pkt,
a w sierp niu za led wie 2,93 pkt. 

– Tak dra stycz ny spa dek na stro jów
wy ni ka m.in. z te go, że fir my ma ją je -
dy nie „pa pie ro we przy cho dy”. Pol scy
kon tra hen ci za le ga ją z płat no ścia mi
na wet 120 dni. W przy pad ku nie mal
co dru giej fir my za dłu że nie wy no si
od 10 do 100 tys. zł, a w przy pad ku 
29 proc. się ga ją po nad 100 tys. zł – mó -
wi Ma riusz Hil de brand, pre zes za rzą -
du BIG In fo Mo ni tor. – A brak sta łych
do cho dów unie moż li wia też dal sze
pro wa dze nie biz ne su.*

Mi strzo stwa Eu ro 2012
fir mom nie po mog ły 
Mia ło być wię cej tu ry stów, za mó wień na pro duk ty i usłu gi 
oraz gi gan tycz ne zy ski, a jest? Gi gan tycz ne roz cza ro wa nie 

* * Skle py co raz ostrzej wal czą
o klien tów. Bie dron ka otwo rzy ła
w Pol sce swój dwu ty sięcz ny sklep.
Te sco.pl wa bi sprze da żą w in ter ne -
cie, a w Lidlu do nie dzie li ce ny spa -
dły o 10 proc. 

W Li dlu przy ul. Gro chow skiej w War -
sza wie wczo raj zro bi ło się na praw dę
tłocz no. O godz. 10.30 do każ dej ka sy
w ko lej kach sta ło na wet po 10 osób. 

Co wkła da li do ko szy ków? Głów nie
pod sta wo we pro duk ty, ta kie jak wa -
rzy wa, na biał, mię so i pie czy wo, ale
zde cy do wa nie wię cej niż zwy kle. – Ja
nie przy sze dłem na tę pro mo cję, bo
wie dzia łem, że bę dzie mia ła ja kiś ha -
czyk. I ma! In for ma cja „Pro mo cja nie
do ty czy al ko ho lu i pa pie ro sów” jest
na pi sa na drob nym dru czkiem. Ale
prze de mną pań stwo za za ku py za pła -
ci li po nad 400 zł, więc chy ba ro bi li za -
pa sy – zwra ca mi uwa gę pan Zbi gniew,
eme ryt. 

Du żym za in te re so wa niem cie szy ły
się ka lo sze i rze czy do do mu. Pro duk -
ty z ty god nia azja tyc kie go ra czej omi -
ja no. Po dob nie jak te z se rii XXL (np.
ryż Bas ma ti 4,5 kg w ce nie 29,99 zł czy
oli wa z oli wek 1 l za 13,99 zł). W skle pie
to wa ry ma ją sta re ce ny, ale nad ni mi
są roz wie szo ne in for ma cje, że przy
ka sie zo sta nie od li czo ne 10 proc. 

Wśród klien tów by li rów nież ta cy,
któ rzy na spe cjal ną ofer tę Li dla w ogó -
le nie zwró ci li uwa gi, np. za gra nicz na
pa ra, któ ra z pro duk tów ob ni żo nych

o 10 proc. ku pi ła tyl ko ana na sa. Resz -
tę wóz ka zaj mo wa ły wi na. Za py ta liś -
my wy cho dzą cych ze skle pu, czy – pła -
cąc ra chu nek przy ka sie – za u wa ży li
róż ni cę: 

– Czy ja wiem... Ma ło za ku pów, a du -
żo wy da łam.

– Do wiem się, kie dy po rów nam ra -
chun ki.

Jak twier dzi An na Bi skup z biu ra
pra so we go Lidl Pol ska, fir ma, de cy du -
jąc się na tę ob niż kę, nie od po wie dzia -
ła na dzia ła nia kon ku ren cyj nych dy -
skon tów. – Lidl od daw na prze ko nu je
klien tów, że pro duk ty spraw dzo nej,
wy so kiej ja ko ści mo gą być do stęp ne
w atrak cyj nych ce nach, a ak cja jest wy -
łącz nie te go po twier dze niem – pod -
kre śla. 

Zo fia Knit tel

Lidl ku si 
pro cen ta mi 

W pro mo cji jest ha czyk: nie do ty czy 

al ko ho lu i pa pie ro sów
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Gospodarka
WIG   +0,23% WIG20   +0,41%

3,2098

USD

4,1085

EURO

3,4023

CHF

źródło: GPW

kurs średni NBP

Na Euro 2012 zawiodła 
się przede wszystkim
branża turystyczna 

NOWY
KREDYT
o bankowy i pozabankowy

o gotówkowy i konsolidacyjny

o na oświadczenie do 50 tys.

o szybkie pożyczki bez BIK 
do 12 tys.

o chwilówki na dowód

o dla firm i rolników bez BIK
bez ZUS, US (komornik)

o pomoc zadłużonym 
BIK komornik

ul. Jasna 1 IV p. pok. 409

tel. 22 745 03 63
504 246 701
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32057746 32071634

REALIZACJA W 1 DZIEŃ 
GOTÓWKI
• na oświadczenie (bez zaświadczeń)
• bez zdolności kredytowej do 30 tys.

KONSOLIDACJE do 150 000 zł 
• spłata posiadanych kredytów oraz dodatkowa gotówka 
• płacisz raty mniejsze o 50% 

Elastyczne procedury BIK

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ SIĘ 
O SZCZEGÓŁY  NASZEGO DORADCY

Tel. 0 506 198 151, 22 628 51 75
Warszawa-Centrum, ul. Mokotowska 51/53, lok. 59

(przy ul. Pięknej)

NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT

KREDYTY
Mokotowska

32068068

32070547

3 3 gotówki bez zaświadczeń

3 3 spłata kredytów plus gotówka

3 3 specjalne oferty dla emerytów

BEZPIECZNY KREDYT!!!

Warszawa, ul. Ogrodowa 37,
tel. 504 246 630, 22 817 10 07

32038032

32007048

Polskie Towarzystwo Stomatologiczne zaprasza na 
bezpłatne przeglądy i konsultacje stomatologiczne
które odbędą się 12 września 2012 r.
w ramach ogólnopolskiej kampanii Uśmiechnij się Polsko!

Zarejestruj się już dziś! 
Więcej informacji na www.pts.net.pl

Każdy, kto zapisze się na wizytę, będzie mógł skorzystać z indywidualnej porady
stomatologicznej oraz otrzyma materiały edukacyjne dotyczące metod prawidłowej

pielęgnacji jamy ustnej wraz z próbkami produktów. 
Przeglądy stomatologiczne odbędą się w godzinach 08.00 – 17.00

w Katedrach i Zakładach Instytutu Stomatologii Warszawskiego
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Nowogrodzkiej 59, Pawilon XI

Rejestracja pod nr tel. 
22 502 10 13, 22 502 18 87 (Katedra Protetyki Stomatologicznej)

oraz 22 502 12 35 (Zakład Chirurgii Stomatologicznej)
oraz

w Katedrach i Zakładach Instytutu Stomatologii Warszawskiego 
Uniwersytetu Medycznego przy ul. Miodowej 18

Rejestracja pod nr tel. 
22 502 20 20 lub 22 502 20 37 (Zakład Stomatologii Zachowawczej, Zakład Stomatologii

Dziecięcej, Zakład Chorób Błony Śluzowej i Przyzębia)

32028507

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje 

osób do badań z następującymi chorobami: 

Z BÓLEM PO PÓŁPAŚCU   
Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 59 40, 22 572 59 11, 

infolinia 0 800 170 370

lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5, 

w godz. 09.00-17.00.

Zapraszamy również do rejestracji na stronie:  

WWW.CIEKAWEBADANIA.PL
32071153
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TE LE WI ZJA. TVP Kul tu ra od no wa.

Już nie tyl ko kla sy ka ki na i re la cje

z kon cer tów mu zy ki po waż nej. No wo -

ści na an te nie to „Kul tu ra nek” dla

dzie ci, „Prze wod nik po sztu ce”

z udzia łem Zbi gnie wa Li be ry czy talk-

-show „Ha la od lo tów” o bie żą cych wy -

da rze niach. TVP Kul tu ra bę dzie też

emi to wać se rial „Mad Men”, a w so -

bo tni wie czór wy świet la ne bę dą fil my

Wo o dy'ego Al le na.

MU ZY KA. „War szaw ska Je sień...

z gło sem” – pod ta kim ha słem od -

bę dzie się 55. edy cja mię dzy na ro do -

we go fe sti wa lu mu zy ki współ czes -

nej. W dniach 21-29 wrześ nia bę -

dzie moż na po słu chać mu zy ki, bę dą -

cej efek tem eks pe ry men tu z ludz kim

gło sem. Zo sta ną wy ko na ne utwo ry

m.in.: Ar nol da Schoen ber ga, Joh na

Ca ge'a, Krzysz to fa Pen de rec kie go,

Jo na tha na Har ve ya i Pa wła Szy mań -

skie go.

TA NIEC. Cia ło/Umysł o za gro że niu.

11. edy cja Mię dzy na ro do we go Fe sti -

wa lu Tań ca Współ czes ne go Cia -

ło/Umysł od bę dzie się w dniach 20-30

wrześ nia w war szaw skim Te a trze Stu -

dio. – Po mi mo ogrom ne go sko ku cy wi -

li za cyj ne go czło wiek po zo sta je wciąż

sa mot ny i za nie po ko jo ny. Ten stan du -

cha chce my przy bli żyć po przez ta niec

– za po wie dzia ła dy rek tor ar ty stycz ny

Edy ta Ko zak. 

pap

krót ko i na te mat 

* * Przed ro kiem trium fo wał tu Woj tek
Sma rzow ski z moc ną „Ró żą”, te raz
o zwy cię stwo po wal czą An drzej Ja ki -
mow ski i Sła wo mir Fa bic ki – na roz -
po czy na ją cym się za mie siąc 28. War -
szaw skim Fe sti wa lu Fil mo wym bę dzie
du żo do brych pol skich fil mów 

Naj no wszy film An drze ja Ja ki mow -
skie go, twór cy „Zmruż oczy” i „Sztu -
czek”, zo sta nie za pre zen to wa ny 12 paź -
dzier ni ka na otwar cie te go rocz nej edy -
cji im pre zy. „Ima gi ne” śle dzi pe ry pe -
tie in struk to ra ze zna nej liz boń skiej
kli ni ki cho rób wzro ku, któ ry sto su jąc
kon tro wer syj ne me to dy, uczy orien -
ta cji w prze strze ni mię dzy na ro do wą
gru pę nie wi do mych pa cjen tów. Pro -
duk cja mia ła świa to wą pre mie rę na
pre sti żo wym fe sti wa lu w To ron to.

Obok „Ima gi ne” oraz sło wac ko-cze -
sko-pol skiej ko pro duk cji „Kon fi dent”
z udzia łem Ma cie ja Stuh ra do kon -
kur su głów ne go fe sti wa lu za kwa li fi -
ko wa no rów nież „Mi łość”. Ob raz Sła -
wo mi ra Fa bic kie go opo wia da ka me -
ral ną hi sto rię skom pli ko wa nej re la -
cji mał żeń skiej (w ro lach głów nych
Ju lia Ki jow ska i Mar cin Do ro ciń ski).
W sek cji kon kur so wej 1-2 zna lazł się
z ko lei „Dzień ko biet”, któ re go bo ha -
ter ka – ka sjer ka z sie ci han dlo wej

awan so wa na na kie row ni czkę skle -
pu – szyb ko prze ko nu je się, że ce ną
za lep sze za rob ki mo gą być nie ucz -
ci wość i wy ko rzy sty wa nie pra cow -
ni ków. Peł no me tra żo wy de biut Ma -
rii Sa dow skiej po wal czy o na gro dę

m.in. z „Kwiet ny mi pą czka mi” Zden -
ka Jiráský’ego, w któ rych wy stę pu -
je Mał go rza ta Pi kus no mi no wa na za
pier wszo pla no wą ro lę do Cze skich
Lwów. W kon kur sie do ku men tów
ma my dwóch re pre zen tan tów: „Bad

Boy – ce la dla nie bez piecz nych” wień -
czą cy „try lo gię wię zien ną” Ja nu sza
Mro zow skie go oraz „Fuck For Fo -
rest” Mi cha ła Mar cza ka o gru pie pró -
bu ją cej ura to wać choć by ma łą część
ama zoń skiej dżun gli.

To nie ko niec. W ra mach po ka zów
spe cjal nych, jesz cze przed pre mie rą
ki no wą (9 li sto pa da), pu blicz ność bę -
dzie mia ła oka zję obej rzeć „Po kło -
sie”. Hi sto ria te go pro jek tu, uka zu ją -
ce go wsty dli wą kar tę ro dzi mej hi sto -
rii do ty czą cą udzia łu Po la ków w po -
gro mie lud no ści ży dow skiej pod czas
II woj ny świa to wej, się ga kil ku lat
wstecz. Pa si kow ski dłu go nie mógł
do stać do fi nan so wa nia z Pol skie go
In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej. Uda ło się
do pie ro po wzno wie niu wnio sku pod
no wym ty tu łem (pier wot nie „Ka -
disz”). Po wstał gorz ki film o dwóch
bra ciach, któ rzy od kry wa ją wstrzą -
sa ją cą ta jem ni cę ro dzin nej wsi. 

W pro gra mie te go rocz nej edy cji
WFF, któ ra od bę dzie się w dniach 
12-21 paź dzier ni ka, znaj dzie się po nad -
to Pa no ra ma Pol skich Fil mów Krót -
ko me tra żo wych – prze gląd naj cie ka -
wszych pro duk cji zre a li zo wa nych
przez mło dych i obie cu ją cych pol skich
re ży se rów.

Piotr Gusz kow ski, pap

Po la cy znów pod bi ją War sza wę? 

Kultura

SPOT KA NIE
Na czel ny pol ski in te lek tu a li sta

Krzysz tof Var ga co ty dzień w „Du żym

For ma cie” na rze ka lub chwa li pol ską

kul tu rę. Prze my śle nia pi sa rza zo sta ły

ze bra ne w tom „Pol ska mi strzem

Pol ski”. Spot ka nie z au to rem już

dziś o godz. 18 w Traf fic Club (War -

sza wa, ul. Brac ka 25). Po pro wa dzi je

Pa weł Go źliń ski. Wstęp wol ny. 

PRE MIE RA
Ro ma Gą sio row ska, Agniesz ka

Pod sia dlik, Ra fał Mać ko wiak 

i Adam Wo ro no wicz w przed sta -

wie niu w re ży se rii pu pil ka fe sti -

wa lu w Can nes – Wę gra Kor ne la

Mun dru czó. 20 wrześ nia w TR

War sza wa pre mie ra spek ta klu

„Nie to perz” na mo ty wach 

„Ze msty nie to pe rza”. 

Odejdź od kompa

Warszawski

Festiwal

Filmowy to nie

tylko premiery

z całego świata,

ale też mocne

polskie kino,

m.in. „Pokłosie”

Pasikowskiego

z Maciejem

Stuhrem
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KREDYTY BANKOWE
180000zł w 60 minut

FIRMY - HIPOTEKA - AUTO

POZABANKOWE I CHWILÓWKI

tel.: 22-810-04-56; Wilcza 11 (10-18);

www.kredyt1.pl
32071110

CALVARIA
pogrzeby całodobowo
ul. Olbrachta 11, Dickensa 14 

(róg Grójeckiej)
tel. 22 836 40 09, 501 570 011

32049454

KREDYTY BANKOWE
PROSTO SZYBKO I SKUTECZNIE

akceptujemy wszystkie źródła dochodu
TYLKO U NAS KREDYTY DLA TAXI
I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ
Nowość- Kredyt Rzeczowy -%

ul. Kondratowicza 25 (I p.) 
22 675 13 01, 501 627 056, 512 255 742

32011162

31481928

WWW.GOLDCASH.PL

GOTÓWKA W 15 MIN. 
æGOTÓWKA CHWILÓWKA

pożyczka  5000 zł bez BIK  

æCZYŚCIMY BIK
Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00 
Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74 

32062548

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 903668 681 903

Profi Credit
31980044

W Warszawie Caritas organizuje akcje zbierania krwi w ambulansie do poboru krwi na

ul. Krakowskie Przedmieście 
przed kościołem św. Anny w:

piątek 14 września
w godzinach 11.00-16.00

Ca ri tas Pol ska wraz z Ca ri tas Die ce zjal ny mi, w ra mach pro wa dzo nej kam pa nii spo łecz nej
PO DA RUJ KRO PLĘ MI ŁO ŚCI, za chę ca ją cej do ho no ro we go od da wa nia krwi, zwra ca się z bez -
in te re sow nym ape lem i proś bą do wszyst kich wier nych i lu dzi do brej wo li. 

Za po trze bo wa nie na krew w szpi ta lach wzra sta szcze gól nie w okre sie wa ka cyj nym. W okre -
sie ur lo pów zda rza ją się czę ściej niż zwy kle mniej sze za so by krwi w pla ców kach lecz ni -
czych. Ta ka sy tu a cja wy stę pu je obec nie. To trud ny czas dla cho rych – szcze gól nie dla ofiar
tak czę stych w cza sie wa ka cji wy pad ków ko mu ni ka cyj nych. Cen tra krwio daw stwa po dej -
mu ją wszel kie moż li we dzia ła nia, kie ru ją ape le do daw ców krwi aby po zy ski wać jak naj -
wię ksze ilo ści krwi, głów nie tzw. rzad kich grup. Nie mniej czas ur lo pów po wo du je, że mniej
daw ców od wie dza cen tra krwio daw stwa. Dla te go pro si my ser decz nie wszyst kich lu dzi do -
brej wo li, o dar ser ca – po da ro wa nie jak że cen nej cząst ki sie bie bliź nie mu. 

Po da ruj my cho rym krew jesz cze w okre sie wa ka cji. 

32039148 32052051
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* * Naj pierw wy sta wa, po tem film
– 329. rocz ni ca vic to rii wie deń skiej
bę dzie mieć hucz ną opra wę 

Już od dziś w Mu ze um Woj ska Pol skie -
go w War sza wie moż na bez płat nie oglą -
dać wy sta wę „Od siecz wie deń ska”.
Zna laz ły się na niej plan sze uka zu ją ce
układ wojsk w bi twie 12 wrześ nia 1683

ro ku. Te go dnia po łą czo ne si ły pol sko-
ce sar sko-nie miec kie do wo dzo ne przez
kró la Ja na III So bie skie go po ko na ły
ob le ga ją cą Wie deń ar mię wiel kie go
we zy ra Ka ra Mu sta fy. Pol ska hu sa ria
zmie ni ła wte dy lo sy Eu ro py. 

Tym cza sem 12 paź dzier ni ka na ekra -
ny tra fi gwia zdor ska „Bi twa pod Wied -
niem”, okrzyk nię ta naj wię kszą ko pro -

duk cją w dzie jach pol skie go ki na. Ob -
sa dzie prze wo dzą Piotr Adam czyk,
Bo rys Szyc, Ali cja Bach le da-Cu ruś
i ame ry kań ski ak tor F. Mur ray Abra -
ham – la u re at Osca ra za kre a cję Sa lie -
rie go w „Ama de u szu”. W ro li So bie -
skie go zo ba czy my Je rze go Sko li mow -
skie go.

guszp

Bi twa pod Wied niem na dwa spo so by 

wy sta wa i film 

Kon rad Woj cie chow ski 

* * metro@agora.pl

„Blo win’ In The Wind” 
(1963) 

Z po zo ru – bła host ka. Bo czy pio sen -
ka o wie ją cym wie trze mo że zo stać
wiel kim i nie śmier tel nym prze bo -
jem? Nie, chy ba że na pi sze i za śpie -
wa ją Dy lan. Wiatr jest tu ale go rią
mędr ca, któ ry zna od po wie dzi na
uni wersalne py ta nia o trwa łość przy -
ro dy i chwiej ność ludz kie go po stę -
po wa nia. „Jak wie le uszu mu si mieć
czło wiek, aby usły szeć ludz ki płacz”
– py tał w pio sen ce po ru szo ny znie -
czu li cą ar ty sta. To pier wszy kla sycz -
ny pro test song i prze kład fi lo zo fii
ży cia na ję zyk pro ste go zja da cza
chle ba.

„Ma sters Of War” 
(1963) 

Ży cze nie śmier ci ja ko pu en ta pio sen -
ki adre so wa nej do rzą dzą cych kra -
jem, z któ re go się po cho dzi, by ło nie
tyl ko ak tem bra wu ro wej od wa gi, ale
– w za my śle Dy la na – po trzeb ną re ak -
cją na wy da rze nia w Wiet na mie. Czas
sprzy jał an ty wo jen nym odez wom,
a Dy lan – w prze ci wień stwie do Co -
un try Joe & The Fish – nie iro ni zo wał,
mó wił śmier tel nie po waż nie o ofia -
rach woj ny. Po la tach gor li wy za pał
osłabł. Ar ty sta wy stą pił w Chi nach,
tak zmie nia jąc set li stę, aby nie draż -
nić uszu wła dzy lu do wej na wo ły wa -
niem o wol ność dla Ty be tu.

„Hig hway 61 Re vi si ted”
(1965) 

Zna ny do tąd z aku stycz nych bal lad
głos po ko le nia wku rzo nych be at ni -
ków pod łą czył gi ta rę do prą du i na -
ro bił so bie wro gów. Po kon cer cie Dy -
la na w New port część wy znaw ców
za rzu ci ła mu zdra dę – idol zo stał
sprze daj nym roc kma nem. Wra ca -
jąc do utwo ru, elek trycz na opra wa
tro chę wy ko śla wi ła mo tyw prze wod -

ni. Te mat szwen da nia się (nie waż ne:
au to stra dą czy po lną dro gą) bez gro -
sza przy du szy od za wsze był do me -
ną nie ska żo ne go ko mer chą blu e sa.
Ale Dy lan nie miał już ocho ty na gry -
wać w du chu „Hig hway 51” – dra pież -
nie, acz ste ryl nie-fol ko wo. I z au to -
sto po wi cza stał się kie row cą chev ro -
le ta.

„Li ke A Rol ling Sto nes”
(1965) 

Ko lej ny sąż ni sty tekst, któ ry nie mie -
ści się w stan dar dach pusz cza nej
w ra diu pio sen ki. Zno wu ma my tu
ste po we roz wa ża nia o czło wie ku bez
adre su, kom plet nie nie zna nym i to -
czą cym się przez ży cie jak kop nię ty
ka mień, któ ry – zda niem hi pi sów
– mchem nie po ra sta (mak sy ma ta
mó wi: „nie war to się zmie niać”).
W tek ście wy stę pu je „Na po le on
w łach ma nach” – ta kie go zgry źli we -
go okre śle nia użył au tor wo bec An -
dy’ego War ho la, sil nie romansującego
z po pkul tu rą.

„Mr. Tam bo u ri ne Man”
(1965) 

Cza sy hi pi sow skie to cza sy wol nej mi -
ło ści, kwia tów wple cio nych we wło -
sy, ale i od u rze nia środ ka mi po sze -
rza ją cy mi świa do mość. Dy lan też by -
wał na ha ju, za cią gał się ha szy szem.
U ko go ta cy jak on za o pa try wa li się
w to war? U ty tu ło we go Pa na Tam bu -
ry ni sty, czy li di le ra, któ re go ame ry -
kań ski bard pro si w pio sen ce, aby za -
grał mu swo ją pieśń (od sprze dał dział -
kę). Ta kich „ulicz nych do bo szy” czę -
sto wi dy wa no wśród uczniów col le -
ge’u. W głoś nym fil mie „Dan ge ro us
Minds” gra ją ca an glist kę Mi chel le
Pfe if fer sta ra się uczu lić uczniów na
prob lem na rko ma nii właś nie za po -
mo cą wier sza Dy la na.

„All Along The Wat chto wer”
(1967) 

Po wy pad ku na mo to cy klu miał wię -
cej cza su na prze my śle nia. Za czął

stu dio wać Bib lię. Po dob no pi sząc
ten nu mer, in spi ro wał się Księ gą
Iza ja sza, a roz mów ca mi uczy nił
błaz na ze zło dzie jem. Wie ża straż -
ni cza, o któ rej mo wa w ty tu le,
i z któ rej spo glą da li ksią żę ta, mo że
sym bo li zo wać tak kry ty ko wa ny
w twór czo ści Dy la na estab lis hment.
W pol skich re a liach pun ko wych
i reg gae’owych był nią Ba bi lon. Bry -
ga da Kry zys na gra ła na wet włas ną,
spol szczo ną wer sję „Na o ko ło wie -
ży”.

„Knoc kin’ On He a ven’s Do or”
(1973) 

Ma wswo im ży cio ry sie Dy lan tak że epi -
zod ak tor ski. Bo nie tyl ko stwo rzył ścież -
kę dźwię ko wą do fil mu „Pat Gar rett iBil -
ly Kid”, ale też sam wcie lił się w po stać
gan gste ra . „Pu ka jąc do nie ba bram” trak -
tu je owal ce do bra (sze ryf) ze złem (ban -
dzior) i trium fie spra wie dli wo ści nad
przy jaź nią. Odzna ka i re wol wer w ob li -
czu śmier ci są zbęd ne. Song do cze kał
się prze ró bek – bra li go na war sztat m.in.
Eric Clap ton i Guns N’Ro ses.

„Things Ha ve Chan ges”
(2000) 

Na sta re la ta Dy lan nie po prze stał
na pi sa niu pio se nek do f il mów.
A trud zo stał do ce nio ny. Utwór
„Things Ha ve Chan ges” po wstał na
po trze by ko me dio dra ma tu „Won der
Bo ys” i do cze kał się Osca ra. Bob nie
był za sko czo ny, ra czej znie cier pli -
wio ny. – Dzię ku ję ko mi sji za to, że
ra czy ła za u wa żyć pio sen kę, któ ra
nie po ry wa do tań ca i nie ogłu pia – za -
u wa żył w swo im sty lu. *

Osiem hi tów i no wa pły ta.
Znów bę dzie my nu cić Dy la na? 
Nie mu si kon cer to wać, na gry wać, aby był uwa ża ny za le gen dę. Ale on wciąż ma wie le do po wie dze nia. 
Bob Dy lan wra ca z no wą pły tą „Tempest”, a my przy po mi na my osiem je go pio se nek, któ re zmie ni ły mu zy kę 
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Ga wę dziarz Dy lan
spo glą da za sie bie

Czas pły nie,

gu sta się

zmie nia ją,

więc i Dy lan

sta ra się być

choć tro chę

nie prze wi dy-

 wal ny. Już

nie tak wi tal ny jak przed la ty, ale

na dal wy ra zi sty, nie kła nia się ni -

sko jed nej, wy pró bo wa nej sty li s-

ty ce. Dla te go przyj mu je blu e so wy

punkt wi dze nia („Ear ly Ro man

Kings”), od waż nie swin gu je („Du -

qu es ne Whist le”) i chy ba do brze

się przy tym ba wi. Weź my choć by

skocz ne „Na rrow Way”, tro chę na

nu tę „When The Sa ints Go Mar-

 ching In”, w któ rym po ja wia się

bli ski ar ty ście „mo tyw dro gi”

(zna ny z „Hig way 51”, „Hig way

61 Re vi si ted”). Ciąg łość z prze -

szło ścią zo sta ła za cho wa na?

Chy ba tak, sko ro słyn ny bard wra -

ca do hi sto rii „Ti ta ni ca” („Tem -

pest”) i od da je cześć daw no

nie ży ją cej le gen dzie Be at le sów -

- Joh no wi Len no no wi („Roll On

John”). Roz wle kłość utwo rów nie

po win na mar twić ani dzi wić – Dy -

lan na dal ma du żo do po wie dze-

 nia. Na szczę ście. 

Ku buś Ty mo szuk wal czy o ży cie, zdia -
gno zo wa no u nie go Syn drom Ei sen -
men ge ra i je dy nym ra tun kiem dla

nie go jest prze szczep płuc i ser ca. Chłop czyk
od 1 sierp nia jest już na li ście bior ców. Le cze -
nie Ku by jest dro gie, do sta je lek wziew ny, po -
da wa ny w for mie in ha la cji.
Nad ciś nie nie płuc ne to nie ule czal na cho ro -
ba, chłop czyk bar dzo cier pi, pra wa ko mo ra
ser ca jest prze roś nię ta i po wię kszo na. 

W tej chwi li wszyst kie pro ste czyn no ści są dla
Ku bu sia są bar dzo mę czą ce. Lek któ ry otrzy -
mu je Ilo prost (Ven ta vis) tyl ko ła go dzi po stęp
cho ro by.
Dzię ki Pań stwa po mo cy Ku ba już wie le
osią gnął, ale je go stan jest bar dzo cięż ki
i dla te go zwra ca my się z proś bą o każ dą
cho ciaż naj drob niej szą wpła tę na kon to
Fun da cji któ rej chłop czyk jest po do piecz -
nym.

Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej
ul. Narbutta 27 lok1, 02-536, Warszawa

nr konta 57 1160 2202 0000 0002 0905 3111
z dopiskiem: darowizna na ochronę zdrowia Kuby Tymoszuk

32035220

-50
420 zł

210 zł

Oferta dnia 

210 zł zamiast 420 zł 
za 3 dni dla 2 osób 
w ośrodku wczasowym 
Sudety w Szklarskiej Porębie

Weekend 

w sercu

Karkonoszy

-50
900 zł

450 zł

Oferta dnia 

450 zł zamiast 900 zł 
za 3 dni dla 2 osób w SPA
Bobrowa w okolicach
Białegostoku

Relaks 

w SPA

32020479
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* * Je sie nią i zi mą Ame ry ka nie po że -
gna ją kil ka swo ich ulu bio nych se ria -
li. Po dzie wię ciu se zo nach skoń czą
się „The Of fi ce” i „Traw ka”, znik ną
dłu go dy stan so we „Roc ke fel ler Pla -
za 30”, „Plot ka ra”, „Frin ge: Na gra -
ni cy świa tów”. By osło dzić go rycz
roz sta nia, te le wi zje przy go to wa ły po -
nad 20 pre mier. Któ re ma ją szan se
do trzeć i do nas? 

Kry ty cy: to bę dzie hit 

„The Min dy Pro ject” 
– pre mie ra 25 wrześ nia w Fox 

Sit com wy my ślo ny przez jed ną ze sce -
na rzy stek i ak to rek z „The Of fi ce” Min -
dy Ka ling, któ ra gra rów nież ty tu ło wą
ro lę. Bo ha ter ką jest sa mot na gi ne ko -
loż ka, któ ra szu ka mi ło ści. W ga bi ne -
cie oka zu je się to jed nak nie co skom -
pli ko wa ne. Brzmi dziw nie, ale kry ty -
cy twier dzą, że bę dzie hit. 

Le ka rze bez gra nic 

„Ani mal Prac ti ce” – pre mie ra
26 wrześ nia w NBC 

Do ktor Ho u se nie lu bił kon tak tów z pa -
cjen ta mi, bo ha ter te go sit co mu nie
zno si ich wła ści cie li. Też jest me dycz -
nym ge niu szem, ty le że we te ry na rii.
Praw dzi wą gwia zdą ma tu być mał pka
Cry stal. 

„ Emi ly Owens, M.D.” 
– pre mie ra 16 paź dzier ni ka na CW 

Naj star sza cór ka Me ryl Stre ep Ma mie
Gum mer gra mło dą le kar kę, któ ra za -
czy na staż w szpi ta lu. Pra cu je w nim
tak że chło pak, w któ rym pod ko chi wa -
ła się na stu diach, oraz dziew czy na,
któ ra prze śla do wa ła ją w szko le śred -
niej. O tym, że le ka rze póź niej do ra -

sta ją, od oś miu se zo nów prze ko nu ją
nas „Chi rur dzy” (pre mie ra dzie wią -
te go 27 wrześ nia). Czy Owens bę dzie
w sta nie z ni mi kon ku ro wać?

Za gu bie ni w cza sie i prze strze ni 

„Re vo lu tion” – 17 wrześ nia
premiera w NBC 

Ten po sta po ka lip tycz ny se rial wy glą -
da za chę ca ją co, nie tyl ko dla te go, że
je go pro du cen tem jest J.J. Abrams.
Ja kież do tknę ło Zie mię nie szczę ście?
Otóż coś, nie wia do mo, co, wy łą czy ło
prąd. Od 15 lat lu dzie ży ją bez elek -
trycz no ści, a więc i bez lo dó wek i kom -
pu te rów. Jak so bie ra dzą? War to by -
ło by spraw dzić. 

„Last Re sort” – 27 wrześ nia,
premiera w ABC 

Tym ra zem na wy spie lą du ją nie roz -
bit ko wie oca la li z ka ta stro fy sa mo lo -
tu, ale za ło ga ame ry kań skiej ło dzi pod -
wod nej, któ ra od mó wi ła wy strze le nia

po ci sków z gło wi ca mi ją dro wy mi. Pod
wo dzą An dre Bra ug he ra chcą się ogło -
sić naj mniej szym pań stwem z bro nią
ato mo wą. Brzmi strasz nie głu pio, ale
mo że znaj dzie chęt nych. 

Zna cie? To obej rzyj cie 

„Ele men ta ry” – pre mie ra 
25 wrześ nia w CBS 

Suk ces współ czes nej wer sji Sher loc -
ka Hol me sa z se ria lu BBC „Sher lock”
spra wił, że Ame ry ka nie za pra gnę li
mieć włas ne go de tek ty wa. Ich Sher -
lock miesz ka w No wym Jor ku i jest
kon sul tan tem po li cji na od wy ku, a do -
ktor Wat son jest ko bie tą. Suk ce su nie
wró żę – Be ne dic ta Cum ber bat cha
w ro li Sher loc ka nie pod ro bi nikt. 

„Ve gas” – 25 wrześ nia w CBS 

By li już „Mad Men”, „Pan Am”, „The
Play boy Club” i „Mia sto cu dów”, ale
la ta 60. wciąż się sce na rzy stom nie nu -
dzą – w koń cu mo gą po ka zy wać lu dzi,

któ rzy pa lą i kle pią ko bie ty po pu pach.
Tu taj bę dzie to o ty le uspra wie dli wio -
ne, że rzecz dzie je się w Mie ście Grze -
chu. Den nis Qua id gra sze ry fa po lu ją -
ce go na gan gste ra, w któ re go wcie la
się Mi cha el Chi klis. Hi sto ria jest praw -
dzi wa, mo że być ka wa łek po rząd ne -
go se ria lu.

Stra żac kie za gad ki Chi ca go 

„Chi ca go Fi re” – pre mie ra 
10 paź dzier ni ka w NBC 

Nie, nie bę dzie ko lej nej wer sji „Kry -
mi nal nych za ga dek Las Ve gas”. Jest
za to szan sa, że je śli se rial o stra ża kach
z Chi ca go się spo do ba, do ak cji wkro -
czą ich ko le dzy z in nych miast. W pra -
cy stra ża ka jest bo wiem miej sce i na
śledz two w spra wie przy czyn po ża ru,
i na bie ga nie bez ko szu li po re mi zie,
i na ro mans, i na ak cję. Cze go wię cej
po trze ba wi dzom (a ra czej widz kom)
po cięż kim dniu pra cy?

W po szu ki wa niu Al ly McBe al 

„Ma de in Jer sey” 
– pre mie ra 28 wrześ nia w CBS 

Ne u ro tycz na praw ni czka z Bo sto nu
by ła za gu bio na w rze czy wi sto ści, jej
sto ją ca obie ma no ga mi na zie mi ko -
le żan ka z Jer sey też nie bę dzie po tra -
fi ła się od na leźć. Spró bu je swo ich sił
po dru giej stro nie rze ki – na Man hat -
ta nie, gdzie jej po cho dze nie, słow nic -
two i do świad cze nie bę dzie je dy nie
po wo dem do zło śli wych żar tów. My
na se rial o mó wią cej ze wschod nim
za śpie wem miesz kan ce oko lic Bia łe -
go sto ku, pod bi ja ją cej sza cow ną war -
szaw ska kan ce la rię, mu si my jesz cze
po cze kać.

Ma ja Sta ni szew ska

Szu ka jąc no we go „Ho u se’a”

* * The An dy War hol Fo un da tion for
the Vi su al Arts za mie rza wy prze dać
20 ty się cy prac ar ty sty, któ rych war -
tość sza co wa na jest na 100 mln do -
la rów. Ko lek cjo ne rzy już się bo ją, że
to za ni ży war tość dzieł kró la pop-ar tu 

Ale przed sta wi cie le do mu auk cyj ne -
go Chri stie’s, któ ry pod pi sał z fun da -
cją umo wę na wy łącz ność, uspo ka ja -
ją. Jak in for mu je „The Wall Stre et Jo -
ur nal”, za lew ryn ku pra ca mi kró la pop-
ar tu nam nie gro zi – dy stry bu cja ko lek -
cji ma być stop nio wa, mo że po trwać
na wet kil ka lat. Pier wsza auk cja, na któ -
rej zo sta nie wy sta wio nych 350 prac
au tor stwa War ho la, od bę dzie się 12 li -
sto pa da. Sprze daż bę dzie pro wa dzo -
na rów nież on li ne.

War hol był jed nym z naj bar dziej
płod nych współ czes nych ar ty stów.
Choć fun da cja (po wsta ła po je go śmier -
ci w 1987 r.) nie jest już w po sia da niu
naj słyn niej szych dzieł twór cy, na dal
dys po nu je ko lek cją przy naj mniej 350
ob ra zów, wie lu gra fik oraz ty się cy ry -
sun ków i uni kalnych zdjęć. Do naj bar -
dziej war to ścio wych po zy cji, któ re pój -
dą pod mło tek, na le żą czar no-bia ły si -
to druk „Three Tar gets” przed sta wia -
ją cy trzy po dziu ra wio ne ku la mi tar -
cze, oraz ko la żo wy por tret Jac qu e li -
ne Ken ne dy. guszp

War hol 
dla każ de go

Bohaterowie

„Revolution”

żyją

współcześnie,

ale od 15 lat bez

elektryczności.

Brzmi ciekawie,

nie tylko 

ze względu 

na producenta

– J.J. Abramsa
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odpręż się

Pun to ma

do pie ro dwa

la ta, jest

zwin ny, szyb -

ki, wszę dzie

go peł no.

Psiak jest to -

wa rzy ski,

chęt ny do za baw i piesz czot (szcze gól -

nie piesz czot!), lu bi ja zdę sa mo cho -

dem. Wi dać je dy nie, że mu sia ło go

spot kać coś złe go ze stro ny męż czyz -

ny – po cząt ko wo jest zdy stan so wa ny. 

Kon takt: 604 10 50 18, Ol sztyn

In ka to ma leń ka

su czka w wie ku

ok. trzech lat. 

Zo sta ła zna le zio -

na wraz z piąt ką

szczeniąt przy

ruch li wej szo sie.

Szcze nia ki szyb ko zna laz ły do my,

a In ka na dal cze ka na swo je go czło -

wie ka. Ko cha to wa rzy stwo, uwiel bia

się przy tu lać, do ga du je się z in ny mi

psia ka mi i za cho wu je czy stość 

w do mu. Kon takt: 505 945 510,

War sza wa 

Plu to to oko ło

półtorarocz ny

zrów no wa żo ny,

mą dry i spo koj ny,

śred niej wiel ko -

ści pies. Jest

bar dzo przy ja ciel -

ski za rów no 

wo bec lu dzi, 

jak i in nych 

psów, a także

chęt ny do na u ki i pra cy z czło wie kiem.

Kon takt: 508 215 083, 

Dzia ło szyn

Zna le zio no psa

1 wrześ nia w Kę pie Nie mo jew skiej ko -

ło War ki zna le zio no śred niej wiel ko ści

ru de go mie szań ca. Pies ma oko ło

trzech lat, czar ny, pod pa la ny pysk, ra -

czej dłu gą sierść i pu szy sty ogon. Jest

do brze uło żo ny, choć strach li wy. Miał

czer wo ną ob ro żę. Bar dzo tęsk ni za

swo im pa nem. Kon takt: 604 635 245

adop tuj zwie rza ka 

Żo ne czko mo ja Uko cha na, dziś na sza

I Mie sięcz ni ca Ślu bu, a przed na mi jesz -

cze ty siąc ta kich... Je steś mo im ży ciem

i naj wię kszym Szczę ściem! Ko cham Cię,

mój Skar bie! Twój mąż Mar cin

Cza sem war to za sta no wić się, co

mó wi my, co obie cu je my. Bo cza sem mó -

wi my i obie cu je my za du żo... A nie któ re

sło wa, w tym nie do trzy ma ne obiet ni ce,

mo gą bar dzo zra nić... Agniesz ka

W po nie dzia łek, prze cho dząc z tram -

wa ju na sta cję me tra Ra tusz Ar se nał,

zgu bi łam książ kę An ne Ri ce, któ ra

jest dla mnie bar dzo waż na! Zna laz cę

pro szę o kon takt, cze ka na gro da!

aias ha@bu zia czek.pl 

Chcę po dzię ko wać chło pa ko wi,

któ ry w po nie dzia łek na Dwor cu Głów -

nym we Wroc ła wiu zna lazł mo je go Ma -

łe go Gło da i mi go od dał. Ura to wał mój

dzień. Mi sio wa ta

Szcze gól nie dzię ku je my na szym

Mana ge rom Syl wii i Agniesz ce, ale

i wszyst kim, któ rzy trzy ma li za nas

kciu ki, szcze gól nie eki pie z sa li 124

Dan! Nie dłu go Two je osta t nie na ste

uro dzi ny! Ży czę Ci speł nie nia ma rzeń,

spot ka nia G-Dra go na oraz że by nasz

du et Ac tion prze trwał wszyst kie pró by

cza su! Mam na dzie ję, że uda nam się

po je chać do Ko rei – Two ja wa riat ka

Alex. PS Ten rok przy jaź ni był naj lep szy

na świe cie, dzię ku ję!

Mi mo że je stem cza sem nie do

znie sie nia i na da ję się tyl ko do uty li -

za cji, ko cham ca łym so bą przy po ran -

nej ka wie i póź nej ko la cji. Ży cie bo -

wiem nie jest zbyt bo skie 

– ja, ochro na, Ty, Ko le je Ślą skie.

Tak to by wa, że się wner wia my, ale...

mi mo wszyst ko ko cha my!

Naj pięk niej szej ka sjer ce z ko lei – pry -

wat ny ty ra ni za tor 

Sło wa po dzię ko wa nia dla dwóch

stu den tów me dy cy ny, któ rzy w po nie -

dzia łek 10 wrześ nia na przy stan ku

tram wa jo wym Za chod nia-Ma nu fak tu ra

w Ło dzi za o pie ko wa li się star szą ko -

bie tą prze wró co ną przez ja kie goś cha -

ma. Wa sza po sta wa za słu gu je na

uzna nie

Dro ga Ka mi lo z 3P, mój dzień sta je

się pięk niej szy gdy mi jam Cię na ko ry -

ta rzu szkol nym. Je steś dla mnie słoń -

cem w po chmur ny dzień. Ci chy wiel bi -

ciel

Wiem, że za wsze to czy ta cie do

śnia da nia, więc po zdra wiam Cię Pa -

ziu, Ma lin ko, Pa weł ku S. i Pa weł ku A.

A to Ci nie spo dzian ka, co? Blon dy ne -

czka

Chcesz po dzię ko wać, prze pro sić, 

coś ko muś po da ro wać al bo ogło sić

świa tu? Pisz: me tro@ago ra.pl

po daj da lej horoskop

BA RAN 21.03-19.04 Wy ko rzy staj dzień do

po pra wie nia so bie sto sun ków z oto cze niem,

a prze de wszyst kim z naj bliż szą Ci oso bą.

Nie bo Ci sprzy ja.

BYK 20.04-20.05 Dzi siaj po wi nie neś się

roz li czyć z za leg łych eg za mi nów, tak abyś

mógł o nich za pom nieć. Uda Ci się.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Układ pla net mo -

że spo wo do wać ja kieś kom pli ka cje i nie -

spo dzian ki je że li cho dzi o Two je spra wy uczu -

cio we. Moż li wa kłót nia.

RAK 22.06-22.07 Dzi siaj do po łud nia bę -

dziesz cho dzić jak w pół śnie. Do pie ro wie -

czo rem sa mo po czu cie za cznie się po pra -

wiać.

LEW 23.07-22.08 Dzi siaj zbie rzesz na gle

si ły na kon tak ty i roz mo wy z oso ba mi, któ -

re nie są obo jęt ne Two je mu ser cu. Wie czo -

rem pad ną waż ne sło wa.

PAN NA 23.08-22.09 Właś nie dzi siaj mo -

że Cię za sko czyć ja kieś nie spo dzie wa ne wy -

zna nie pod Two im adre sem. Szcze gól nie

w pra cy roz glą daj się wo ko ło.

WA GA 23.09-22.10 Przed To bą dzień

trud ny i cięż kie de cy zje. Do brym roz wią -

za niem bę dzie uda nie się po po ra dę do

przy ja cie la.

SKOR PION 23.10-21.11 Ra no mo żesz

mieć wra że nie, że z sy tu a cji, w ja kiej się zna -

laz łeś, nie ma wyj ścia. Nic bar dziej myl ne -

go, wszyst ko się uło ży.

STRZE LEC 22.11-21.12 Do po łud nia cze -

ka Cię uda ny dzień, spra wy po win ny to czyć

się zgod nie z Two i mi za mia ra mi i pla na mi.

W pra cy po zy tyw ne oży wie nie.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Po po łud niu

cze ka Cię ja kaś przy krość na grun cie do -

mo wym bądź to wa rzy skim. Praw do po dob -

nie doj dzie do nie po ro zu mień i drob nych

sprze czek.

WOD NIK 20.01-18.02 Dzi siaj do jdą do Cie -

bie nie przy jem ne wia do mo ści o kimś z Two -

jej ro dzi ny. Nie pani kuj, in for ma cja jest prze -

sa dzo na.

RY BY 19.02-20.03 Nie omi ną Cię dzi siaj

trud no ści i dzień bę dziesz mu siał spę dzić

na wal ce z prze ciw no ścia mi lo su. Ktoś

ostrzy so bie na To bie ję zyk i utrud nia Ci ży -

cie. 

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

na numer 72020 (2,46 zł z VAT)

32071473
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Ozdo bio ne zwie rząt ka mi 

Kom plet śnia da nió wek z ko lek cji Tum -

tum Ti ny two rzą czte ry róż nych roz mia -

rów pu de łe czka na prze ką ski i ka nap -

ki. Este tycz ne po jem ni ki wy ko na no

z ko lo ro we go two rzy wa sztucz ne go

PVC i ozdo bio no sym pa tycz ny mi zwie -

rząt ka mi. Ce na: 39 zł. Do ku pie nia na

Czer wo na ma szy na.pl.

Wszyst ko w jed nym miej scu

Prak tycz ne pu deł ko na szkol ne śnia da -

nie dzię ki trzem prze gród kom po mie ści

nie tyl ko po żyw ną ka nap kę, ale i smacz -

ne wa rzy wo lub owoc. W ze sta wie jest

tak że bu te le czka, w sam raz na zdro wy

sok. Po jem nik na da je się do ku chen ki

mi kro fa lo wej, zmy war ki i za mra żar ki. Ce -

na: 35 zł. Do ku pie nia na Red mug.pl.

Za dba o do bry smak

Mięk ka śnia da niów ka fir my Skip Hop

ma psie oczy, uszka i no sek. Wy po -

sa żo na jest w ter mo i zo la cyj ną wkład -

kę, któ ra za pew nia świe żość prze -

cho wy wa nym pro duk tom. Tor ba wy ko -

na na jest z ła twe go do czysz cze nia

ma te ria łu. Dzię ki do pi na nej rącz ce

moż na ją przy twier dzić do szkol ne go

ple ca ka. Ce na: 69 zł. Do ku pie nia na

Ma mis si ma.pl.

Ochro ni śnia da nie 

Po jem nik Go od byn moż na ozdo bić

sa me mu przy uży ciu do łą czo nych do

ze sta wu na kle jek. Ma trzy prze gro dy

na sma ko ły ki i bi don na na po je, któ ry

w ra zie po trze by da się scho wać

w jed nej z ko mór. Sztyw na kon struk -

cja chro ni żyw ność przed zgnie ce -

niem, a uchwyt uła twia prze no sze nie.

Pro dukt w ca ło ści pod le ga re cy klin go -

wi. Ce na re gu lar na: 89 zł, w pro mo cji:

79 zł. Do ku pie nia na Twoj lun -

chbox.pl. at

w co za pa ko wać

* * Pod po wia da my, ja kie prze ką ski
spa ko wać dziec ku do tor ni stra

Or ga nizm ucznia co dzien nie po trze -
bu je so lid nej daw ki wę glo wo da nów,
wi ta min i skład ni ków mi ne ral nych.
Na po czą tek ener gii do star cza śnia -
da nie je dzo ne przed wyj ściem z do -
mu. – Od po wied nio zbi lan so wa ny po -
ran ny po si łek po wi nien za spo ko ić 25-
30 proc. dzien ne go za po trze bo wa nia
ener ge tycz ne go. To „pa li wo”, z któ re -
go mło dy or ga nizm bę dzie czer pać
ener gię w trak cie dro gi do szko ły i pod -
czas kil ku pier wszych lek cji – wy jaś -
nia die te tyk Ewa Ja go dziń ska z Cen -
trum Te ra pii Pro mi tis. Nie ste ty, jak
wska zu ją ba da nia prze pro wa dzo ne
przez wroc ław ski wy dział Szko ły Wyż -
szej Psy cho lo gii Spo łecz nej*, aż 
41 proc. dzie ci w wie ku 10-17 lat za po -
mi na o re gu lar nym je dze niu śnia da -
nia, a 27 proc. zja da je co dru gi dzień
lub rza dziej. W trak cie za jęć w szko -
le ener ge tycz ne za pa sy ko niecz nie
mu szą zo stać uzu peł nio ne dru gim
śnia da niem. – Je śli lek cje trwa ją do
sze ściu go dzin, wy star czy je den po -
si łek, ale gdy dziec ko wra ca do do mu
póź niej, trze ba po my śleć o do dat ko -
wej po rcji – wy jaś nia die te tyk. 

Głod ny uczeń to kiep ski uczeń 

Ge ne ral na za sa da jest ta ka, że by jeść
mniej, za to czę ściej. Naj le piej pięć ra -
zy dzien nie co trzy-czte ry go dzi ny.
Kon sek wen cje gło dze nia są bo wiem
po waż ne. – Dłu gie przer wy mię dzy
po sił ka mi po wo du ją znacz ny spa dek
po zio mu glu ko zy we krwi. To spra wia,
że uczeń jest roz draż nio ny, ma prob -
le my ze sku pie niem uwa gi, a tak że go -
rzej ra dzi so bie ze stre sem, co mo że
źle wpły wać na wy ni ki w na u ce. Gdy
dziec ko dłu go nie je, jest osła bio ne,
mo że bo leć je gło wa i brzuch – wy li cza
die te tyk. Nie re gu lar ne spo ży wa nie
po sił ków w dłuż szej per spek ty wie pro -
wa dzi do prob le mów z nad wa gą. Gdy
uczeń zre zy gnu je z kil ku po sił ków na
rzecz jed nej, ob fi tej po rcji, je go or ga -
nizm nie spo żyt ku je wszyst kich ka lo -
rii. Część od ło ży na póź niej w po sta ci
tkan ki tłusz czo wej.

Zgrab nej uczniow skiej syl wet ce nie
sprzy ja ją tak że nie zdro we na wy ki ży -
wie nio we. W ba da niu SWPS dzie ci za -
de kla ro wa ły, że dzien nie wy pi ja ją 
ok. dwóch szkla nek sło dzo nych na po -
jów i dwa ra zy w cią gu dnia się ga ją po
słod kie i sło ne prze ką ski. Sło dy cze,
pa lusz ki i chrup ki znaj du ją się tak że
w po jem ni ku na dru gie śnia da nie.

CBOS w 2006 r. spraw dził, że pier wsze
wy bie ra pra wie 18 proc., dru gie – po -
nad 6 proc. uczniów. Efek tem są prob -
le my z nad wa gą i oty ło ścią do ty ka ją ce
już co pią te dziec ko w wie ku szkol nym. 

Co do śnia da niów ki? 

Po nie waż pra wie 80 proc. uczniów ja -
da w szko le ka nap ki, war to do ło żyć
sta rań, by by ły po żyw ne i smacz ne
– naj le piej z peł no ziar ni ste go, ra zo we -
go chle ba, gra ha ma lub pum per ni kla.
– Pro duk ty te za wie ra ją m.in. wi ta mi -
ny z gru py B, że la zo, miedź, cynk, po -
tas i fos for oraz błon nik po kar mo wy,
któ ry re gu lu je pra cę je lit, da je uczu -
cie sy to ści na dłu żej i sprzy ja utrzy -
ma niu pra wi dło wej ma sy cia ła – wy -
jaś nia Ja go dziń ska. Wierzch krom ki
sma ru je my odro bi ną ma sła (za wie ra
spo rą daw kę wi ta mi ny A wzmac nia -
ją cej wzrok), przy kry wa my żół tym lub
bia łym se rem, pla ster kiem szyn ki dro -
bio wej, gril lo wa ne go kur cza ka, pie czo -
ne go scha bu al bo go to wa ne go jaj ka
(skład ni ki te są źró dłem peł no war to -
ścio we go biał ka) i do kła da my np. liść
sa ła ty lub cy ko rii.

Za miast chip sów i ba to ni ków 

Cu kier ki, kra ker sy, pa lusz ki lub chrup -
ki nie do star cza ją dziec ku żad nych
war to ścio wych sub stan cji, za wie ra ją
nato miast pu ste ka lo rie, tłuszcz, cu -
kry pro ste i du że ilo ści so li, czy li
wszyst ko to, co po wo du je nad wa gę
oraz próch ni cę. – Nie zdro we prze ką -
ski moż na za stą pić świe ży mi wa rzy -
wa mi i owo ca mi bo ga ty mi m.in. w be -

ta ka ro ten, kwas fo lio wy oraz błon nik
i wi ta mi nę C wzmac nia ją cą od por ność
i przy spie sza ją cą go je nie ran – mó wi
Mi ro sła wa West phal z sie ci po rad ni
Mój die te tyk. Po le ca po kro jo ną w słup -
ki su ro wą mar chew kę lub ka la re pę,
ka wał ki pa pry ki lub świe że go ogór ka,
po łów ki rzod kie wek al bo star ty na tar -
ce se ler z do dat kiem ku ku ry dzy
i brzosk wi ni. – Za miast cze ko la do we -
go ba to ni ka lep szy bę dzie zbo żo wy
lub ow sia ne cia ste czko. Chip sy moż -
na za stą pić ka wał ka mi su szo nych ja -
błek, mo re la mi lub śliw ka mi. Do po -
gry za nia mię dzy lek cja mi nad a dzą się
też pest ki dy ni i wło skie orze chy. Te
osta t nie za wie ra ją nie na sy co ne kwa -
sy tłusz czo we ob ni ża ją ce po ziom tzw.
złe go cho le ste ro lu. Bo ga te są też w ma -
gnez i wi ta mi nę E po pra wia ją ce kon -
cen tra cję – pod kre śla die te ty czka. Na
stres i zmę cze nie pro po nu je mi gda ły
al bo ko ste czkę gorz kiej cze ko la dy. Z ko -
lei uzu peł nie niem szkol ne go po sił ku
mo że być ba nan czy jabł ko, ale rów -
nież ki wi i wi no gro na bo ga te w wi ta -
mi nę B1, od po wie dzial ną za pra wi dło -
wą pra cę ser ca i mięś ni.

Grunt to do brze po pić 

Uczeń w cza sie po by tu w szko le po wi -
nien wy pić co naj mniej 0,25-0,5 l pły -
nów (wię cej, je śli w pla nie lek cji jest
WF). – Wo da w or ga niz mie po ma ga re -
gu lo wać tem pe ra tu rę cia ła i trans por -
to wać skład ni ki od żyw cze. Gdy jest jej
zbyt ma ło, czu je my się osła bie ni i ma -
my za wro ty gło wy – mó wi Ja go dziń -
ska. 

We dług West phal zdro wo jest ga -
sić pra gnie nie wo dą mi ne ral ną. – Za -
wie ra ona do brze przy swa jal ne
przez or ga nizm mi kro– i ma kroe le -
men ty, któ re po ma ga ją ra dzić so bie
ze stre sem i są nie zbęd ne w trak cie
wzmo żo nej ak tyw no ści fi zycz nej
i umy sło wej – mó wi. Po le ca tak że so -
ki owo co we oraz nie co mniej ka lo -
rycz ne – wa rzyw ne. Ka nap kę moż -
na rów nież po pić mle kiem, ke fi rem
lub ma ślan ką. – Pro duk ty te, po dob -
nie jak jo gur ty lub twa roż ki, są cen -
nym źró dłem wap nia od po wie dzial -
ne go za za cho wa nie moc nych zę bów,
koś ci, wspo ma ga ją ce go układ ner -
wo wy, a tak że biał ka i wi ta min A, D
i B2 – przy po mi na West phal. W tro -
sce o zdro wie na le ży zre zy gno wać
z pi cia słod kich na po jów ga zo wa -
nych. – Nie ma ją żad nych skład ni -
ków od żyw czych, za to du żo cu kru
– w po ło wie li tra na wet do 12 ko stek.
Do star cza ją pu stych ka lo rii, sprzy -
ja ją nad wa dze i osła bia ją spraw ność
umy sło wą – prze strze ga die te ty czka. 

Włas no ręcz nie i este tycz nie 

Im mniej prze two rzo na i im kró cej
prze cho wy wa na jest żyw ność, tym
le piej dla dziec ka. Dla te go ka nap ki,
sok lub sa łat kę war to przy go to wać
w do mu, za miast się gać po to, co ofe -
ru ją szkol ne skle pi ki. Zwłasz cza że
we dług ra por tu NIK w 87 proc. szkół,
któ re je pro wa dzą (skon tro lo wa no
52 pla ców ki), ofe ro wa ne są pro duk -
ty o ni skiej war to ści od żyw czej, np.
chip sy, słod kie na po je ga zo wa ne
i ener ge ty zu ją ce.

Aby za chę cić dziec ko do zje dze nia
zdro we go po sił ku, war to po sta wić na
smak, aro mat, ale rów nież wy gląd
i uroz ma i ce nie. Ka na pe czki prze kro -
jo ne dla wy go dy na pół do brze jest za -
pa ko wać w pla sti ko wą, od por ną na
zgnie ce nie ko lo ro wą śnia da niów kę.
Osob no do pu de łe czka wrzu cić po -
kro jo ne wa rzy wa lub owo ce, a na pój
do bi do nu lub ter mo si ka, z któ re go ła -
two się na pić. Do ło żyć ser wet kę i już
per fek cyj ne dru gie śnia da nie go to we.

An na Tat ka

* Ba da nia prze pro wa dzo no pod

kie run kiem prof. Alek san dry

Łusz czyń skiej z ka te dry psy cho -

lo gii kli nicz nej, zdro wia i re ha bi li -

ta cji we wroc ław skim wy dzia le

SWPS na po nad 800 uczniach

szkół pod sta wo wych, gim na zjów

i li ce ów z po łud nio wo-za chod niej

Pol ski

Per fek cyj ne dru gie śnia da nie
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Aby zachęcić

dziecko 

do zjedzenia

zdrowego

posiłku, warto

postawić 

na smak,

aromat, 

ale również

wygląd

i urozmaicenie
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WAE 1

PROTEZY z miękką wyściółką, 
bezklamrowe, szkieletowe z przyssawkami, 
korony tanio 694 898 532 

Super cena, koron. i mostów 450 zł za pkt, 
promocja na protetykę, Tel. 512 909 667 

TANIO SZYBKO GWARANCJA 602646986 
Protezy zębowe, Proteza całkowita 300zł, 
Proteza szkieletowa 500zł, naprawa protez. 

Masaż odprężający Mokotów t.500629776 

AA Młodziudka Centrum PRIV;515 616 155 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

A Monika B,,9” 35l prv. Bródno 503090775 

A Najlepsze masażystki 18-40l 505875673 

FR. do końca FINAŁ 50 zł 505 875 673 

40ka robię wszystko100zł priv 509 735 244 

MASAŻ aktywny 508 900 354 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 849 85 62 Mokotów 

MASAŻ NA 4 RĘCE 536 226 521  

MASAŻ-RELAX 505 686 280  

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

MASAŻ U BABCI 724 225 344 

MASAŻ Z MIŁĄ ŁOTYSZKĄ; 797 737 912 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

MASAŻ ŻOLIBORZ, 517 585 991 

Nastolatka dla Pana B5 100 z ł 502967273 

Nowa26l puszysta B„8”Bródno511906551 

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

*Ola niczego Ci nie odmówi 848 99 99 full 

PRACOWITA WYMASUJE PANU 621 39 96 

SUPER Masażystka 519 721 677 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

VIP MASAŻ MIŁY RELAX 507 465 127 

Aaaa Luksusowy DOM OPIEKI 227516543 

PROTEZY modularne kończyn dolnych 
bez dopłat, refundacja NFZ 
www.protezykonczyn.com.pl T.887 447 860 

KUPIĘ MERCEDESA "KACZKĘ" 208, 307, 
310, 408, 608 itd. Stan obojętny 510 280 713 

Kupię Mercedes 124, 190, stan obojętny 
510 280 713, 517 162 039 

Kupię: Polonez, Fiat 125P, Łada, KAŻDY 
stan obojętny, 510 280 713, 517 162 039 

KUPIĘ - złomowanie aut do 1 tyś zł 
510 280 713, 517 162 039 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka 
zaświadczenie 0 504 048 769 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auto kupię 
każde całe i uszkodzone. 514 335 131 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

Auta drogie kupię,PILNE,507140012 

AUTO KUPIĘ KAŻDE Z LAT 98/2012 
Najwyższe ceny, gotówka 500666553 

Auto kupię każde z lat 97/2012 
Super ceny, gotówka. 500 666 553. 

AUTO - SKUP PO 1998r. 
Najwyższe ceny, gotówka 500540100 

Auto - Skup po 1998r. 
Super ceny, gotówka. 500 540 100. 

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

Osobowe,Vany,zastepcze.Tanio 515402420 

AAAAAAA do sprzątania z orzeczeniem  
o niepełnosprawności II stopień, praca  
na terenie Warszawy tel. 662 193 847 

AMBITNYCH, 30+, ŚREDNIE 503 191 512 

Do sprzedaży książek. Do 40 zł/h. 
Elastyczny czas pracy,  
22 270 22 15; rekrutacja@mybooks.com.pl 

Do szycia Łomianki, 503 730 431 

Firma Ekotrade specjalizująca się 
w projektowaniu i produkcji systemów 
monitoringu, poszukuje ELEKTRONIKA 
na stanowisko konstruktora urządzeń 
mikroprocesorowych. Zainteresowane osoby 
prosimy o przesłanie CV:esom@esom.pl 

Firma sprzątająca zatrudni pana do sprzą- 
tania i prac ogrodniczych 728 827 066 

Firma zatrudni Panów i Panie z drugą  
gr. niep. w serwisie sprzątającym. 

 
Miejsce pracy: Biurowce w Warszawie. 

 
**Wynagrodzenie; 7,00zł/h lub 8,00zł/h 
**System pracy przystosowany  
do stanu zdrowia. 
** Kontakt tel.: 698 698 551 lub osobiście  
w biurze firmy dn. 13.09.2012  
( w każdy czwartek)  
w godz. od 12.00 do 13.00 
Adres: ul. Arkuszowa 39, Warszawa 
Dogodny dojazd od Metra Młociny 
A 708 lub A712, docelowy przystanek 

na żądanie - Chabrowa 

Kasjerów , stoisko mięsne.  
Doświadczenie. Mokotów, Ursynów. 
rekrutacja@grossmarket.com.pl 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 534 840 811 

Koleżankę na prywatkę z zamie.515648300 

Krawcowa zdolna kreatywna od zaraz 
t. 535 953 315, 603 677 017 

Kucharza/kę Wiązowna, 503 817 521 

Kupię książeczkę mieszk.881 344 894 

Masażystki bez doświadczenia, 10-22  
SUPER ZAROBKI, 22 848 77 10, PILNIE 

Mechanik - wulkanizator 
W-wa Targówek, tel. 606-780-880, 
pszczynska@motoricus.pl 

Mycie okien, sprzątanie - budowa,  
okolice Wilanowa, tel. 501 749 615  

Na prywatkę w.zarobki W-WA 516 557 053 

Panie 18-35 lat, z zamieszk. 502 125 132 

Pomoc kuchenna Wiązowna, 503 817 521 

Praca na stałe lub sezon. Tel. 690 421 253 

TYNKARZY GIPSOWYCH tel: 609 505 558 

TYNKARZY na AGREGAT gips, cem.- wap. 
tel., 602-332-965 

Wulkanizatora W-wa Mokotów 784-062-460 

Z licencją POF i prawem jazdy do GI  
-tel. 22 548 90 41  

Z licencją POF - ochrona obiektów 
obowiązkowej ochrony - tel. 22 548 90 35 

Aang DZIECI MATURA dojazd 22-8642974 

Angielski 8-23 dośw. dojazd 601 333 707 

Anglista Ursynów duże dośw.600 396 787 

NIEMIECKI. 22 648 81 48, 509 28 38 68 

NIEMIECKI - SKUTECZNIE 22-843-96-19 

Angielski solidnie niedrogo 22/624 01 48 

Chemia,nauczyciel.Wola 506 47 12 20 

Doskonały angielski; proof-reading  
konsultacje, tłumaczenia. Sielce, 500 193 278 
Proszę dzwonić od 08.00-09.30 rano 

MATEMATYKA, CHEMIAdojazd 669901474 

MAT - FIZ dojeżdżam, tel. 501 023 986 

MAT-FIZ.PEDAGOG DOJAZD;22 8152471 

Pianino, keyboard, dojazd, 503 92 18 43 

WWW.KOREPETYCJEZPOLSKIEGO.PL 

KURS INSTRUKTORA NAUKI JAZDY 
22 811 98 84 

KURS KELNERSKI 501-899-754 

BP 84 mĂ, 4 pok.Chomiczówka 506 471 220 

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306 

BP 2 pok. 48 m2, widna kuchnia, balkon, X p. 
blisko Łazienek, 22 815 38 92 ; 515 99 66 25 

BP Dom z bali 100m działka 1200 m, 40 km 
od Warszawy w lesie tel. 506433817 

1pok. 27m2 Żelazna 220tys. 509 123 306 

1pok. widna kuchnia, 231 tys. 509 123 306 

38m2 2 pok. Nowolipki 340 tys. 693445316 

BPSopot-centrum 3p-123 i 78m2 602304758 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

Dom z bali 100m działka 1200 m, 40 km 
od Warszawy w lesie tel. 506433817 

BP Działka na Woli, WZ na 6 kodygnacji 
ul. Prądzyńskiego 602 68 33 22 

Jaktorów 2147m blisko PKP Tel.602103742 

BP B. ładne działki, cisza, media 511924060 

BP Dla developera 3,5ha media, 511924060 

5 działek budowlanych 50km od W-wy 
a55 zł/mĂ, prąd, woda, tel. 602 344 911 

Działkę rekreacyjną z domkiem 
w Kuligowie sprzedam, tel. 603 995 448 

BPKawalerka studentom,25m tel.698674707 

BP kawalerka 20mĂ 1300zł, tel.,604 538 511 

80m2, Targowa, ciche, umebl., 513 844 047 

BPGrzybowska 2p,28mĂ 1700zł 608324773 

BP 3 pok. 62 m2 Kabaty 602 450 622 

BP 53m2 2pok. po rem, meble 502 175 295 

49 m, 2 p, umeblowane, Wola, 1690zł,  
bez studentów, Tel. 884 950 930. 

Samodzielne 2 pok. z kuchnią, 60 m2,  
Ząbki ok. Makro, tel. 604 591 520 

BPKwatery 370zł, 601 350 289, 784443525 

BP Ursynów metro meble 607 416 543 

Bp 8zł KWATERY P-no 25D/Ctrm 502222555 

Mężczyźnie pracuj. samodz. 519 879 817 

Pokój dla studentki Pr. Płd. 650zł 810 78 24 

BP 100 m2 ul. Derkaczy w centrum osiedla 
dla ekipy lub na biuro 602 683 322 

Bronisze ok.10 km od centrum W-wy, 
pow: 170mĂ, garaż na 2 auta, pomieszczenia 
gospodarcze; wiata na 2 auta, 4 sypialnie, 
cena: 3600 zł + media/m-c, tel. 795 653 242 

Domek jedn.okolice Radzymina,506847359 

Aaaaaaaaaaaaaaa KUPIĘ lub WYNAJMĘ 
każde 1, 2, 3 pok. PILNIE; 22 616 30 90 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

36m2 2 pokoje na mniejsze, 508 412 314 

Do wyn. 300 m2 Warszawa 601 381 222 

Lokal do wynajęcia Targówek 31 mĂ parter 
ciąg handl. ochrona tel. 601 160 938  

Ursynów 73 m2 2 wejścia, witr. 605 694 586 

Sprzedam lub wydzierżawię pod stację 
paliw lub market, 15 km od W-wy 511924060  

Sprzed.nieruch.na Dom Opieki 511924060  

Sprzedaż okien PCV i ALU.  
5 lat gwarancji, w woj. mazowieckim 

pomiar i transport gratis. 
Tel. 505 459 763, 511 822 750 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie  
Dojazd gratis, tanio GWARANCJA 663 42 97 

AAAAA Naprawa TV Philips, Sony, Grundig 
inne. Dojazd GRATIS!!!!! 503 151 262, TANIO 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz 
gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne 506 223 080 

Usługi ogrodnicze,projekty ogrodów, 
wszelkie prace ogrodnicze 724859376 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242 897 

CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, 664 193 664 

C-Cyklinowanie, malowanie 601 652 879 

Elektryczne pełny zakres 603 626 950 

HYDRAULIKA GAZ PIECE, 696 321 228 

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897 

Malowanie, remonty A-Z referencje  
jesień 25% taniej 501 255 961 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA 505 822 754 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

Antykwariat kupi książki i inne 666 923 218 

Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki 
militaria porcelana monety brązy Antykwariat 
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129 

MONETY, MEDALE, ORDERY 501 050 948 

SKUP-BIBELOTY STAROCIE 500 808 909 

SKUP KSIĄŻEK 501 561 620 

SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel. 602 254 650 

SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzej- 
ników i in.) demontaż dojazd 506 223 080 

SREBRO KUPIĘ bdb CENA 506 959 445 

ZŁOM piece kaloryfery, rury ,wanny, wraki 
samochodowe , inne. Dojazd 503 711 500  

ZNACZKI i POCZTÓWKI 516 400 434 

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! 
Proste zasady, 

bez zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 800 

7 dni w tygodniu 7:00-21:00 

BIURO RACHUNKOWE “KABI” 
tel.(22) 24 54 997, 600 285 122, 606 835 832 

Chwilówki Pożyczki. 
Bez BIK 

Wyprawka szkolna dla dziecka 
W PREZENCIE 

Konsolidacja Kredytów do 150 000 zł, 
Specjalna oferta dla firm. 

Prometeusz Kredyty 
Warszawa, ul. Wolska 68/72 

Tel. 22 632 14 69 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 534 840 811 

KREDYTY I CHWILÓWKI !!! ODMÓWILI CI- 

zadzwoń-pomożemy 500004484, 506490819 

POŻYCZKA CHWILÓWKA na dowód bez 
bit, bez wychodzenia z domu, na telefon, 
z dojazdem do klienta, do 2000 w 15 min., 

od 10 tys pod zastaw nieruchomości 
masz zabezpieczenie (sprzęt RTV, 
komputer, itp.)- dostajesz gotówkę 

Tel.798705625 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

bez przenoszenia własności, bez wymel-
dowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. 
Tel. 602 303 202. Szczegółowe warunki: 

www.bezpieczna-pozyczka.pl 

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797 

KANCELARIA PRAWNA, 22 254 35 36 

AAAAAAAAAAAA Przeprowadzki 24h, 
wywóz i utylizacja mebli. Tel. 517 900 798 

Aaaaaa przeprowadzki wywóz 607 416 543 

AAA Przeprowadzki transport agd, meble 
itp najtaniej na rynku 516 177 235 

Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz 
piachu, czarnoziemu, tel., 602 664 984 

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

         PRZEPROWADZKI !!!    TANIO !!!  
                  www.fenix-vip.pl  501 706 300  

Transport meble AGD inne 501740221 

Opróżnianie piwnic strychów garaży i 
innych wywóz mebli śmieci, gruzu503711500  

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
24h tani serwis 18zł/h dojazd 0zł 503432422 

Aaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h 
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837  

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 

32054406
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Wirtualna rzeczywistość
wkracza w świat realny

Zagrożenie i moralność
nie mają znaczenia
Liczą się tylko adrenalina
i pozostanie w... Grze
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Imieniny obchodzą: Maja, Marlena

Ja kub Cia stoń

* * metro@agora.pl

* * „Dzię ki Bo gu, że to już ko niec.
Dzię ki Bo gu, Fred Per ry mo że wresz -
cie spo czy wać w spo ko ju. Dzię ki Bo -
gu za An dy’ego Mur raya” – na pi sał
„Gu ar dian” na swo jej stro nie in ter ne -
to wej, gdy Szkot wy grał fi nał US Open
z No va kiem Djo ko vi ciem 7:6 (12-10),
7:5, 2:6, 3:6, 6:2 po czte rech go dzi nach
i 54 mi nu tach. 

Fred Per ry w 1936 r. ja ko osta t ni bry -
tyj ski męż czyz na zwy cię żył w sin glo -
wym tur nie ju wiel kosz le mo wym. Od
te go cza su te ni si ści z Wysp wa li li gło -
wą w mur. Tay lor, Llo yd, Hen man,
Ru sed ski, a w koń cu Mur ray nie po -
tra fi li spro stać ocze ki wa niom 60 mln
ro da ków. Przez 76 lat za wsze cze goś
bra ko wa ło. Al bo nie co ta len tu, al bo
– jak w przy pad ku Szko ta – cier pli wo -
ści i si ły.

O Mur rayu od daw na mó wi ło się,
że mo że wy grać tur niej wiel kosz le -
mo wy. Chło pak z ma łej mie ści ny
Dun bla ne, gdzie ja ko dziec ko w szko -
le był świad kiem słyn nej strze la ni ny,
w któ rej psy cho pa ta Tho mas Ha mil -
ton za bił 16 dzie ci, od po cząt ku się
wy róż niał. Pier wszych lek cji udzie -
la ła mu ma ma Ju dy, przed la ty naj -
lep sza szkoc ka te ni sist ka, ale prze -
łom w je go ka rie rze na stą pił, gdy ja -
ko 15-la tek po je chał na ob óz do Hisz -
pa nii. Tam spot kał m.in. Ra fa e la Na -
da la, zo ba czył, jak zu peł nie ina czej
tre nu ją chłop cy po za Wy spa mi. Wy -
je chał na kil ka lat i do dziś jest naj wię -
kszą an ty re kla mą bry tyj skie go nie u -
dol ne go sy ste mu szko le nia. – Przez
16 lat tre no wa łem re pre zen ta cję Hisz -
pa nii, ale ni gdy nie wi dzia łem tak

zdol ne go gra cza – mó wił ju nior ski tre -
ner Pa to Al va rez. 

Mur ray miał wiel ki ta lent, wy gry wał
tur nie je, ale nie umiał wspiąć się na
sam szczyt. Tra fił na naj trud niej szych
moż li wych ry wa li – Fe de re ra, Na da la
i Djo ko vi cia, czy li „naj lep szą czo łów -
kę ran kin gu w hi sto rii te ni sa”, jak mó -
wił John McEn roe. 

An dy był w cie niu, bo z nich wszyst -
kich miał naj mniej pew no ści sie bie. Na
kor cie się krzy wił, prze kli nał pod no -
sem, gry ma sił i był po nu ry jak szkoc ka
po go da. Je go te nis miał też naj mniej
ognia – ry wa le ude rza li pił ki moc niej,
zwię kszą wer wą ser wo wa li. Mur ray był
ar ty stą – pod krę cał pił ki, kom bi no wał,
mie szał ude rze nia, z rzad ka ata ko wał.

Roz wią za niem za gad ki, jak spra wić,
by wresz cie się prze ła mał, zaj mo wa -
ła się ca ła Wiel ka Bry ta nia, z dzie siąt -
ka mi tab lo i dów i sta cji te le wi zyj nych,
za stę pa mi eks per tów. Nie by ło chy ba
na świe cie spor tow ca, na któ rym cią -
ży ła wię ksza me dial na pre sja. 

Mur ray zno sił ją dziel nie, ale aż do
fi na łów Szle mów, w nich coś w nim

za wsze pę ka ło. Prze grał czte ry pier -
wsze – trzy z Fe de re rem, je den z Djo -
ko vi ciem. Nie po mógł mu ani Brad Gil -
bert, naj droż szy tre ner świa ta, któ re -
mu pła co no aż 700 tys. fun tów, ani
Alex Cor ret ja, ani ta bun in nych tre ne -
rów, któ rzy pró bo wa li wy krze sać z nie -
go wię cej agre syw ne go sty lu. 

Po mógł do pie ro Ivan Lendl, by ły
cze cho sło wac ki, a po tem ame ry kań -
ski te ni si sta, trium fa tor oś miu tur nie -
jów Wiel kie go Szle ma. Lendl, za trud -
nio ny dzie więć mie się cy te mu ja ko
tre ner, zmie nił po noć nie wie le, nie -
co po pra wił for hend, tro chę ser wis,
ale prze de wszyst kim od mie nił Mur -
raya men tal nie. An dy za czął wy trzy -
my wać pre sję.

Po fi na le Wim ble do nu jesz cze pła -
kał po po raż ce z Fe de re rem, ale Lendl
po wie dział mu wte dy: – Nie prze jmuj
się, już ni gdy w ży ciu nie za grasz me -
czu, w któ rym bę dziesz czuł wię kszy
cię żar. Te raz bę dzie już tyl ko ła twiej. 

Mie siąc póź niej Mur ray po ko nał Fe -
de re ra w fi na le igrzysk w Lon dy nie,
a w po nie dzia łek Djo ko vi cia w No wym
Jor ku. Je go bły skot li wy i de fen syw ny
te nis oka zał się ide al ny na wietrz ną
po go dę na kor cie cen tral nym. Au ra
mu nie wąt pli wie po mog ła, ale naj bar -
dziej po mógł mu Lendl, któ ry przez
ca ły mecz ani ra zu się nie uśmiech nął
i oglą dał po je dy nek z ka mien ną twa -
rzą. Śla dy uśmie chu po ja wi ły się u nie -
go do pie ro pod czas de ko ra cji.

Hi sto ria za to czy ła pięk ne ko ło, bo
Lendl też prze grał czte ry pier wsze fi -
na ły szle mów. Wy grał do pie ro pią ty.
McEn roe do dziś wspo mi na, że to, jak
dał się do go nić w Pa ry żu Len dlo wi
w 1984 r., jest je go naj wię kszą ży cio wą
po raż ką. *

Na wet Ivan Lendl się uśmiech nął
– Naj pięk niej sze jest to, że już ni gdy nie usły szę te go głu pie go py ta nia „kie dy wresz cie wy gram tur niej Wiel kie go Szle ma” 
– mó wi An dy Mur ray, mistrz US Open

* * Po raz pier wszy w hi sto rii FC Bar -
ce lo na za gra w ko szul kach z bar wa -
mi i wzo rem fla gi ka ta loń skiej, czy li
w żół te i czer wo ne pa sy. We dług bar -
ce loń skie go „Spor tu” tak bę dą wy -
glą da ły ko szul ki wy ja zdo we klu bu
w przy szłym se zo nie.

Ser wis Sport.es za mie ścił na stro nie
in ter ne to wej fo to mon taż z ob roń cą
Bar ce lo ny Car le sem Pu y o lem ubra -
nym w ta ką ko szul kę. Już w tym se -
zo nie ka ta loń ski zes pół gra na wy ja -
zdach w żół to-po ma rań czo wych bar -
wach. Klub po noć po ro zu miał się już

z do staw cą stro jów fir mą Ni ke
w spra wie mo de lu ko szu lek na przy -
szły se zon. We dług ko men ta to rów
ma to być ukłon wo bec ki bi ców, któ -
ry ma zrów no wa żyć pro wa dzo ną od
kil ku lat po li ty kę, któ ra z ka ta loń skie -
go klu bu stwo rzy ła mar kę o za się gu
glo bal nym.

Ka ta loń ska fla ga na zy wa na se ny e ra
skła da się z czte rech po zio mych czer -
wo nych pa sów uło żo nych na żół tym
tle. To daw ne bar wy Kró le stwa Ara -
go nii. W cza sach dyk ta tu ry ge ne ra ła
Fran co jej uży wa nie by ło za ka za ne,
po za me cza mi z udzia łem FC Bar ce -

lo ny, któ ra te bar wy ma wple cio ne we
włas ny herb.

Od za ło że nia klu bu, czy li przez 113
lat pił ka rze FCB ni gdy nie gra li w zło -
to-czer wo nych stro jach. Od kil ku lat
te właś nie ko lo ry znaj du ją się na koł -
nie rzy kach stro jów pił ka rzy. Tra dy -
cyj ny mi ko lo ra mi Bar ce lo ny są czer -
wo ne i gra na to we pio no we pa sy.
W tym se zo nie stro je, w któ rych Bar -
ce lo na gra na włas nym sta dio nie skła -
da ją się z tych właś nie ko lo rów, choć
nie są uło żo ne w pa sy.

Bar ce lo na idzie w śla dy in nych
hisz pań skich klu bów, któ rych dru -

ży ny na wy ja zdach gra ją w bar wach
re gio nu, z któ re go się wy wo dzą. Se -
ny e ra nie jest wy łącz nie ka ta loń ska.
Tych sa mych barw uży wa np. re gion
Wa len cji i sa mo mia sto, znaj du ją się
więc w her bie Va len cia CF i na jed -
nej z wer sji stro jów te go klu bu. Ba -
skij ski Ath le tic Bil bao gra w ko szul -
kach w bia ło-czer wo ne pa sy, któ re
są jed no cześ nie ko lo ra mi z fla gi mia -
sta, za to je den ze stro jów re zer wo -
wych – zie lo ny z bia ły mi i czer wo ny -
mi ele men ta mi – na wią zu je do f la gi
Kra ju Ba sków.

kd

Bar ce lo na w ka ta loń skich bar wach?

Newsdnia
Ruch Chorzów bez pieniędzy
UE FA wstrzy ma ła wy pła ty dla 23 uczest ni ków te go rocz nych eu ro pej skich pu cha rów, któ rzy ma ją 

za leg ło ści w zo bo wią za niach fi nan so wych wo bec pra cow ni ków, fi sku sa, itp., a tym sa mym ła mią 

za sa dy tzw. fi nan so we go fa ir play. Obok Ma la gi czy Spor tin gu Liz bo na zna lazł się też Ruch. 
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Andy Murray

triumfował

w wielkoszlemo-

wym finale 

po raz pierwszy,

choć grał 

w nich

pięciokrotnie.
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