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Starsze panie w ludowych strojach śpiewają erotyki, Rod Stewart świąteczne
piosenki, a duet Piaseczny/Krajewski – same ciepłe kawałki – polecamy muzyczne
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Trzy psiaki z nowozelandzkiego
*
schroniska – Monty, Ginny i Porter

MICHAEL BRADLEY / AFP

Pies już
nie jeździ koleją...

MICHAEL BRADLEY / AFP

Nowa Zelandia bajkową krainą: mają Hobbita i psich kierowców

– nauczyły się prowadzić samochód
zaledwie w dwa miesiące

MICHAEL BRADLEY AFP / AFP

Czworonożni kierowcy przeszli
wczoraj praktyczny „psi egzamin
na prawo jazdy”. To część akcji,
zachęcającej do adopcji porzuconych zwierząt, ale psy nauczyły się
prowadzić naprawdę. Ich zdjęcia
inagrania już stały się sensacją wsieci. Na komendę trenera psy siadają
za kierownicą minicountrymana
i obsługują specjalnie zaprojektowaną deskę rozdzielczą. Silnik uruchamia naciśnięcie przycisku, kierownicę wyposażono w dźwignie,
które pozwalają psom skręcić. Na
razie jeżdżą ostrożnie. guszp, pap

MIASTA BEZ STRAŻY?

Co łączy legendę „Solidarności” Władysława Frasyniuka, prawicowe Stowarzyszenie KoLiber i lewicującego Janusza Palikota?
Wszyscy żądają likwidacji straży miejskiej. Głównie za fotoradary
Mariusz Jałoszewski
* metro@agora.pl

Bunt przeciwko strażnikom roz*
szerza się. Jej likwidację we Wrocławiu zaproponował Władysław Frasyniuk. – Mam wrażenie, że oni głównie
zaj mu ją się uprzykrzaniem życia
mieszkańcom. Na ciemne podwórka,
gdzie grasują przestępcy, nie wchodzą. Lepiej, żeby te pieniądze miasto
dawało policji – tłumaczył we wrocławskiej „Gazecie Wyborczej” Frasyniuk.
Jako właściciel firmy transportowej
narzeka, że na jednej z dwupasmowych ulic miasta ustawiono ograniczenie prędkości do 40 km na godz.
i fotoradar. Jego kierowcy zdobyli już
tam solidną porcję mandatów.
– Nie zapłacę. Niech mnie wsadzą do
więzienia albo skażą na prace społeczne. Fotoradar straży miejskiej to zwykłe łupienie obywateli! – mówi Frasyniuk.
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W niedzielę w Łodzi do likwidacji
straży miejskich w całej Polsce wezwał Janusz Palikot. Będzie zbierał podpisy pod obywatelskimi uchwałami
w największych miastach w Polsce.
Głównie chodzi o fotoradary, które
w Warszawie np. stanęły na ruchliwych ulicach.
– Straż zaczyna przy pominać orga ni za cję łu piec ką, któ ra pró bu je
wyrwać za wszelką cenę dodatkowe
pieniądze od obywateli, żeby łatać
dziury budżetowe – denerwuje się
Palikot.
W Szczecinie o likwidację straży,
a tym samym o oszczędności walczy
prawicowo-liberalne Stowarzyszenie
KoLiber. W Kielcach jej likwidacji
żąda Stowarzyszenie przedsiębiorców Nasz Dom, bo to lepsze od podno sze nia lo kal nych po dat ków,
W Krakowie bunt przeciw straży
narasta po tym, kiedy światło dzienne ujrzały dokumenty, które zdaniem

ratusza świadczą o tym, że premie
dla strażników zależały od ilości wystawionych mandatów.
Likwidacja straży nie jest jednak taka prosta. W całej Polsce na ulicach
pracuje 9,8 tys. strażników, a kolejne
1,4 tys. osób w biurze i administracji.
Straż ma co czwarta gmina. Mundurowi zajmują się drobnymi wykroczeniami. Oprócz łapania kierowców
na fotoradar (straż podkreśla, że to
dla bezpieczeństwa kierowców i pieszych): blokują koła źle zaparkowanych samochodów i sprawdzają kwitki za parkowanie, ścigają nielegalny handel na chodnikach, wlepiają mandaty za zakłócanie ciszy nocnej i śmiecenie, chodzą na wspólne patrole z policją, a ostatnio w Łodzi sprawdza ją, czym lu dzie pa lą
w piecach. W ubiegłym roku w sumie
straż interweniowała w całej Polsce
aż 2,9 mln razy. Nie bez powodu jest
to jedna z mniej lubianych profesji.

Buntownicy, w tym Frasyniuk udowadniają jednak, że bez strażników
można żyć, czego przykładem jest kurort Świeradów-Zdrój w Sudetach.
Miasto rozwiązało straż miejską na
początku grudnia. Zaoszczędzi 120 tys.
zł rocznie. Jej zadania przejmie policja i urzędnicy ratusza. Likwidacja była jednak prosta, bo w straży pracowały dwie osoby – strażnik i komendant.
Strażników nie ma też w większej
Stalowej Woli i Żorach. – To się opłaci
tylko w małych gminach – uważa najsłynniejszy strażnik miejski, a obecnie poseł PO Janusz Dzięcioł.
W du żych mia stach urzęd ni cy
straży bronią, bo boją się, że policja
drobnymi sprawami zajmować się
nie będzie. – A straż dba o porządek
w mie ście – prze ko nu je rzecz nik
warszawskiego ratusza Bartosz Milczarczyk.
Stolica wydaje na straż miejską – 100
mln zł rocznie i trudno by strażnicy

na siebie zarobili. Z mandatów ma „zaledwie” 16 mln zł.
– Niech policja przejmie nasze obowiązki. Zobaczymy, czy miasto da sobie radę – denerwuje się rzecznik stołecznej straży Monika Niżniak. Przypo mi na, że po cząt ku ją cy straż nik
w stolicy zarabia nieco ponad 2 tys.
zł brutto, czyli niewiele więcej niż kasjerka w hipermarkecie.
Policja rzeczywiście nie ma ochoty
do przejmowania „drobnicy”. – Straż
działa dobrze, odciążając nas w pilnowaniu porządku – chwali ją rzecznik
komendanta głównego policji Mariusz
Sokołowski.
Mariusz Jałoszewski

*

Czy straż miejska jest
niepotrzebna? Czy mogłaby
zastąpić ją policja?
Pisz: metro@agora.pl,
facebook.com/dziennik.metro
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„Mamma mia!” to już 30 lat bez Abby
11 grudnia 1982 roku najsłynniejszy szwedzki zespół po raz ostatni wystąpił publicznie. W brytyjskim programie
rozrywkowym „The Late, Late Breakfast Show” połączono się satelitarnie ze Sztokholmem, gdzie Agnetha Fältskog,
Björn Ulvaeus, Benny Andersson i Anni-Frid Lyngstad zaśpiewali „I Have a Dream” i „Under Attack”. Zespół, który
w ciągu dziesięciu lat sprzedał prawie 400 mln płyt i został królem ery disco, nigdy oficjalnie nie ogłosił rozstania.
Po tym występie każdy poszedł jednak własną drogą. W komplecie pojawili się razem dopiero przy okazji szwedzkiej
premiery filmowej wersji złożonego z ich piosenek musicalu „Mamma mia!” cztery lata temu. Bez „Dancing Queen”,
„Voulez-Vous”, „Super Trouper” czy „Waterloo” porządną taneczną imprezę trudno sobie wyobrazić i dziś.

Rocznica
wydarzenia
JUSTIN TALLIS AFP / AFP

PORAŻAJĄCO SZYBCY
WE WŁASNEJ SPRAWIE
Wikipedia miesiącami nie jest w stanie poprawić błędu w dacie urodzenia pisarki, ale od ręki usuwa niewygodne informacje
na swój temat – tak jeden z wikipedystów oskarża polskich administratorów internetowej encyklopedii
Anita Karwowska
* metro@agora.pl

* Co polscy naukowcy wikipedyści mają do powiedzenia pisarce Joannie Bator? Ta myśl przyświecała
nam, gdy do piąt kowe go „Me tra”
przygotowywaliśmy historię pisarki Joanny Bator, która przez wiele
mie się cy bez sku tecz nie wal czy ła
o po prawie nie złej da ty włas nych
urodzin w swoim biogramie w Wikipedii. Dla administratorów Wikipedii była „niewystarczająco wiarygodnym źródłem”, a błąd poprawiono
dopiero, kiedy swoją walkę opisała
w felietonie na łamach „Gazety Wyborczej”.
Współ twórcy pol skiej Wi ki pe dii
przyznali w „Metrze”, że reguły rządzące internetową encyklopedią są
skomplikowane i często uniemożliwiają szybkie sprostowanie błędu,
jednak bronią ich, bo nikt lepszych
zasad nie wymyślił.
– Kiedy prowadzę wykłady dla młodzieży czy studentów, to powtarzam,
że jedno źródło nie jest pewne i informację trzeba zweryfikować – mówił w „Me trze” dr hab. Paweł Jo chym, współtwórca polskiej Wikipedii. – Wikipedia jest dla mnie wiarygodna w 80 proc. Jest świetnym źródłem popularnej wiedzy, ale za każdym razem trzeba zajrzeć do innych,
o większym stopniu wiarygodności
– dodawał Bogdan Miś, autor ok. 1,5
tys. haseł w polskiej Wikipedii.
Za czę liś my się więc w „Me trze”
za sta nawiać, czy sko ro do zawar tych w encyklopedii informacji trzeba pod cho dzić kry tycz nie, to czy
Wi ki pe dia nie powin na czy tel nie
ostrze gać użyt kow ni ków, aby nie
trak tować jej ja ko stu pro cen towo
pew ne go źró dła (dziś zda rza ją się
przy hasłach, co do wiarygodności
których są wątpliwości. O ile wiemy,
przy haśle o Joannie Bator takiej informacji nie było, choć data urodzin
była błędna i pisarka chciała ją poprawić).
Wikipedyści pomysł odrzucają, bo
ich zdaniem to osłabia wiarygodność
Wikipedii.
Nasz piątkowy tekst zainspirował
wi ki pe dy stę do po now ne go uzu pełnienia biogramu Bator. Dopisał
in for ma cję, że pi sar ka jest au tor ką »pier wszej w Pol sce, a dru giej
na świe cie, kry ty ki no wych me diów z perspektywy pisarskiej, zapoczątkowującej medialną debatę
na temat wiarygodności Wikipedii
(m.in. w „Ga ze cie Wy bor czej”,
dzien niku „Metro”, ra diu i te lewizji)«. Zda nie szyb ko usu nię to, bo
we dług ad mi ni stra to ra (prof. Mi chał Sobkowski) to informacja nieistotna. – Polska Wikipedia jest nie-

zwykle bru tal nym cen zo rem, do ktrynerskim i przekonanym o swojej nie o myl no ści – stwierdził w li ście do re dakcji wi ki pe dysta, któ re go obu rzy ła in ter wen cja pro fe so ra. [frag men ty li stu pu bli ku je my obok – red.]
Pytamy więc, czy i dlaczego Wikipedia cenzuruje niewygodne informacje o sobie?

Czy profesor chemii ma
kompetencje, aby decydować,
co jest istotne w kulturze?
Rozmowa z prof. Michałem
Sobkowskim, profesorem
w Instytucie Chemii Bioorganicznej
PAN w Poznaniu,
administratorem Wikipedii

Wikipedii dało się przeprowadzić
od ręki i tak arbitralnie.

– Informacje zawarte w Wikipedii
muszą być opatrzone wiarygodnymi źródłami. W przypadku daty urodzenia brakowało tego źródła. Gdy pojawił się tekst w „Gazecie Wyborczej”, który uzasadniał
taką korektę, od razu została
wprowadzona. Ponadto teza, że
artykuł pani Bator zapoczątkował
jakąś szczególnie istotną debatę
nt. wiarygodności Wikipedii, jest
bardzo wątpliwa. Podane materiały źródłowe wcale tego nie potwierdzały, a 2 z 4 pozycji bibliograficznych były w ogóle nie na temat.

ANITA KARWOWSKA: – „Prości
anonimowi wikipedyści” pytają pana, dlaczego usunął pan z biogramu Joanny Bator informację
o tym, że zapoczątkowała pierwszą w Polsce
debatę na temat wiarygodności Wikipedii?
PROF. MICHAŁ SOBKOWSKI: – Biogramy w Wi-

kipedii powinny zawierać najistotniejsze
i obiektywne informacje na temat dokonań
opisywanej osoby. Ta
informacja jest całkowicie nieistotna wobec rzeczywistych osiągnięć pani
Joanny Bator, dlatego ją usunąłem (nb. było to już szóste
wycofanie tego tekstu, a potem był
usuwany przez kolejne osoby).
Można odnieść wrażenie, że to
ocenzurowanie tekstu, który był
dla Wikipedii niekorzystny.

– To nie było zdanie, które mogło
wizerunkowi encyklopedii zaszkodzić. Po prostu było zbędne
i odnosiło się do sprawy niemającej znaczenia dla publicznej działalności pisarki. Może za kilka lat
okaże się rzeczywiście, że ten
tekst miał wielki wpływ na karierę autorki, na razie to jednak raczej sensacja medialna, a takimi
Wikipedia się nie zajmuje. Jednym z zadań administratorów encyklopedii jest właśnie odsiewanie tego ty pu jednodniowych
newsów od istotnych i rzetelnych
informacji.
Joanna Bator miesiącami walczyła
o poprawienie błędnej daty urodzenia w swoim biogramie, bo uznawana była przez administratorów
za niewiarygodne źródło. A usunięcie zdania o jej ar tykule na temat

Długo współpracuje pan z Wikipedią?

– Sześć lat.
Hasła z jakich dziedzin pan opracowuje?

– Przede wszystkim z chemii, ale
interesują mnie także inne dziedziny.
Także literatura polska?

– Czasami.

Zastanawiamy się w „Metrze”, że
skoro pojawiają się w Wikipedii
błędy, a jest to już podstawowe
źródło informacji dla młodych ludzi, to może powinno pojawić się
tam ostrzeżenie, że nie jest w pełni wiarygodna.

– Na pewno trzeba uważać z bezkrytycznym przyjmowaniem
wszystkiego, o czym pisze Wikipedia. Ale takie ostrzeżenie byłoby
deprecjonujące wobec tekstów napisanych znakomicie.

DLA „METRA”
Joanna Bator, pisarka:

Dziwi mnie pomijanie wątku
o prawdzie w internecie
– Nie wiedziałam, że Wikipedia
dodała tę informację o krytyce nowych me diów z per spektywy pisarskiej. Podoba mi się ta inicjatywa. Pisząc o Wikipedii, nie chciałam zała twić pry wat nej
sprawy, ale poruszyć
poważniejszy temat
– co i na ja kiej pod stawie uzna je się
dziś za prawdę, a co
prawdą nie jest. Błąd
w mo im bio gra mie
udało się zmienić, bo
do starczy łam Wi ki pe dii lin ka do praw dy. Sama nie byłam wiarygodna, musiałam posłużyć się ga ze tą, by ad mi ni stratorzy tę informację w końcu uznali.
Uwa żam, że tekst w „Ga ze cie
Wyborczej” miał wkład w dyskusję
o tym, w jaki sposób powstają i rozpowszechniane są informacje, jak
można walczyć o prawdę, w jaki sposób internet tę informację zmienia.
Wiem też, że sprowo kowa łam do
dyskusji środowisko Wikipedii, po
tek ście do sta łam wie le po le micz nych, ale uprzejmych listów od wikipedystów. Pomijanie tego wątku
mojej działalności trochę więc mnie
dziwi.

A jak trafił pan na biogram Bator?

– To musiał być przypadek, ale nie
pamiętam dokładnie, jak to było.
Wikipedia to demokratyczny projekt, do którego każdy może dołożyć cegiełkę. Teraz wikipedyści
skarżą się, że pan tę autonomię
im odebrał.

– Obowiązkiem administratora jest
reagowanie, gdy widzi, że hasło zawiera błędy. Takich interwencji
jest bardzo dużo, nie rozumiem,
dlaczego ta wywołuje tyle emocji.

FRAGMENT LISTU
DO „METRA”
Co chciał osiągnąć profesor Michał
Sobkowski, tak bezwzględnie kasując te informacje i tłumacząc swoje
motywy jednym słowem: „nieistotne”? Czy „nieistotna” była praca wikipedysty, który zainspirowany artykułem z „Metra” znalazł aż cztery
linki potwierdzające edycję? Czy nieistotne było przejrzenie i akceptacja

hasła przez innego wikipedystę Kapsuglan?
Co takiego zezłościło w tym uzupełnieniu hasła kilku innych wikipedystów administratorów, że postanowili za wszelką cenę nie dopuścić
do jego publikacji?
A co takiego sprawiło, że Pan Profesor pozostawił stare linki na temat
Joanny Bator z Onet.pl i WP.pl, ale
skasował dodane w piątek linki z Gaze ta.pl, Blog.wi ki me dia.pl, Gu ar dian.co.uk oraz Newyorker.com?
Pan Pro fe sor Mi chał Sob kowski
ze względu na swój stopień naukowy, a więc po nad prze cięt ny au to rytet, powinien odpowiedzieć publicznie czytelnikom na te pytania
i wyjaśnić motywy swojego działania. Będzie nam wtedy łatwiej zrozumieć warunki, pod którymi wolno nam, pro stym, sza rym wi ki pe dystom, edy tować ha sła tak, że by
nie ura zić Pa na Pro fe so ra od che mii, który zna się na Joannie Bator
lepiej niż my.
Prości Anonimowi
Wikipedyści

KOMENTARZ OD „METRA”
I PYTANIE DO CZYTELNIKÓW
Waldemar Paś

Nie za leż nie od te go, czy do pi sek
w Wikipedii o rozpoczętej przez pisarkę krytyce Wikipedii był poprawny, to zadziwia szybkość, z jaką został wykreślony.
A już niepokoi to, że wikipedysta
z tytułami naukowymi, wykładowca nauk ścisłych, pan prof. Michał
Sobkowski nie dostrzega niestosowności w tym, że w obronie dobrego
wizerunku Wikipedia działa z taką
szybkością, na którą pisarka nie mogła liczyć.
To co najmniej niezręczne.
Nie rozumiem też wypowiedzi Pana Profesora, że „ta informacja jest
całkowicie nieistotna wobec rzeczywistych osiągnięć pani Joanny Bator”.
Szanowny Panie Profesorze, autorka na naszym łamach prezentuje odmienny od pańskiego pogląd.
A my, publikując ten artykuł, dajemy Panu linka i okazję, aby umieścił
Pan stosowną informację w Wikipedii (albo przynajmniej jej nie wycinał, jeśli ktoś jednak znów ją zamieści).*

*

A wy jaki macie pogląd
w tej sprawie?

*

Piszcie:
metro@agora.pl,
dyskutujcie:
facebook.com/dziennik.metro
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polskie Pulitzery

* Potrzebującym chcemy podarować coś luksusowego, choćby to
miała być tylko markowa czekolada
– tłumaczy Małgorzata Lelonkiewicz,
dyrektor Federacji Polskich Banków
Żywności, która w miniony weekend
w ponad 500 polskich miastach zorganizowała świąteczną zbiórkę żywności. W ubiegłym roku udało się pomóc 350 tys. osób. Teraz trwa jeszcze liczenie

– My nie docieramy bezpośrednio
do potrzebujących, tylko przekazujemy je sprawdzonym fundacjom
i ośrodkom, które specjalizują się
w pomocy najuboższym Polakom.
One wiedzą najlepiej, kto potrzebuje
żywnościowego wsparcia. A też
dzięki naszej działalności nie muszą
się martwić o organizowanie zbiórek
i mogą się skupić na innych działaniach, m.in.: pomocy w znalezieniu
pracy, aktywizacji, organizacji zajęć
dla dzieci itd.

Czy rekord to zasługa państwa Tusków, którzy
wspierali zbiórkę żywności, czy jednak
coraz bardziej rozumiemy potrzebujących?

Z Małgorzatą Lelonkiewicz
rozmawia Alicja Bobrowicz

Ponad 600 ton żywności po dwóch
dniach zbiórki. Wygląda na kolejny
rekord.

Jak wiele osób w Polsce potrzebuje
takiej pomocy?

– Ludzie rzeczywiście odpowiadają
na nasze prośby. I to dosłownie,
gdy umieszczamy na pierwszym
miejscu listy olej, to go dostajemy
najwięcej. To ważne, bo produkty
jak mleko czy sery kupujemy z innych środków. O cukier, mąkę czy
olej jest zawsze najtrudniej. W tym
roku dostaliśmy też dużo słodyczy
i co ciekawe, bakalii – głównie rodzynek i orzechów.

– W ubiegłym roku zebraliśmy
w ciągu trzech dni 760 ton. Teraz będzie zdecydowanie więcej. Ale i zasięg akcji jest większy, bo świąteczna zbiórka trwała w tym roku
w trzech tysiącach trzystu sklepach
w całym kraju. Pomagało 50 tys.
wolontariuszy. Właśnie wszystko liczymy, ważymy i sortujemy, żeby
jak najszybciej przekazać dalej.
Pierwsze partie wyjadą z magazynów już jutro i pojutrze. Przed
świętami żywność dotrze do potrzebujących.

– Niestety, coraz więcej. Do 2010 roku
wskaźniki ubóstwa jakby hamowały.
Wydawało się, że sytuacja się poprawia. W czasach kryzysu, wszystko
się znowu rozhuśtało. W Polsce mówimy o ok. 2,5 mln osób, które żyją
poniżej granicy tzw. minimum egzystencji. W większości dotyka to rodzin wielodzietnych. Proszę sobie
wyobrazić np. czteroosobową rodzinę, która ma na życie około 1,3 tys. zł
na miesiąc, czyli około 300 zł na osobę. A za to trzeba opłacić mieszkanie, rachunki, kupić ubrania i jedzenie. Bez pomocy, nierealne!

Może dlatego, że najbardziej kojarzą się ze świętami?

– I pewnie z dziećmi, którym chcemy pomóc. Słodycze, które dostajemy, są naprawdę dobrej jakości,
głównie markowe czekolady. Okazuje się, że jak się dzielimy, to chcemy podarować innym coś luksusowego a nie najtańszy, byle jaki produkt.

W czasie zbiórek podpowiadacie
Polakom, że najbardziej przydają
się rzeczy z długim terminem ważności jak olej, konserwy, cukier czy
przetwory. To właśnie znajdujecie
w koszach?

Zbiórka żywności skończona, ale
jest jeszcze opcja dla spóźnialskich.

– Do końca grudnia można zrobić zakupy na rzecz potrzebujących przez
internet. Sklep, z którym współpracujemy, przywiezie je do nas. *

Do kogo trafi zebrana żywność?

* Jeszcze żaden zdobywca najważniejszej nagrody dziennikarskiej
w Polsce nie szedł po nią tak zdumiony jak wczoraj Jerzy Jurecki z „Tygodnika Podhalańskiego”. Głosami
51 redakcji wygrał w plebiscycie na
dziennikarza roku 2012

STEFAN ROMANIK / AG

KPRM

Rekord Banków Żywności

MATEUSZ SKWARCZEK / AG

Jurecki
dziennikarzem
roku

Ten tytuł (a także statuetka złotej stalówki i czek na 10 tys. euro) to nagroda za profesjonalizm, promowanie
światowych standardów pracy w mediach i przestrzeganie etycznych kanonów zawodu.
Jerzy Jurecki już ze stalówką w ręku
nieporadnie zakładał krawat podrzucony przez organizatorów gali Grand
Press i rugał naczelnego miesięcznika
„Press” Andrzeja Skworza za to, że nie
uprzedzono go o tym wyróżnieniu (był
w gronie jurorów, które tuż przed galą przyznawało nagrody Grand Press,
tzw. polskie Pulitzery). – Gdybym wiedział, wystąpiłbym tu w stroju Czubaki, a tak został w samochodzie – narzekał. Właśnie w przebraniu kosmatego
małpiszona z „Gwiezdnych wojen”
przeprowadził prowokację dziennikarską, która doprowadziła do ujawnienia, że dyrektor należącego do samorządu Czarnego Dunajca Centrum
Kultury i Promocji bierze na dożynkach łapówki od handlarzy.
Jurecki w głosowaniu wyprzedził
Wojciecha Jagielskiego z Polskiej Agencji Prasowej (22 pkt), Wawrzyńca Smo-

Jerzy Jurecki – jako Czubaka rok temu
i wczoraj – podczas gali

czyńskiego z „Polityki” (20 pkt) oraz
redaktora naczelnego „Kuriera Słupeckiego” Janusza Ansiona i Tomasza Zimocha z Programu I Polskiego Radia.
Nagrody Grand Press (i czeki na 1 tys.
euro) odebrali: Roman Osica z RMF
FM (kategoria news), Tomasz Patora
z „Uwagi!” TVN (dziennikarstwo śledcze), Agnieszka Zalewska i Przemysław Talkowski z Polsatu (publicystyka), Urszula Jabłońska z „Gazety Wyborczej” (reportaż prasowy), Adrian
Chimiak i Magdalena Szybińska z Radia Opole (reportaż radiowy), Monika Góralewska z „Uwagi!” TVN (reportaż telewizyjny), Anna Wacławik-Orpik z TOK FM (wywiad) i Wojciech Staszewski z „Gazety Wyborczej” (dziendoris
nikarstwo specjalistyczne).

na pewno ważne

USA pomoże sprowadzić wrak Tupolewa? – Poprosiłem szefową unijnej dyplomacji, Cathy Ashton, aby podczas
szczytu z Rosją podnieść formalnie kwestię potrzeby zwrotu wraku prezydenckiego TU-154 do Polski – mówił wczoraj szef MSZ Radosław Sikorski. Jak dodał, komunikacja z Rosją nie skutkuje,
dlatego zdecydował się na przeniesienie
sprawy na poziom międzynarodowy.
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późnym wieczorem, przed północą lekarz stwierdził zgon. Był to doświadczony pracownik, przepracował w kopalni
25 lat i 4 miesiące.

Wręczono Nobla dla Europy. Wczoraj w ratuszu w Oslo odbyła się uroczystość wręczenia tegorocznej Pokojowej
Nagrody Nobla dla Unii Europejskiej.
Nagrodę przyznaną za szerzenie pokoju i promowanie praw człowieka odebrali szefowie trzech głównych instytucji UE. Ale na uroczystości nie zabrakło
ok. 20 szefów państw i rządów UE. Byli wśród nich: premier Donald Tusk,
prezydent Francji Francois Hollande
i kanclerz Niemiec Angela Merkel.

A jednak będzie ożywienie? Rząd
oczekuje w 2013 r. najpierw stabilizacji, a potem – w drugiej połowie roku
– ożywienia gospodarczego i znaczącego przyspieszenia wzrostu – powiedział wczoraj minister finansów Jacek
Rostowski. Minister odnosił się do zarzutów, zgłaszanych przez opozycję
pod adresem projektu ustawy budżetowej na 2013 r.

Tajemnicza eksplozja w Warszawie. Wczoraj około godz. 14 mieszkańcy usłyszeli eksplozję w jednym
z budynków przy ul. Grochowskiej
w pobliżu skrzyżowania z Gocławską.
Policja w mieszkaniu znalazła lekko
rannego w rękę mężczyznę i zwłoki
drugiego. Prawdopodobnie najpierw
doszło tu do zabójstwa, a potem do
wybuchu nieznanej substancji. Jeden
z nich zaatakował drugiego ostrym
narzędziem. W wyniku ataku mężczyzna zmarł. Nożownik miał przy sobie materiał pirotechniczny nieznanego pochodzenia, który wybuchł mu
w rękach.
pap, gw

Górnik z Mysłowic nie żyje. 43-letni
górnik, który zaginął w sobotę wieczorem po zasypaniu chodnika na poziomie 665 m w kopalni „Mysłowice – Wesoła” w Mysłowicach (Śląskie), nie żyje
– poinformował rzecznik Katowickiego
Holdingu Węglowego Wojciech Jaros.
Ratownicy dotarli do niego w niedzielę
E

ziewczynka na zdjęciu to Weronika.
Weronika w czasie porodu zaklinowała się barkami w wyniku czego doznała uszkodzenia splotu barkowego. Ma
uszkodzone nerwy łączące rękę z rdzeniem
kręgowym przez co nie może jej zginać
i podnosić, leży ona wykręcona bezwładnie
obok ciała. By odzyskać sprawność ręki, Weronika musi przejść operację rekonstrukcji
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Po Nowym Roku
zwolnienia
w energetyce
i praca w handlu

planuje 9 proc. pracodawców). – Wiele
firm wstrzymało uruchamianie nowych
projektów. Nie bez wpływu na sytuację
na polskim rynku pracy pozostają sygnały z państw strefy Euro – tłumaczy Iwona Janas, dyrektor generalna ManpowerGroup wPolsce. Jeszcze gorsze nastroje panują na rynku pracy wEuropie.
Kolejne zwolnienia zapowiadają pracodawcy m.in. w: Grecji, Hiszpanii, Włoszech, Słowenii, Holandii, Słowacji, Irlandii, Bułgarii i Czechach. Według najnowszych danych Ministerstwa Pracy
bezrobocie sięga wPolsce 12,9 proc. – bez
pracy jest już ponad 2 mln Polaków
(w ciągu miesiąca pracę straciło 64 tys.
osób). Pracodawcy mają coraz mniej ofert
pracy (w pośredniakach wciągu miesiąca ich liczba spadła niemal ojedną trzecią)
icoraz częściej nie przedłużają pracowniakar
kom umów na czas określony.

* 15 proc. firm planuje cięcia etatów na początku przyszłego roku
– wynika z najnowszego badania Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia przeprowadzonego wśród
750 pracodawców
Zwolnienia w pierwszych miesiącach
2013 r. najbardziej odczują Polacy pracujący wkopalniach, na budowach iwenergetyce. Nowe etaty będą jednak tworzyć
handlowcy, hotelarze iadministracja publiczna (w sumie wzrost zatrudnienia
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nerwów. Operacje takie wykonywane są za
granicą a ich koszt to od 5 do 10 tyś. euro.
Sukces Weroniki zależy nie tylko od zaangażowania i jej ciężkiej pracy lecz też od zebranych środków finansowych. Prosimy Państwa
o pomoc – rodziców nie stać na udźwignięcie
tak wysokich kosztów operacji Weroniki. Nawet drobna kwota może pomóc!

Fundacja Splotu Ramiennego
KRS 0000142952 www.fsr.pl
Nr konta: 19 1050 1054 1000 0023 1256 3600
z dopiskiem: na ochronę zdrowia Weroniki Izak
bądź innego podopiecznego Fundacji
32226640
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wydarzenia

Segregacja śmieci
nikomu się dziś nie opłaca
Michał Stangret
* metro@agora.pl

* Nowa ustawa śmieciowa, która zacznie obowiązywać od połowy przyszłego roku, ma spowodować, że Polacy zaczną chętniej segregować śmieci.
Dzięki niższym opłatom za wywóz posegregowanych odpadów będziemy
mogli zaoszczędzić rocznie nawet
600 zł. Ale wielu z nas podejrzewa, że
póki co segregacja nie ma sensu. Tak
skrupulatnie dzielone przez nas odpadki i tak są później wrzucane do jednego kosza w samochodzie. Zauważył
to m.in. czytelnik „Metra” z Warszawy,
na którego podwórku już dziś stoją
cztery pojemniki na śmieci, po które
zawsze przyjeżdża jedna śmieciarka.
– Pytałem pracownika: „To znaczy
nasza segregacja domowa nie ma sensu?”. Usłyszałem: „Tak, nie ma sensu”
– opowiada nasz czytelnik.
Eksperci przyznają, że to nic zaskakującego, bo w sytuacji kiedy wspólnot czy spółdzielni segregujących odpady jest tak mało [przyznaje się do
tego niewiele ponad 40 proc. Polaków
– przyp. red.], nie ma sensu wysyłać
samochodu, który by zajmował się
tylko odbieraniem szkła, papieru czy
plastiku.

DAMIAN KRAMSKI / AG

Firmy zajmujące się wywozem odpadów wolą powtórnie segregować śmieci, niż wysyłać samochody
tylko po papier, szkło czy plastik. To ma się jednak zmienić w przyszłym roku

Nowoczesna sortownia śmieci zakładu utylizacji na gdańskich Szadółkach

– Koszty paliwa byłyby gigantyczne
– mówi pracownik jednej z firm odbierających śmieci w stolicy. Nie chce wypowiadać się pod nazwiskiem, by bez
kłopotu startować w przyszłorocznych
przetargach. – Dla nas znacznie tańsza jest powtórna segregacja w zakładzie. Ale segregowanie śmieci w domu też ma sens, choćby dlatego, że my

już nie musimy oddzielać odpadów
np. organicznych od plastiku czy szkła.
Nasz rozmówca przyznaje, że gdy
segregujących będzie więcej, powtórne dzielenie odpadków będzie nieopłacalne. Taniej będzie wysłać kilka
śmieciarek w teren. Potwierdza to firma Lekaro – jeden z odbiorców śmieci na terenie Warszawy.

Polaków w Niemczech – zapowiedział prezes PiS.

nej Polski Kaczyński, domagając się takich samych uprawnień dla mniejszości
niemieckiej w Polsce, jaką ma mniejszość polska w Niemczech, wykazał się
brakiem elementarnej wiedzy.

– Są co prawda na rynku pojazdy
z dwoma oddzielnymi pojemnikami, które dziś wykorzystuje się do
jednoczesnego odbioru papieru i plastiku. Ale wielopojemnikowe pojazdy nie mają sensu, bo co ma zrobić
kierowca, gdy w trakcie pokonywania trasy jeden z pojemników zapełni się, a drugi będzie niemal pusty
– mówi Leszek Zagórski, członek zarządu Lekaro. – W nowym systemie
naj le piej sprawdzą się śmie ciar ki
z jednym pojemnikiem, bo zapewnią maksymalne wykorzystanie miejsca.
- Wszystkie wstępnie posegregowane przez mieszkańców odpady będą
odbierane oddzielnie przez specjalistyczny sprzęt - zapewnia nastomiast
Joanna Mroczek, rzeczniczka warszawskiego MPO.
Co ważne, firmom powinno zależeć na jak najdokładniejszej segregacji, bo np. dobrze posegregowane butelki dostarczone do huty oznaczają
większy zarobek. Po drugie, gdy gminy pła cą ce za od pad ki od kry ją, że
śmieci nie są prawidłowo segregowane, odbierająca je firma może stracić
kontrakt. My zaś za karę – nawet trzykrotnie więcej – zapłacimy za wywóz
nieczystości.*

Wizz Air wraca
na Okęcie
Linie Wizz Air przeniosą rejsy do
*
Budapesztu na Lotnisko Chopina.
Przewoźnik jest wściekły na port
w Modlinie, że nie zamontował dotąd systemu ILS, dzięki któremu
można lądować przy gorszej pogodzie

O możliwości przeniesienia niektórych rejsów na Okęcie przedstawiciele linii Wizz Air mówili już pod
ko niec li sto pa da. Wszyst ko przez
kłopoty na lotnisku w Modlinie. Port
czę sto pa ra li żu ją mgły (osta t nio
w sobotę). A to oznacza kłopoty dla
podróżnych - odwołanie lotów albo
przekierowanie ich na inne lotnisko.
Według węgierskich linii port w Modlinie obiecał im, że system ILS, który pomaga lądować przy gorszej widzial no ści, będzie działał w paź dzierniku tego roku. – Żałujemy, że
Modlin nie wywiązał się z tej obietni cy. Wizz Air uru cho mił 21 po łą czeń z Modlina, aby korzystać z niższych op łat lot ni skowych, ale wa runki zimowych operacji lotniczych
sprawiły, że jest to obecnie najdroższe lotnisko! – mówi Daniel de Carvalho, dyrektor ds. komunikacji linii Wizz Air.
Linie właśnie ogłosiły, że od 21 grudnia przeniosą na Okęcie loty do Budapesztu. Reszta pozostanie w Modlinie. Przewoźnik nadal żąda jednak od portu, by pokrył jego dodatkowe koszty związane z brakiem systemu ILS. Szacuje, że tej zimy straci ok. 8 mln zł. Utrud nie nia z tym
związane – opóźnienia, odwołania
czy przekierowania lotów – miały dotknąć już 30 tys. pasażerów linii.
gazeta.pl

depesze polityczne
Staniszkis o Niemcach. Porównywanie statusu Polaków przebywających w Niemczech z autochtonami
ze Śląska Opolskiego to nieporozumienie. Raczej powinien porównać
do tego, czego chcemy dla Polaków
na Litwie – mówiła w TVP 1 socjolog
Jadwiga Staniszkis, odnosząc się do
słów Jarosława Kaczyńskiego.
W Opolu Jarosław Kaczyński krytykował przywileje, jakie ma mniejszość
niemiecka w Polsce. – Chcę państwu zadeklarować jasno, że jeżeli
Prawo i Sprawiedliwość dojdzie do
władzy, to będzie stosowana zasada: tyle praw Niemców w Polsce, ile
R

E

Ziobro do Kaczyńskiego. Również Lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro
wytknął wczoraj prezesowi PiS, że jako
premier polskiego rządu nie zrobił nic,
by zmienić sytuację Polaków żyjących
w Niemczech. Ziobro odniósł się w ten
sposób do sobotniej wypowiedzi Kaczyńskiego, który powiedział, że po
1989 r. polskie władze z powodów „idealistycznych” nadały mniejszościom narodowym „daleko idące uprawnienia”,
nie dbając o to, by Polacy za granicą
mieli podobne. W ocenie lidera SolidarK

Piechociński na ratunek fabrykom. Wicepremier, minister gospodarki Janusz Piechociński zapowiedział,
że dziś przedstawi na posiedzeniu rządu propozycje dotyczące wsparcia dla
branży motoryzacyjnej w Polsce. Spodziewa się, że rząd podejmie „stosowne decyzje” w tej sprawie. – Będziemy
walczyć o każde miejsce pracy. Będziemy walczyć o każdego dolara, euro czy
L

juana w eksporcie – dlatego, że najlepszą odpowiedzą na kryzys jest wzrost
aktywności, wzrost konkurencyjności
nie tylko w naszej przedsiębiorczości,
ale całej przestrzeni społeczno-gospodarczej – dodał.
W pierwszym kwar tale 2013 r. fabryka
Fiata w Tychach zamierza zmniejszyć
zatrudnienie o 1,5 tys. osób. Oznacza
to, że pracę straci trzecia część obecnej załogi. Dyrekcja tłumaczy zwolnienia spadkiem sprzedaży aut. Związkowcy mówią, że to efekt zaplanowanego zakończenia produkcji modelu
Panda poprzedniej generacji.
pap
A

Karmią królika
z orlika
* W podwarszawskim Żółwinie na
boisku zamieszkał dziki królik – donosi portal Regionalnemedia. Zamiast
go przepędzać, Miejski Ośrodek Kultury w Brwinowie zdecydował się na
dokarmianie zwierzęcia. Każdy może wziąć udział w akcji „Karmimy królika z orlika”, przynosząc mu suchy
chleb. Miejsca zbiórki to miejscowy
orlik w Żółwinie oraz MOK przy ul.
Wilsona 2.
eb
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Pożyczki
Chwilówki do 1500 zł
Bez wychodzenia
z domu
Bez sprawdzania w BIK
tel. 534 104 204
tel. 533 313 235
www.ekspres-pozyczka.com.pl
32228401

Duża firma zatrudni od zaraz

do sprzątania
kolejowych wagonów
pasażerskich

Panie i Panów

na Pradze Południe.
Praca w pełnym wymiarze
w systemie zmianowym.
Wynagrodzenie:

od 1200zł netto/mc (na rękę).
Spotkanie informacyjne odbędzie się
11.12.2012r (wtorek) o godz. 12.00
w siedzibie firmy przy ul. Marsa 56A
(Rembertów), w sali nr 4.
Kontakt: 510-014-898 lub 510-012-549.
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z życia

opowia da ją, że pew na ame rykań ska klinika wy produkowała na bazie skład ni ka pa pryczki lek – ta ka
kuracja za oceanem kosztuje 20 tys.
dol. Po twier dzić tych hi sto rii nie
sposób. Jak to więc możliwe, że papryczka sta ła się spe cy fi kiem tak
po szu kiwa nym przez cho rych na
nowotwory?
Do tej pory habanero interesowa li się co naj wy żej mi łoś ni cy
sztuk ku li nar nych. Wszyst ko
przez wyjątkowe walory
sma kowe pa pryczki
związane z jej pikantnością. Znawcy plasują ją wśród najbardziej pi kan tnych
pro duk tów, ja kie
świat widział. Niektóre jej odmiany osiągają po noć po nad 500
tys. jed no stek Scovil le'a (skala mierząca stopień ostrości). W praktyce ozna cza to, że jej eks trakt musi zostać rozcieńczony z wo dą w sto sun ku 1:500
000, zanim pijący przestałby odczuwać pikantny smak (dla porównania pieprz cayenne jest 10-krotnie łagodniejszy).

Swoją ostrość habanero zawdzięcza wysokiemu stężeniu kapsaicyny. I to ta substancja ma według internautów mieć właściwości antyrakowe.
Co na to eksperci? Zgodnie przyznają, że nauka już dziś stosuje niektóre związki naturalnego pochodzenia w terapiach nowotworowych (w
składzie leków stosowanych przy chemioterapii jest np. wyciąg z cisu). Ale
by stwierdzić lecznicze właściwości
jakiejś substancji, potrzebne są rzetelne badania.
– Na dziś nie ma naukowo potwierdzonego dowodu, by kapsaicyna była skutecznym lekiem nowotworowym – ostrzega dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii. Tych, którzy się jednak uprą i postanowią leczyć papryczkami, przestrzega, by
pod żadnym pozorem nie rezygnowali z oficjalnej terapii nowotworowej
i koniecznie poinformowali o tym lekarza prowadzącego. – Nowotwory leczy się w sposób indywidualny. Ekspert musi ocenić, czy w konkretnym
przypadku działanie zawartych w papryczce substancji nie będzie się wiązać z ryzykiem pogorszenia stanu chorego – mówi.

Święta w TV, czyli wielkie odświeżanie

pokaże pierwszy prawdziwy polski film
świąteczny i przy okazji wielki kinowy
przebój „Listy do M.” (godz. 21), aHBO
„Przygody Tintina” spod ręki Stevena
Spielberga (godz. 20.10). WJedynce królować będzie nieświeże kino akcji, wDwójce uroczy uśmiech Julii Roberts z„Pretty Woman” (godz. 21.40), wPolsacie pojawi się „Kevin sam w Nowym Jorku”
(godz. 19.30), a w TVN Bruce Willis, ale
nie jako John McClane, tylko nudziarz
z„Kodu Merkury” (godz. 20).
Drugi dzień świąt to czas odpoczynku,
który umilać nam mają równie zwietrzałe komedie, np. „Ściągany” zLeslie Nielsenem (TVP 2 godz. 18.35), polskie „Dlaczego nie!” (TVP 1 godz. 21.40) czy „Cztery gwiazdki” z Jennifer Aniston (TVN
godz. 20). Ado tego nieśmiertelna „Bezsenność w Seattle” z Tomem Hanksem
iMeg Ryan (Polsat godz. 21.30). stan

przyprawa, jest w internecie coraz
częściej poszukiwana przez osoby
chore na nowotwory

„Pytam we wszystkich supermar ke tach, nikt o niej nie sły szał”, „Czy ktoś wie, gdzie w Polsce można ją kupić?”, „Jak ją przyrządzić, by poskutkowało?” – na forach serwisów poświęconych natu ral nym me to dom le cze nia
o habanero jest coraz głośniej. Wa rzy wa rze czy wi ście nie spo sób ku pić
w sklepie. W internecie
dostępne są jedynie nasio na, z któ rych moż na
wyhodować papryczkę.
Chorzy na raka i ich bliscy przekonują, że warto, bo warzywo ma mieć
cudowne właściwości niszczą ce cho ro bę. Trium fy
świę ci hi sto ria o rze ko mym
od kryciu, któ re go mie li do ko nać uczeni z angielskiego Nottingham – po noć po da li zwie rzę tom
jeden ze składników wyciągu z papryczki i zauważyli, że osobniki chore na nowo two ry zdrowia ły. In ni

* W tym roku w Boże Narodzenie
o Johna McClane'a ratującego żonę
i resztę zakładników w „Szklanej pułapce” czy „Kevina samego w domu”
musimy zatroszczyć się sami. Ale radosno-melancholijnej atmosfery na
ekranie nie zabraknie
WWigilię świąteczny klasyk zaserwuje
nam TVN, który pokaże brytyjską komedięromantyczną„Towłaśniemiłość”(godz.
20) zkilkunastoma bohaterami przygotowującymi się do Gwiazdki wbardzo różnych nastrojach. WPolsacie premierowo
również brytyjska irównież komedia „Ale
szopka!” zMartinem Freemenem wroli
nauczyciela, który ma wyreżyserować
szkolne jasełka (godz. 20.25). Przed tym

filmem zobaczyć będzie można krótkometrażówkę otym, jak wyglądała gwiazdka uSida iMańka, czyli „Epoka lodowcowa: mamucia gwiazdka” (Polsat godz. 20).
AwJedynce pełnometrażowa animacja
„Renifer Niko ratuje święta” (godz. 20.20).
W Boże Narodzenie od rana w Polsacie uroczy „Święty Mikołaj z 34 ulicy”
(godz. 10.45), potem wJedynce drugi film
zbaśniowego cyklu „Opowieści zNarnii”,
czyli „Książę Kaspian” (godz. 13.35),
awTVN zestaw krótkometrażówek zpandą Po, królem Julianem iShrekiem, czyli „Kung Fu Panda: Święta, święta i Po”,
„Madagwiazdka” i„Pada Shrek” (od godz.
17.35). Niestety wśród filmów dla dorosłej widowni posucha – najciekawsze propozycje mają stacje kodowane – Canal+

A. CHEDERROS AFP

randki z całusem nie ma się co spieszyć

Nadzieja chorych
ma smak ostrej papryczki
Papryczka habanero, ceniona
*
przez kucharzy i smakoszy pikantna
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* Tak przynajmniej twierdzą polscy single, przepytani przez portal
randkowy Edarling.pl
Z badań przeprowadzonych w 11 krajach przez portal wynika, że tylko co
trzecia Polka zdecydowałaby się na
pocałunek na pierwszej lub drugiej
randce. Bardziej niecierpliwi są panowie nad Wisłą. Aż 60 proc. uważa, że do pocałunku powinno dojść
najpóźniej na drugiej randce. Nasi

rodacy zapytani o to, na której randce można zdecydować się na seks,
odpowiadają, że na trzeciej. Ale pomysł ten popiera zaledwie 41 proc.
pytanych.
Jesteśmy za to optymistami, jeśli chodzi o trwałość związku. Aż
77 proc. Polek i 63 proc. Polaków
uwa ża, że już w pier wszym ro ku
trwania romantycznej miłości warto rozważyć przyszłe małżeństwo.
ab

Michał Stangret

Święta tylko
z tabletem
Na Wyspach Brytyjskich co dwie
*
sekundy sprzedawany jest nowy tablet. To tegoroczny gwiazdkowy hit

Szaleństwo na kupowanie tabletów
zaczęło się, jak donosi portal Daily Mail, w ubiegły poniedziałek w czasie
przypadającego na 3 grudnia Cyber
Monday. To odpowiednik amerykańskiego Black Friday, ale na Wyspach
rabaty oferowane są w tym dniu przez
sklepy internetowe.
Według sprzedawców 3 grudnia tablety były zamawiane w brytyjskim internecie co sekunda. Świetnie sprzedawały się tablety Nook HD i Kindle

Fire HD, ale największą popularnością
cieszyły się iPady i tablety Google Nexus 7. Dzięki temu sprzedaż tabletów
w Apple i Google wzrosła o 1000 proc.
w porównaniu z ub. rokiem!
Po poniedziałkowej fali szał zakupów
jednak nie opadł. Producenci spodziewają się, że do Bożego Narodzenia, będą sprzedawać jeden tablet co dwie
sekundy!
Simon Barry, menedżer sklepu Argos,
popularność tabletów tłumaczy tym, że
jest to jeden zwielu gadżetów, który każdy chce posiadać. Nie wystarcza nam
jedno takie urządzenie wdomu, bo nawet najmłodsi dziś marzą otablecie. Wiedzą otym producenci, którzy wymyślili np. tablet Innotab 2 (cena ok. 330zł) reklamowany jako idealny dla dzieci wwieku 4-9 lat.
agapias

OGŁOSZENIE

Oryginalne
powitanie
Nowego Roku
720 zł zamiast 758 zł za bal
sylwestrowy z noclegiem
dla 2 osób w zabytkowej
Fabryce
Kindermanna
w hotelu Focus
w Łodzi

758 zł

720 zł

Święta o jakich
marzysz
2 100 zł zamiast 2 800 zł
za święta Bożego
Narodzenia z pakietem
atrakcji dla 2 osób
z dzieckiem
w ekskluzywnym
hotelu
Remes****
w okolicach
zł
Poznania

2800 zł

2100
www.HappyDay.pl | email: kontakt@HappyDay.pl
tel:(42) 631 63 63
1 RP

32020479

32240534
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moda na zimę

Na jakich sankach z górki na pazurki?
Sanki do 3. roku życia
Dla maluchów najodpowiedniejsze
będą sanki z oparciem i nieco podwyższonym siedziskiem – w myśl zasady,
im wyżej, tym cieplej.
Najlepsze będą sanki małe, do 74 cm.
Jednak należy pamiętać, że przy małych sankach maksymalne obciążenie
wynosi do 30 kg. Takie sanki mogą być
wykonane z drewna, plastiku czy metalu, najważniejsze, by były stabilne i bezpieczne.
Często, przy sankach dla maluchów, zamiast sznurka montowana jest sztywna rączka do pchania sanek. Na rynku dostępne są
sanki wyposażone w śpiwory, które chronią dziecko przed wypadnięciem z sanek i przemarznięciem.
Niektórzy producenci sanek oferują
specjalne foteliki, które montuje się
do sanek pasami bezpieczeństwa, a inni amortyzowane siedziska. W czym
możemy wybierać?
Sanki ze śpiworem i daszkiem, producent BabySafe, cena 255 zł
Sanki Snow Ba by Dre am, ce na
399 zł. Sanki ze sztywną rączką, z fotelikiem i śpiworkiem dla maluchów.
Sanki firmy Hamax Sno Tiger, cena
262,99 zł. Konstrukcja sanek zapewnia
znakomitą sterowność, stabilność iwłaściwości ślizgowe. Sanki posiadają kierownicę i hamulec ręczny, dzięki czemu dziecko może łatwo skręcać i bezpiecznie hamować. Sanki odpowiednie dla dzieci w wieku 3 lat i starszych.
Sanki drewniane Bobas, cena 104 zł.
Sanki pokryte ekologicznym lakierem
bezbarwnym, nie szko dliwym dla
R

E

Wiele banków
w jednym miejscu
æ
æ
æ

Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent
Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki
Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut

WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7
TEL. 22 670 49 58, 504 036 554
PON.- PT.: 10.00-17.00 biuro.multika@wp.pl

MATERIAŁY PRASOWE(4)

Za najtańsze i najprostsze zapłacimy niewiele ponad 60 zł. Modele luksusowe z fotelikiem i śpiworkiem dla najmłodszych
czy superhamulcami i zagłówkami dla starszaków kosztują nawet 900 zł

dziecka. Wykonane z drewna bukowego. Metalowe płozy zabezpieczają
drewno przed przetarciem, a dodatkowo zapewniają lepsze właściwości
jezdne.
Fotelik dla maluchów, pasuje do sanek typu Crazy Bob, Snow Shuttle,
Snow Shuttle de Luxe, cena 79 zł, obciążenie maks. do 35 kg, KHW.
Sanki od 4 do 9 lat
Podobnie jak w przypadku maluchów
sanki należy dostosować do wzrostu
i wagi dziecka. Tutaj mamy wybór między modelem jednoosobowym o długości od 70 do 90 cm i dwuosobowym
o długości 100 cm. Dopuszczalne obciążenie sanek powinno wynosić maksymalnie 150 kg. Starsze dzieci chętnie zjeżdżają na sankach z górki, szu-

kajmy więc sanek lekkich i wytrzymałych.
Materiał: drewno lub plastik. Niektóre modele sanek plastikowych mają hamulce ikierownicę, dzięki czemu dziecko może samo skręcać i hamować.
Sporą popularnością na rynku cieszą się ślizgacze, czyli plastikowe sanki bez płóz. Ponieważ mają dobry ślizg,
dziecko powinno w nich jeździć w kasku ochronnym.
Co producenci przygotowali dla starszaków?
Sanki Cobra Double czarne to dwumiejscowe sanki z hamulcem doskonałe do zabawy dziecka z rodzicem
lub dla dwójki dzieci. Cena 128,99 zł
Sanki Ślizg KHW Snow Flipper de
Luxe, cena 99 zł. Rączki z boku sanek
służą do hamowania oraz do skręca-

K

L

Praca dodatkowa
w branży finansowej!
Wysokie zarobki!
Bezpłatnie szkolenia!

8-9 zł.

~
12 szt.

Tel. 22 30 85 785, 602 408 785

Zadzwoń 668 681 903

32219328

www.krainapierogow.eu

32220118

32228857

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 903
Profi Credit

także na oświadczenie
akceptujemy wszystkie źródła dochodu

20 000 zł

DLA TAXI I FIRM NA KARCIE
PODATKOWEJ
REWELACYJNA OFERTA
32172095

Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 912
Profi Credit

32207454

KREDYTY BANKOWE
180 000 zł w 60 minut
20 000 zł na oświadczenie
DLA FIRM - HIPOTEKA - SAMOCHODOWE
POZABANKOWE I CHWILÓWKI
tel.: 22 810 04 56; Wilcza 11 (10-18);

www.kredyt1.pl

32233727

KREDYT NA ŚWIĘTA!!!
3 kredyty na oświadczenie
3 specjalna oferta dla emerytów
3 spłata kredytów plus gotówka
Warszawa, ul. Ogrodowa 37,
tel. 504 246 630, 22 817 10 07
32218115

ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ – POMOŻEMY!!!

KREDYTY TRUDNE
PROFESJONALNIE!!!

M

Dzwoniąc pod numer telefonu
801 108 108, uzyskasz pomoc!
Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym:
pon.-pt. 11.00-19.00.

Zadzwoń!
32219560

KREDYTY
Mokotowska

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY

do 100 tys.

æ KONSOLIDACYJNY
200 tys. na 120 m-cy, centrum redukcji rat
Obniżymy twoje raty miesięczne o połowę
æ

REALIZACJA W 1 DZIEŃ

GOTÓWKA CHWILÓWKA bez BIK.

GOTÓWKI
• na oświadczenie (bez zaświadczeń)
• bez zdolności kredytowej do 30 tys.

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
32219325

31879705

Forum – jubiler- lombard.

32228884

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

Pl. Mirowski 12, tel. 22 403 31 14,
ul. Marszałkowska 100a (przejście podziemne
przy Rotundzie) paw. 9, tel. 22 622 23 98.
32239494

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

Skup: złota, srebra, brylantów, zegarków.
Ekspresowe pożyczki pod zastaw.

22 497-14-40, 500-004-484, 506-490-819

A

Masz problem z rzuceniem palenia?

Najlepsze ceny w Warszawie.

UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

Szukasz prezentu
dla dziecka?
Czytaj
MetroMsn.pl

32228612

32206032

POGOTOWIE KREDYTOWE!!!

wsza część posiada ergonomicznie
ukształtowane, amortyzowane, wygodne oraz pokryte antypoślizgowym
materiałem siedzenie wraz z oparciem
i zagłówkiem. Dwa niezależnie działające hamulce oraz szerokie płozy ze
stali nierdzewnej zapewniają optymalne własności jezdne na różnych rodzajach śniegu i o różnej głębokości. Część
drugą stanowi odczepiana platforma
z niezależnym hamulcem, z której stojąca na niej osoba ma możliwość konebal
troli nad całym zestawem.

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie
z papierosem!

bez zaświadczeń
tel. 515 090 854

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

Pożyczki bez BIK.

A

Al. Jana Pawła II 61, lok. 210

Mile widziani: emeryci, renciści,
osoby pracujące, studenci, uczniowie.

nia. Sanki posiadają sznurek ze specjalnym uchwytem, który umożliwia
zaczepienie sznurka o brzeg sanek,
dzięki temu sznurek się nie plącze.
Sanki Nartosanki KHW Snow Tiger de
Luxe, cena 269zł. Sanki posiadają kierownicę. Przystosowane do montażu fotelika dla dzieci i rączki do pchania sanek,
posiadają płozy ze stali nierdzewnej.
Sanki drewniane, tradycyjne, cena
66 zł. Wykonane z bardzo elastycznego i wytrzymałego drewna bukowego.
Oparcie wykonane z drewna bukowego, przymocowane do sanek za pomocą 2 śrub. W razie konieczności
można w łatwy sposób zdemontować.
Sanki pokryte ekologicznym lakierem,
nieszkodliwym dla dziecka.
Sanki Snow Comfort, cena 899 zł.
Zestaw składa się z dwóch części, pier-

NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT
32239936

32238734

PSYCHOLOG
• konsultacje psychologiczne
• pomoc w: depresji, nerwicy,
kryzysie życiowym (rozwód, utrata pracy)
• wizyta: 60 min/90 PLN; 90 min/120 PLN
Al. Jerozolimskie 44, lok. 1128
www.cdpp.pl; tel. 797 582 919
32226266

32225073

31481951

32236576

1 WA

metro@agora.pl
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5 tys. w prezencie od Greya Pracownicy amerykańskiego wydawnictwa Random House będą
mieli radosne święta. Każdy z nich – od redaktorów po magazynierów – dostanie 5 tys. dolarów premii
z okazji udanego roku. A udany był on głównie za sprawą „Pięćdziesięciu twarzy Greya”, czyli erotycznego
bestsellera E. L. James, który w samych Stanach sprzedał się w nakładzie 35 mln egzemplarzy.

kultura

Dlaczego pani tak się ubrała?
Zaczęła śpiewać, bo nie dostała się na biologię. Potem okazało się, że rock i ostry makijaż to jej żywioł. Małgorzata Ostrowska
wciąż dobrze czuje się na scenie – dowód na koncertowej płycie „Gramy!”
Z Małgorzatą Ostrowską
rozmawia Konrad Wojciechowski

A jak się pani wtedy ubrała?

– Miałam bryczesy, trampki i chyba
postawione włosy. Niby nic szczególnego, a jednak irytowało.

Z jakiej okazji słuchamy pani nowego podwójnego albumu? Jakiś jubileusz?

Drapieżny wygląd rockowej wokalistki budził sprzeciw?

– Od dłuższego czasu nie obchodzę
jubileuszy. Natomiast jeden z koncertów uwiecznionych na płycie „Gramy!” odbył się w kwietniu tego roku,
w Trójce, dokładnie 30 lat po emisji
pierwszego wydania kultowej „Listy
Przebojów”. Wtedy zaistniała w eterze „Droga pani z TV”.

– Raz nie chciano mnie wpuścić na scenę dużego festiwalu, bo miałam głowę
pomalowaną na zielono. Włosy pokryte fluorescencyjną farbą świeciły wciemności, zktórej miałam się wyłonić. Niestety, organizatorzy celowo zapalili światła, nie było efektu. A sporo ryzykowałam. Stosowanie tej chemia groziła wyłysieniem wciągu najbliższych godzin.

Ale pani nie debiutowała razem z tą
piosenką…

Skąd pomysł na tak ekstrawagancki wizerunek?

– Nie, je śli do da my do tego czasy
amatorskiego śpiewania, tych lat uzbiera się więcej. Zaczęłam w szkolnym
big-bandzie jako jedenastoletnia dziewczyna. Nie wiązałam od razu przyszłości ze sceną. Miałam skończyć biologię, ale nie dostałam się na studia... Tak
zaczęła się moja kariera.
Czy to prawda, że nie od razu czuła
się pani dobrze w rockowym repertuarze?

– Nonsens. Kiedyś czułam się nawet lepiej. Gdy powstawał Lombard, nikt nie
kalkulował, czy będziemy rockowym zespołem, czy nie; po prostu chcieliśmy grać.
To przyszło naturalnie, drogą ewolucji.
A nie drogą weryfikacji uprawniających do wykonywania zawodu piosenkarza?

– Były takie, to prawda. Musieliśmy
przyjechać zPoznania do Warszawy na
egzamin przed komisją, która ocenia-

ła, kto
może zostać zawodowcem, a kto nie. Oblewano nas zpremedytacją. Zdałam chyba tylko
dlatego, że profesor Bardini się rozchorował. Pierwsze
pytanie, jakie usłyszałam, siedząc na środku czarnej sceny
zlampą skierowaną woczy, brzmiało: „Dlaczego pani tak się ubrała?”.

– Z potrzeby chwili albo wieku. To
była forma kontestacji. Zaczęłam
się wyraziście malować po powrocie z Zachodu. Podziwiałam ludzi w holenderskich klubach poubieranych niezwykle kolorowo. W Polsce dominowała szarość, nikomu nie śniły się barwne billboardy.
Zmywała pani makijaż, gdy gasły
jupitery?

– Nic z tych rzeczy. Chodziłam tak samo umalowana po ulicach. Czasami
sympatycznie reagowano na mój widok, czasami gromiono spojrzeniem.
Co ciekawe, i w Związku Radzieckim,
i w Ameryce spotkałam się z nietolerancją, pluto mi pod nogi, gdy
szłam chodnikiem. Dwa skrajne
światy, a identyczna reakcja.

Sama sobie pani przygotowywała
te stroje?

– Tak, i sprawiało mi to ogromną frajdę. Własnoręcznie szyłam kurtki skórzane oraz buty – w spadku po dziadku dostałam przenośny warsztat, który mieścił się w niedużej skrzynce.
Sama skracałam włosy, nakładałam
farbę. Pomysł na kreację był od początku do końca mojego autorstwa.
Brakowało stylistów. Telewizja nie zatrudniała osób od robienia makijażu.
Gdzie można było kupić materiał na
ubranie, skoro sklepy w Polsce
świeciły pustkami?

– W peweksach – to był szpan! Albo
przywoziło się z zagranicy. Kolorowe
farby do włosów sprowadzałam z Zachodu, inne kosmetyki dostawałam od
aktorów zteatru. Prawdopodobnie dzięki temu mam jeszcze skórę na twarzy.
Nie tęskni pani za tamtymi czasami, nie żałuje, że nie śpiewa w Lombardzie?

– Dobrze mi się żyje bez Lombardu,
choć nie wykreślam go z życia. Nadszedł taki moment, w którym postanowiłam zrobić coś na własny rachunek. Ale bardzo ciepło wspominam
tamten Lombard.
Słuchała pani nowych płyt dawnej
kapeli?

1 WA

BARTOSZ BOBKOWSKI / AG

Od drzwi wita zwiedzających hiphop - Piotr Uklański część galerii zamienił w dyskotekowy parkiet. Nie
tylko znów zdecydował się pokazać
w Zachęcie „Nazistów”, ale zrobił to
w znacznie mocniejszy sposób. Wizerunkami aktorów, którzy wcielili
się w ro le nie miec kich ofi ce rów
z okresu II wojny światowej, wytapetował całą salę Narodowej Galerii.
Na pod ło dze umie ścił in ną swo ją
słynną pracę z 1996 r. „Dance Floor”,
czyli migający kolorowymi światłami dyskotekowy parkiet. Na „Nazistach” powiesił jeszcze ogromnego
polskiego orła ze styropianu, a całą
instalację nazwał „Polska Über Alles”. I dodał do tego głośną hiphopową mu zykę. – W koń cu Po la cy wy grali wojnę! Tak czy nie?! – śmieje się
Uklański.
Swoją przekrojową wystawę buduje w ten sposób, że składa nowe instalacje ze starszych prac, nadając
im świeże, zaskakujące znaczenia.
W sali „Polska Über Alles” kumulują się wszyst kie fa scy na cje Uklań skiego – popkulturą, nową sztuką narodową, performance, który wciąga
widzów. Na dyskotekowej podłodze
będą mogli sobie swobodnie potańczyć.

– Grzegorz [Stróżniak, lider zespołu – red.] natomiast nie pozwolił mi
opublikować na albumie „Gramy!”
piosenek, do których napisałam teksty. Dlatego brakuje tu „Gołębiego puchu”, „Mam dość” albo „Adriatyku”.
Prosiłam po przyjacielsku, ale nie wyraził zgody.
Jest za to bonus „Po niebieskim
niebie” z muzyką Marka Jackowskiego.

– Za py ta łam, czy na pi sał by dla
mnie piosenkę. Z kilku tekstów wybrał właś nie tę. Na płycie słychać
dziewicze wykonanie „Po niebieskim
niebie”, absolutny debiut podczas
wystę pu w Trój ce. Z Mar kiem po znaliśmy się niedawno. Paradoksalnie nigdy dotąd, choć gramy od wielu lat, nie wpadliśmy na siebie nawet
w garderobie po koncercie. Połączył
nas Projekt Grechuta i teraz ta piosenka.

I jakie wrażenia?

– Muzycznie nadal nie brakuje dobrych pomysłów, tylko uprawianie polityki w piosenkach mnie uwiera. Zespół ma do mnie żal, że nadal jestem

Wyd. MTJ

kulturalnie i na temat

Naziści przy hip-hopie
w Zachęcie można oglądać prace
Piotra Uklańskiego, autora słynnych
„Nazistów”

Mają pani za złe, że na jednej z solowych płyt zaśpiewała „Przeżyj to
sam”.

Małgorzata
Ostrowska
„Gramy!”

– Tak, nawet je kupiłam.

kultura

Na tej wystawie jest głośno i za*
pewne będzie o niej głośno. Od dziś

z nimi kojarzona i osłabiam im PR. Ja
mogłabym mieć pretensje o politykierstwo i nie chcieć być utożsamiana
z Lombardem.

Ty tuł pier wszej du żej wystawy
Uklańskiego w Polsce – „Czterdzieści
i cztery” – odnosi się do urodzin artysty, które obchodzi w grudniu, ale także do Mickiewiczowskich „Dziadów”
i polskiego mesjanizmu, który Uklański traktuje oczywiście z przymrużeniem oka. Nawiązuje do niego również w sa li z ob ra za mi, w któ rych
przewija się motyw krwi, a w tytułach
prac – skojarzenia z Powstaniem Warszawskim.
Czy znów wywoła skandal? 12 lat temu, gdy pokazywał w Zachęcie „Nazistów”, do galerii wtargnął Daniel Olbrychski i pociął szablą kilka prac,
w tym swój portret. Po dwóch tygodniach burzy medialnej ówczesny minister kultury nakazał zamknąć wy-

Piotr Uklański
wyemigrował
na stałe do
Nowego Jorku
w 1991 r.
To jego
pierwsza
tak duża
wystawa
w Polsce.
Będzie można
ją oglądać
do 17 lutego

Gwiazdy
zagrają dla
ofiar Sandy
* Świętujący swoje 50-lecie Rolling
Stonesi, a także m.in.: Alicia Keys,
Paul McCartney, Bruce Springsteen
i Bon Jovi wystąpią w środę na charytatywnym koncercie, który będą
mogły oglądać nawet 2 miliardy ludzi

stawę. Tym razem dyrektor Zachęty
jest spokojna. – Wydaje mi się, że pewne rzeczy już się nie powtórzą – mówi
Hanna Wróblewska. – Polska publiczność jest już inna, bardziej dojrzała niż
wtedy, gdy prezentowaliśmy tu po raz
pierwszy „Nazistów”, figurę papieża
Maurizio Cattelana czy obierającą
ziemniaki Julitę Wójcik.
Zachęta równocześnie z wystawą
Uklańskiego otwiera wystawę jego
profesora, Marka Koniecznego. Dzięki temu zestawieniu będzie można
się przekonać, że sztuka Uklańskiego nie wywodzi się wcale z popkultury, a z konceptualnej, awangardowej,
krytycznej sztuki takich artystów jak
Konieczny.

Huragan Sandy pod koniec października uderzył we Wschodnie Wybrzeże Stanów Zjednoczonych. 120 osób
zginęło, straty przekroczyły 50 mld
dolarów. Muzycy z New Jersey i Nowe go Jor ku po sta nowi li po móc
w zbiórce pieniędzy dla ludzi, którzy
stracili dorobek życia. Dołączyli do
nich goście z Wielkiej Brytanii. Na
kon cercie „12.12.12.” naj słyn niej si
mieszkańcy New Jersey – Bruce Springsteen i grupa Bon Jovi zagrają razem
z pochodzącymi z Nowego Jorku Alicią Keys i Billym Joelem, a wspierać
ich będą m.in. lider Foo Fighters Dave Grohl, Chris Martin z Coldplay, Eddie Vedder z Pearl Jam oraz Paul
McCartney i legendarni rockmani
z Rolling Stones. Na scenie w Madison
Square Garden zapowiadać ich będą
m.in.: Kristen Stewart, Leonardo DiCaprio i Quentin Tarantino. Wszystko będzie można zobaczyć w internecie – m.in. na www.121212concert.org.
Początek o godz. 1.30 w nocy ze środy
na czwartek.

Agnieszka Kowalska, gw

stan

OPERA. Pożegnano Marię Fołtyn.
Znakomita śpiewaczka, propagatorka
twórczości Stanisława Moniuszki, wytworna dama, niezwykła osobowość
– tak Marię Fołtyn wspominali ar tyści,
którzy pożegnali ją wczoraj w Warszawie. Maria Fołtyn urodziła się 28 stycznia 1924 roku w Radomiu. Studia wokalne odbyła pod kierunkiem Adama
Didura w Katowicach. Debiutowała na
scenie w Gdańsku w 1949 roku tytułową rolą w „Halce”. Występowała na
całym świecie.
SZTUKA. ASP we Wrocławiu ma nowe miejsce. Pracownie projektowe,
studio ceramiki oraz minihuta do wytopu szkła znalazły się w nowym budynku Akademii Sztuk Pięknych. Wczoraj
uroczyście otwar to gmach u zbiegu
ulic Traugutta i Krasińskiego, zwany
Centrum Sztuk Użytkowych i Centrum
Innowacyjności. Budowa kosztowała
ponad 53 mln zł. Znajdują się tu 9 laboratoriów oraz 42 pracownie.
TEATR. Łódź pełna monodramów.
Sześć przedstawień, sześciu aktorów
i sześć teatralnych opowieści znalazło
się w programie trzeciej edycji Festiwalu Monodramu „MONOwMANU”,
który rozpocznie się w czwar tek w Teatrze Małym w Łodzi. Organizatorzy
przypominają, że impreza ma formułę
konkursu. – To spotkanie mające na
celu kultywowanie polskiego języka,
warsztatowej sprawności aktora oraz
wnikliwego poszukiwania dowodów
poprzez dbałość o sens wypowiedzi
na temat istnienia świata i wypełniającej ten świat ludzkiej wyobraźni
– mówią.
guszp, pap
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Ciepłe kawałki na zimowe
wieczory – muzyczne prezenty
Szczypta folku, łyżeczka soulu, wszystko posypać popowym lukrem i wymieszać w orkiestrowym sosie. Oto szczegółowy przepis
na świąteczną i lekkostrawną rozkosz dla uszu. A także na prezent, który idealnie sprawdzi się w tle bożonarodzeniowej kolacji
Konrad Wojciechowski
* metro@agora.pl
NA LUDOWO
– MISTYKI I EROTYKI

Amjad Sabri, „Ecstasy
Of The Soul”, CM Records

przebój dansingów „Porno Magazine”. Świetny prezent dla fanów długich form w muzyce i niebanalnych
harmonii.

Erotyka nie musi kojarzyć się zładną blondynką, może zchórem starszych pań wludowych strojach, które białym głosem
też przyprawią ociarki idreszcze. Żeński zespół zRudy Solskiej ma tu do dyspozycji przednich gości. Michał Urbaniak
odpływa na skrzypcach wpsychodeliczne rejony („Skoro przyjechali”), szaman
Gendos zAzji robi na bębnach czarci klimat („Czyście radzi”), aTymom Tymański miękko zawodzi ozdradzie („Siano”).

NA ZIMOWO – CIEPŁE PIOSENKI

Andrzej Piaseczny, Seweryn
Krajewski. „Zimowe piosenki”,
Sony Music

NA JAZZOWO
– HINDUSKI SOUL I ORKIESTRA

Yeshe, „Piastowska 1 live”,
Sony Music

Niesamowita skala i charyzma w głosie, podbarwiana mantrowym patosem przy wtórze rytmicznych klaśnięć, szamańskich wokaliz i dzikich
perkusjonaliów. Oto modlitwa guru
qawwali – Amjada Sabriego, przed
którym padają na kolana muzykalni
muzułmanie. Miłość i pokój stanowi
motto naczelnego mistyka Pakistanu,
który ma nadzieję rozpropagować
qawwali także w Polsce. Może już w te
święta?
Makaruk, „Erotyki ludowe”,
Karrot Komando

skim. Ale nie tylko znimi – także zenerdowską orkiestrą groovową wlatach 70.
Big-band gra bardzo nowocześnie
– świetnie operując kolorystyką, brzmieniem, formą. Wszystko to świeże, jakby
nagrane przed kilkoma chwilami. Awtej
kanonadzie bogatych dźwięków subtelnie odnajduje się wytrawny solista Milian (vide „Kolorowe balkony”).
Skrzek, SBB, Preisner,
Sony Music

Na Piastowskiej swoją pracownię malarską miał nieżyjący już artysta wizualny, ikona artystycznego undergroundu Andrzej Urbanowicz iwłaśnie jemu
Yeshe poświęciło utrwalony na płycie
koncert. Piękna, uduchowiona muzyka przesycona klimatem Indii, nadaje
się do przedświątecznej medytacji,
atrąbka Ziuta Gralaka koi imasuje zmysły. Liczne sample i beaty europeizują
dalekowschodni przekaz. Yeshe poleca wycieczkę na skraj magii i jawy.
Milian, „When, Where, Why”,
Gad Records
Jerzy Milian to wybitny polski wibrafonista, który tworzył z Krzysztofem Komedą i Janem „Ptaszynem” Wróblew-

mas”), ale porywa się także na klasykę – bardziej sakralną („Silent Night”)
albo retro-kameralną („White Christmas”).
NA DESER – GWIAZDKA Z NIEBA

Whitney Houston, „I Will
Always Love You”, Sony Music
Krajewski i Piaseczny słusznie uchodzą za specjalistów od układania ładnych, zgrabnych i zwiewnych piosenek. Takich, jakich oczekujemy w ten
świąteczny, rodzinny czas. „Zimowe
piosenki” spełniają te kryteria – to żadne kolędy, tylko pastorałki, od których
od razu robi się cieplej na duszy i sercu. Tu i ówdzie świąteczne kołysanki
wypełnia śpiew chóru dziecięcego.
Bożonarodzeniową sielankę urozmaica trzeźwa wróżba noworoczna
(„Zwykły Nowy Rok”).

Każda nowa płyta szalonego tercetu
SBB bu dzi cie kawość i za ska ku je
czymś nowym. Zbigniew Preisner
zmiksował raz jeszcze, po swojemu,
prze ło mowe kom pozycje Jó ze fa
Skrzeka. Jest archetypowe „Z których
krwi krew moja”, epokowe „Memento z banalnym tryptykiem” z ekstra
gitarowym finałem oraz skrojone na

Rod Steward, „Merry
Christmas, Baby”, Sony Music
Posiada jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów w muzycznym showbiznesie. Teraz Steward wciela się
w śpiewającego Świętego Mikołaja lub
– jak kto woli – konferansjera, który
uroczyście zapowiada Wigilię. Stary
dobry Rod raz chce być smooth („Have Yourself A Marry Little Christmas”),
innym razem blues („Blue Christ-

Nie ma lepszego sposobu na ożywienie niesamowitej Whithey, jak posłuchanie jej największych przebojów.
Jeśli znacie jakiegoś fana, to najlepszy
prezent. Po odwinięciu wstążki i świątecznego papieru dostanie piękne piosenki. „Saving All My Love For You”,
„I’m Every Woman” czy wreszcie
„I Will Always Love You” to esencja
światowej muzyki pop. A Whitney to
po prostu gwiazdka z nieba. *

Bezgłowi akrobaci,
obrazy malowane
lawą, rzeźba
z klocków Lego

ABMB (4)

sztuka co siedzi w głowach współczesnych artystów...

W weekend w Miami Beach od*
były się prestiżowe targi sztuki
współczesnej Art Basel. To jedno
z najważniejszych wydarzeń kulturalnych w Stanach Zjednoczonych

Wtym roku 260 galerii zcałego świata pokazało ponad 2000 prac cenionych artystów XX i XXI wieku oraz
świetnie zapowiadających się debiutantów. Mieszkający wLondynie Nigeryjczyk Yinka Shonibare pokazał
bezgłowych akrobatów, balansujących na linie wpstrokatych strojach
(1). Można było zobaczyć m.in. obrazy Bosco Sodiego przypominające chropowatą fakturą wulkaniczną
magmę (3), surrealistyczne tunele
Ivana Navarro rozświetlone słowami związanymi z dźwiękiem (2),
a także rzeźbę grupy Los Carpinteros – Kubańczycy z poczuciem humoru i dystansem podeszli do nietypowego wsztuce materiału, jakim
guszp
są… klocki Lego (4).
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podaj dalej
5 grudnia w pociągu do Pruszkowa
zostawiono torbę z zakupami i kosmetykami. Była tam też wizytówka z numerem telefonu i adresem mailowym. Bardzo proszę uczciwego znalazcę o kontakt! dam.marta@gmail.com – Marta
Serdeczne pozdrowienia dla
wszystkich masażystów z Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu,
a w szczególności dla klasy 1A – Hubert
Serdecznie dziękuję przystojnemu
brunetowi, który 5 grudnia o godzinie 7.46 w autobusie linii 830 podał
mi moje czarne rękawiczki, które upadły. Chociaż to tylko rękawiczki, cieszę
się, że są jeszcze ludzie o tak dobrym
sercu. Blondynka
Miesiąc temu zostawiłam w tramwaju nr 12 (Poznań) reklamówkę ze
strojem od WF-u. Były tam czarne legginsy, białe buty i żółta bluzka z napisem Sri Lanka. Bardzo proszę o kontakt: gosiaczek291@op.pl

w nim na zawsze. Zabukowałem już bilety do Paryża. Twój Szymon – Ogrodnik
Panie redaktorze ar tykułu o metodach spławiania facetów – jasne, jasne;) Mój mail to: peggy_sue@onet.eu
– dyplomatka z pop-torebką
Serdeczne pozdrowienia dla Ewy P.,
która codziennie w drodze na uczelnię
bierze „Metro” i przegląda rubrykę „podaj
dalej” z nadzieją, że przeczyta pozdrowienia dla siebie. Trzymaj się ciepło! Dawid
Droga Kingo! Pewnie właśnie czytasz
to w drodze do pracy do Gdyni. Chcę
Ci powiedzieć, że jesteś najcudowniejszą dziewczyną, jaką poznałem. Całymi dniami o Tobie myślę i bardzo tęsknię. Kocham Cię, gorąca seniorito
Bardzo proszę o pilny kontakt p.Katarzynę M. Jaworską, która 8 listopada
2008 r. miała wypadek w Stargardzie
Szczecińskim z L.L. 608 204 140

Serdeczne pozdrowienia dla: Rumi,
Karo i Sylwii, dzięki, że ze mną wytrzymujecie; -)

Najlepsze życzonka urodzinowe
dla Mar tina! Żebyś zawsze był taki
gryfny chłopok! Buziaki przystojniaku!
Twoja Darka

Pozdrowienia dla wszystkich kobietek jadących o 7 rano do metra
Młociny linią 101. Dzięki Wam podróż
do pracy jest fajniejsza – Marek

Najserdeczniejsze życzenia świąteczne dla całej rodzinki. A szczególne
życzenia dla mojego braciszka Szymona, który w piątek kończy 6 latek. N.K

Pozdrowienia dla Moniczki i Agatki, kocham was i wspólnie spędzony
czas. Już nie mogę się doczekać kolejnego takiego piątku. D.

Pomimo wstawania po 5 rano
i pomimo wszystkiego kocham bardzo
mocno – Twoja Lala

Mój najsłodszy Pieszczoszku. To już
kilka lat, jak jesteśmy razem. Chciałbym zaprosić Cię do mojego Ogrodu
i zapytać, czy zgodziłabyś się zostać

Neo to około trzyletni, mały pies (waży ok. 5 kg), wygląda jak mieszaniec
ras jamnik i pinczer
miniaturowy. Jest
przyjacielski, chętnie nawiązuje kontakt z ludźmi, silnie przywiązuje się do
swoich opiekunów. Lubi spacery i zabawy, ale najchętniej spędza czas wtulony
w człowieka. Neo dobrze odnajduje się
w towarzystwie innych psów. Pomagamy
w transporcie do innych miast.
Kontakt: tel. 519 615 975, Warszawa
Cybork to śliczny,
miniaturowy amstaff. Jest malutki,
łagodny dla psów,
kocha ludzi, jest
niezwykle przyjacielsko nastawiony
do całego świata.
Został oddany do schroniska z powodu
choroby właścicielki. Całe życie mieszkał w bloku, jest nauczony czystości
i chodzenia na smyczy. To piesek bardzo karny i posłuszny. Ma sześć lat,
jest zdrowy, energiczny i wesoły.
Kontakt: tel. 604 10 50 18, Olsztyn

Nikuś! Chciałbym zbudować wehikuł
czasu i zmienić kilka sytuacji z przeszłości. Tego, jako prosty chłop, zrobić
nie mogę, ale wiem, że mogę i przede
wszystkim chcę sprawiać, byś każdego dnia była szczęśliwa. A.

Reksio jest młodziutkim psiakiem
o średnim wzroście,
ma nie więcej niż
1,5 roku. Uwielbia
dzieci, świetnie dogaduje się z innymi
psami. Uwielbia być
przytulany i robić coś razem z człowiekiem. Reksio szuka domu i ludzi, którzy
lubią aktywność i nie boją się tego, że
na początku będzie trzeba troszkę z nim
popracować. Psiak szybko i chętnie się
uczy. Możemy pomóc w transporcie.
Kontakt: tel. 602 709 383, Myślenice k. Krakowa

Chcesz podać dalej?
Pisz: metro@agora.pl

Więcej zwierzaków do adopcji:
cafeanimal.pl

Pozdrowienia dla Natalki z Łódzkiego.
Ktokolwiek zabrał biało-szarą reklamówkę H&M ze stacji Ursynów
w niedzielę, 8 grudnia, około godziny
16, proszony jest o zwrot i kontakt:
hmzguba@gmail.com

horoskop

adoptuj zwierzaka

BARAN 21.03-19.04 Jeżeli szukasz nowej pracy, nie zniechęcaj się, dziś możesz ją zna leźć. Je śli je steś sa mot ny,
nie kieruj się rozsądkiem, spróbuj zaszaleć.
BYK 20.04-20.05 Dzień wyjątkowo pracowity, natomiast wieczór bardzo namiętny. Zor ga ni zuj ko la cję przy świe cach
i okaż swoje uczucia najbliższej osobie.
BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 Dziś wypadną
nadprogramowe zakupy, więc na oszczędzanie nie ma szans.
RAK 22.06-22.07 Bę dziesz się czuć
osłabiony. Najlepiej doładuj się, słuchając energetycznej muzyki, która wzmocni siły.
LEW 23.07-22.08 Możesz zauważyć nasi le nie róż nych do le gli wo ści, na któ re
dotąd nie zwracałeś uwagi. Zadbaj o siebie.
PANNA 23.08-22.09 Praca dziś wyjątkowo Cię pochłonie. Natomiast jeżeli dobrze wszystko zorganizujesz, nie poczujesz problemu z przepracowaniem.
WAGA 23.09-22.10 Wspaniały dzień na
mi łos ne wy zna nia oraz na mięt ność.
Natomiast jeżeli jesteś w związku, który Cię ogranicza, zakończ go.

SKORPION 23.10-21.11 Świetny dzień
na ulokowanie pieniędzy. Inwestycje, które poczynisz, bardzo szybko przyniosą
zysk. Nie trać więc czasu!
STRZELEC 22.11-21.02 Dziś będziesz
skoncentrowany na kilku zadaniach. Twoje na tchnie nie bę dzie bar dzo twór cze,
a optymizm ułatwi ci komunikację w zespole.
KOZIOROŻEC 22.12-19.01 Nie pozwól,
aby w miej scu pra cy by ła zła or ga ni za cja, ponieważ możesz stracić bardzo dużo czasu na naprawianie czyichś błędów.
WODNIK 20.01-18.02 Dziś pojawi się
ktoś, kto zawró ci Ci w gło wie, ale też
otwo rzy przed To bą po le Two ich moż li wości. Taka inspiracja bardzo jest Ci potrzebna.
RY BY 19.02-20.03 Dziś wresz cie zo sta niesz za u wa żo ny i do ce nio ny. Spo dziewaj się propozycji awansu bądź korzystnej premii.

Poznaj szczegóły przepowiedni
Wyślij SMS o treści METRO
na numer 72020 (2,46 zł z VAT)

odpręż się

biblioteka gazety wyborczej

JJAK WYJŚĆ Z ALKOHOLIZMU?
JA
OPOWIEŚĆ FRANCUSKIEGO KARDIOLOGA,
O

OGŁOSZENIE
O
OGŁ
OSZENIE WŁASNE WYDAWCY

KTÓRY NIE PIJE JUŻ 10 LAT

Przejmujący, szczery i głęboki obraz cierpienia
związanego
z konsekwencjami nadużywania alkoholu.
zw
Cierpienia, z którego autor próbuje się wyzwolić
stosując wszystkie znane mu, dostępne sposoby
– od terapii poznawczo-behawioralnej
po leczenie farmakologiczne

K SSIĄŻKA JUŻ W SPRZEDAŻY

KSIĄŻKA DO NABYCIA W SALONACH EMPIK, W SIECI MEDIA MARKT I SATURN, KSIĘGARNIACH
ORAZ NA
LUB POD NUMEREM TELEFONU 801 130 000

WYDAWCY:

PATRONI MEDIALNI:

E-BOOK DO POBRANIA NA:

OPŁATA ZA POŁĄCZENIE ZGODNIE Z TARYFĄ OPERATORA
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Nieruchomości
w każdy wtorek

Wola już nie fabryczna
* – To naturalna konsekwencja rozwoju miasta. Hale i przemysł nie mają już na Odolanach racji bytu – mówi
Jarosław Jankowski, prezes grupy Waryński, która kończy z produkcją przemysłową, a swoje grunty na Woli zamierza zabudować domami i biurami.
Niebawem po przemyśle w tym rejonie nie będzie już śladu.
Waryński do końca roku podpisze
umowę z firmami deweloperskimi Polnord i Dantex. Obie zagospodarują
siedem hektarów między ulicami Jana Kazimierza, Ordona i bocznicami
kolejowymi. Mają tu zbudować mieszkania (ma ich powstać ok. 1,4 tys.) i biura (20-30 tys. m kw.). Samodzielnie Waryń ski po stawi jeszcze biurowiec
u zbiegu Jana Kazimierza i Ordona.
W tym miejscu stały magazyny i hale
tego zakładu.
Jeszcze niedawno Waryński był jedną z większych polskich firm produkujących m.in. maszyny budowlane.
– W pierwszej połowie tego roku ostatecznie zamknęliśmy ten rozdział naszej działalności – mówi prezes grupy
Waryński. Jego firma zmienia się teraz w dewelopera. Taką strategię podyktował jej nowy główny akcjonariusz
– Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
„Mars”, który jest też właścicielem nieruchomości w Warszawie (m.in. Cen-

trum Bankowo-Finansowego „Nowy
Świat”, czyli budynku dawnego Komitetu Centralnego PZPR).
Kto tu nie buduje
Okolice ul. Jana Kazimierza należą do
najszybciej zmieniających się wstolicy.
Jeszcze pięć lat temu dominowały tu fabryki, hale, magazyny. Prezes Jankowski przekonuje, że dziś taniej jest produkować poza Warszawą. Przy Jana Kazimierza w planach jest zaś ok. 4 tys.
mieszkań (część już oddano). W pobliżu skrzyżowania z ul. Sowińskiego ośmiopiętrowy blok buduje firma Icon
Real Estate. Wpobliżu znajduje się osiedle firmy Pekao Property, tuż obok rozrastają się: Wola Prestige firmy Home
Invest i Villa Arte Bouygues Immobillier. Kawałek dalej, przy ul. Jana Kazimierza 30, jest osiedle Dobrolin firmy
Dantex. Ten sam inwestor w zeszłym
roku zaczął w pobliżu stawiać osiedle
Dobra Wola, a niedawno w tej okolicy
do budowy Espresso zabrała się firma
Ronson. W pobliżu skrzyżowania
z ul. Ordona inwestycję mieszkaniową
Intenso buduje firma Neocity. Latem
wystartowały budowy firm Gant Development (os. Royal House) i Hochtief
Polska (przy skrzyżowaniu z ul. Symboliczną). Ceny od ok. 5,7 tys. do ok.
9 tys. zł za metr. Mieszkania rozchodzą

BARTOSZ BOBKOWSKI / AG

Magazyny i zakłady konsekwentnie znikają z ul. Jana Kazimierza. – Dziś wygląda zupełnie inaczej niż trzy lata temu. A za kolejne
trzy znów jej nie poznamy – zapowiada prezes grupy Waryński, która swoje grunty na Woli chce zabudować domami i biurami
Między
nowymi
blokami
wzdłuż
ul. Jana
Kazimierza
widać jeszcze
ślady
nieużytków.
Nie na długo

się niemal na pniu, bo poprzemysłowe
grunty są niezbyt drogie, za to położone dość blisko centrum. Dojazd skróci
się jeszcze, gdy na ul. Kasprzaka wróci
linia tramwajowa (niewykluczone, że
tory będą prowadzić do ul. Wolskiej
przez ul. Ordona, a nie jak dawniej
al. Prymasa Tysiąclecia).
– Dziś ulica Jana Kazimierza wygląda
zupełnie inaczej niż trzy lata temu. Aza
kolejne trzy znów jej nie poznamy – mówi prezes Jankowski.
Grill i sanki kontra roszczenia
Niestety, wszystkie te inwestycje trwają bez szczegółowego planu zagospoda-

rowania. Ratusz zaczął go opracowywać dopiero w zeszłym roku. Dlatego
przy Jana Kazimierza powstaje archipelag samodzielnych osiedli, wwiększości grodzonych, a nie spójny kawałek
miasta. Własny udział wcywilizowaniu
tego rejonu chciały mieć władze dzielnicy. Dwa lata temu zleciły konsultacje
społeczne, na podstawie których miał
zostać zagospodarowany czterohektarowy teren między ulicami: Jana Kazimierza, Sowińskiego, Karlińskiego
a Wolską. – Na podstawie rozmów
zmieszkańcami planowaliśmy dwa place zabaw, publiczny grill, górkę saneczkową od strony Wolskiej – wylicza Mo-

nika Beuth-Lutyk, rzeczniczka Woli.
– Niestety, niedługo po konsultacjach
do części terenu pojawiły się roszczenia przedwojennych właścicieli. Część
gruntów już została zwrócona, w sprawie innych działek procedury jeszcze
się toczą. Nie stać nas na odkupienie
tych działek – przyznaje.
Do odbijania Odolan z rąk przemysłu dołożą się też kolejarze. Na południe od ul. Jana Kazimierza między ulicami Ordona, Gniewkowską i planowanego przedłużenia ul. Prądzyńskiego mają 27 hektarów bocznic kolejowych. Już od sześciu lat noszą się z zamiarem likwidacji części z nich. Pierwszą wersję urządzenia tego terenu
trzy lata temu naszkicowali architekci z biura Kuryłowicz&Associates. – Nie
została zrealizowana, bo miejscy
urzędnicy zmienili koncepcję przedłużenia ulicy Prądzyńskiego – mówi
Radosław Wawrzyniak, dyrektor departamentu sprzedaży nieruchomości PKP SA. Zapowiada, że kolej chce
sprzedać 10 ha. – Podzieliliśmy je geodezyjnie na osiem kwartałów. Czekamy na decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla każdego z nich. Kiedy je otrzymamy, zaczniemy wystawiać działki na przetargi – zapowiada.
Michał Wojtczuk, gw

Boję się wielkiego kloca w centrum
* Jeden z najnowocześniejszych biurowców w Warszawie, ledwie 13-letni
Saski Point u zbiegu Marszałkowskiej
i Królewskiej, ma pójść pod kilof. Bank,
który jest właścicielem części budynku przy samym rogu ulic, chce tu zbudować gmach trzy razy wyższy. Architekci mają mieszane uczucia
– Saski Point nie spełnia naszych potrzeb
– mówi bez sentymentów Piotr Rutkowski zbiura prasowego BRE Banku. Iwyjawia, że w 2018 r. bank chciałby mieć
nową siedzibę. Poważnie rozważa zburzenie sześciopiętrowego biurowca Saski Point i zastąpienie go nowym.
– Możemy lepiej wykorzystać działkę
iciekawiej zagospodarować jeden znarożników skrzyżowania Marszałkowskiej i Królewskiej, stworzyć tu żyjącą
część miasta – podkreśla Rutkowski.
Skwer do likwidacji
Saski Point powstał w 1999 roku. Tak
naprawdę to dwa budynki. Jeden w naR

rożniku Marszałkowskiej i Królewskiej
(należy do BRE Banku), a drugi dalej
wzdłuż Marszałkowskiej w stronę pl.
Bankowego. Właścicielem drugiej części jest firma CA Immo.
Nowy biu rowiec składał by się
z trzech połączonych ze sobą aż 16-piętrowych budynków. Powstałyby nie
tylko w miejscu obecnego gmachu, ale
i skweru przy skrzyżowaniu, gdzie dziś
rosną drzewa i stoi stelaż z banerami
Teatru Narodowego. Koncepcję architektoniczną opracowało biuro RKW.
Jak zapewnia Piotr Rutkowski, architekci tak ukształtowali budynek, że nie
zabierze gwarantowanej prawem ilości światła dziennego mieszkaniom
w znajdu jącym się na jego tyłach
15-piętrowym bloku osiedla Za Żelazną Bramą.
Zielone światło dla inwestycji zapaliła Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, stwierdzając, że nie trzeba
opracowywać tzw. raportu wpływu
na środowisko. Następne w kolejno-

E

ści będą uzgodnienia w stołecznym
ratuszu. – Bank jeszcze się do nas nie
zwracał, więc nie ma mowy o choćby
wstępnej akceptacji jego zamiarów
– mówi Marek Mikos, szef miejskiego
biura architektury.
– Zdziwiłbym się, gdyby taka inwestycja doszła do skutku – uważa Bogdan Kulczyński, jeden z projektantów Saski Point. – To, że nam udało się
postawić w tym miejscu budynek
o obecnych gabarytach, graniczyło
z cudem. Wśród urzędników był wielki sprzeciw na cokolwiek wyższego.
Z konserwatorem zabytków musiałem uzgadniać nawet kształt klamek.
Coraz bliżej nieba
Potem jednak o wyższych budynkach
w tym rejonie myślano przychylniej.
Na przeciwległym narożniku, w miejscu rozebranego dwupiętrowego pawilonu Orbisu, w 2002 r. zbudowany zo stał 55-me trowy biu rowiec.
W 2009 r. przy Grzybowskiej na miej-

K

scu dawnej siedziby PSL, kilkaset metrów od Saski Point, firma Dom Deve lop ment po stawi ła 17-pię trowy
apartamentowiec.
Deweloperzy chcą w centrum budować coraz wyżej. U zbiegu Grzybowskiej i Jana Pawła II dobiega końca rozbiórka hotelu Mercure z 1993 r. Na jego miejscu firma Echo Investment postawi 155-metrowy biurowiec. W przyszłym roku ma się zacząć rozbiórka
70-metrowego Ilmetu przy rondzie
ONZ – zastąpi go 188-metrowy drapacz
chmur. Wszystko w imię wyciśnięcia
większych zysków z działki. Ta sama
motywacja stoi za planami zburzenia
Saski Point – ma tylko 7 tys. m kw. biur,
a nowy budynek zaoferowałby ich
41 tys.
16 pięter nie oburza
Czy naprzeciwko Ogrodu Saskiego powinien powstać kilkunastopiętrowy
gmach? – Boję się wielkiego kloca – mówi bez ogródek architekt Tomasz Si-
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DRZWI I OKNA DO TWOJEGO MIESZKANIA, DOMU I APARTAMENTU
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Zapewniamy: Pomiar, transport, montaż
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Warszawa, ul. Kolejowa 2
Tel. 22 862 78 72, faks 22 632 85 06
detal@technobud.waw.pl

Ponad 60
modeli
drzwi i okien

S P R Z E D A Ż Y :

Łomianki, ul. Kolejowa 86,
tel./faks 22 751 70 41
technobud@technobud.waw.pl

Stare Babice, ul. Gen. Tadeusza Kutrzeby 17
Tel. 22 382 41 02, faks 22 201 98 40 i 41
babice@technobud.waw.pl

Z A P R A S Z A M Y ! Poniedziałek-piątek 8.00-17.00 sobota 9.00-13.00

wiec z Zespołu Opiekunów Kulturowego Dziedzictwa Warszawy. – Nie
wierzę, że nowy budynek będzie lepszy od obecnego. Saski Point to jeden
z najbardziej udanych urbanistycznie
biurowców w Warszawie. Z szacunkiem wpisał się w otoczenie. Jest niewidoczny z pl. Piłsudskiego. 16 pięter
to byłby dramat. Na jego tle zupełnie
zniknąłby budynek PAST-y, kłóciłby
się też z Ogrodem Saskim.
Jednak inni architekci nie potępiają
z góry zastąpienia biurowca Saski Point wyższym. – Że wystawałby nad Grobem Nieznanego Żołnierza? Ciągle
mam nadzieję, że kiedyś odbudowany zostanie Pałac Saski, wtedy nowy
biurowiec by się za nim schował – mówi Bogdan Kulczyński.
– Przy tych wszystkich blokach z tyłu, które mają ok. 50 metrów, skala
16 pięter mnie nie oburza – dodaje Olgierd Jagiełło, architekt z pracowni
JEMS.
Michał Wojtczuk, gw
M
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Uwaga na groźny czad
W sezonie grzewczym prawie nie ma
*
tygodnia, by media nie informowały
o śmiertelnych przypadkach zatrucia
tlenkiem węgla. Jak się nie zaczadzić?

– Powszechnie uważa się, że przyczyną zaczadzeń są wadliwe urządzenia
grzewcze, tymczasem wpływ na bezpieczeństwo ma stan całej instalacji
i przewodów kominowych, a przede
wszystkim zachowanie użytkowników
– mówi Krzysztof Milczarek, ekspert
Grupy Bosch, która produkuje m.in.
urządzenia grzewcze Junkers i Buderus.
Termy ikotły konwencjonalne (z otwartą komorą spalania) do prawidłowej pracy potrzebują świeżego powietrza. Czerpią je z pomieszczenia, w którym się
znajdują. Ztego względu zawsze powinny być wnim drożne kratki wentylacyjne idrzwi zotworami wentylacyjnymi.
– Abardzo często mieszkańcy maskują
otwory wentylacyjne na zimę, żeby było cieplej. Zmniejszają wydatki na ogrze-

wanie, ale sprowadzają na siebie zagrożenie – opowiada Milczarek.
Wyjaśnia, że tlenek węgla jest ubocznym produktem procesu spalania. Jego zwiększona, zagrażająca ludzkiemu życiu emisja wynika z niepełnego
spalania paliw, co jest spowodowane
brakiem dopływu właściwej ilości powietrza (tlenu) do urządzenia grzewczego. – Tlenek węgla to gaz wyjątkowo niebezpieczny, bo nie ma zapachu,
smaku ani barwy. Bywa nazywany „cichym zabójcą” – ostrzega ekspert.
Do tragedii przyczyniają się też często samowolne przeróbki instalacji wdomach imieszkaniach. – Często przyczyną zaczadzeń są nieprawidłowe podłączenia kominowe, złe wyprowadzenie
przewodów ponad dachem, brak szczelności przewodów iłączników oraz brak
drożności przewodów wynikający na
przykład zzalegania wnich sadzy, atakże brak właściwej wentylacji pomieszczeń, wywiewnej inawiewnej, oraz brak
serwisu urządzeń – podkreśla mistrz

Lepiej płacić za kredyt niż za energię?
* W ubiegłym roku przeszło jedna
czwarta mieszkańców Grecji miała
problemy z opłacaniem rat kredytów
i opłat mieszkaniowych. Na drugim
biegunie byli Szwedzi – problemy miał
zaledwie co dwudziesty mieszkaniec
tego kraju – podał Eurostat. A jak na
tle Unii Europejskiej wypadli Polacy?
Analityk rynku nieruchomości Home
Broker Bartosz Turek przyznaje, że bardzo przyzwoicie. – Zgodnie zdanymi Eurostatu ok. 5,7 proc. obywateli naszego
kraju ma problem zzapłatą rat kredytowych lub czynszu. Daje nam to dziewiąR

E

te miejsce na 31 badanych krajów – mówi. Zwraca jednak uwagę, że dane Eurostatu zostały tak przekształcone, że przytoczony odsetek pokazuje, ile osób posiadających kredyt hipoteczny lub najmujących mieszkanie ma zaległości wopłacaniu rat lub czynszów. Nie są więc brani pod uwagę obywatele, którzy mając
mieszkanie na własność, nie spłacają kredytu hipotecznego.
Polacy rzetelniej niż przeciętny obywatel krajów nowo przyjętych do wspólnoty płacą też za media, czyli np. energię,
wodę czy gaz. – Problem zzaległościami
K

kominiarski Mirosław Antos z Korporacji Kominiarzy Polskich. Iprzypomina, że do obowiązkowych czynności
profilaktycznych każdego właściciela
lub zarządcy budynku należą: wykonywanie raz wroku przez uprawnioną
osobę (mistrza kominiarskiego) kontroli przewodów kominowych: dymowych,
spalinowych i wentylacyjnych; wykonywanie okresowych czyszczeń przewodów kominowych: dymowych (co
trzy miesiące), spalinowych (co sześć
miesięcy) i wentylacyjnych (raz w roku), zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych iadministracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów; wykonywanie
okresowej kontroli instalacji gazowej
przez osobę posiadającą wymagane
uprawnienia; wykonywanie okresowej obsługi konserwacyjnej urządzeń
grzewczych zgodnie z zaleceniami instrukcji producenta.

MATERIAŁY PRASOWE

prestiżowy lans? oczywiście na Złotej

mawi

wpłaceniu za nie ma 12,9 proc. Polaków.
Dla porównania średnia dla krajów „nowej Unii” to 17,1 proc. – mówi analityk. Dodaje, że porównanie polskich wyników
do średniej dla bogatszych krajów tzw.
starej Unii nie wypada już tak dobrze. Polacy rzetelniej niż przeciętny mieszkaniec „piętnastki” opłacają raty kredytowe lub czynsze najmu. Gorzej z opłatami za media. Problemy zregulowaniem
rachunków za nie ma tylko 6,7 proc. obywateli „piętnastki”. W2011 r. najgorzej było wBułgarii. Aż 28,6 proc. obywateli miało
zaległości wpłaceniu za energię elektryczną, gaz, ogrzewanie, wodę.

* Lion’s Ho u se i Ho me Bro ker
stworzyły ranking najbardziej pożą da nych przez miesz kań ców
adresów w Polsce. W Warszawie
wygrał Żagiel. Przebił rezydencje:
Opera i Foksal, apartamentowce
na Drewnianej 9, ulicę Mokotow-

mawi, wyborcza.biz
L

A

ską. To dru gi (po Sky Tower, nr 1
we Wroc ławiu) naj wyż szy bu dy nek mieszkalny w kraju, z najprawdo po dob niej naj droż szym M od
dewelopera w Warszawie (370 m,
trzy poziomy na czubku wieży za
prawie 20 mln zł). *
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Co łączy laureata
Oscara z Hotelem Saskim?
ką, z jed nej stro ny osło nię te neo renesansową fasadą dawnego hotelu, a z drugiej – surową ceglaną elewacją z metalowymi schodami ewakuacyjnymi. Elektryczne latarnie stylizowane na gazowe wyglądają, jakby
stały tu od czasów Sokratesa Starynkiewicza.
Ale wszystko jest zupełnie nowe.
Bruk kilka miesięcy temu przykrył
dwupiętrowy podziemny parking.
W miejscu oficyny na tyłach hotelu
jeszcze rok temu ziała pustka.
Konserwator pełen obaw
Dziedziniec i elewacje nowej oficyny
zaprojektował Allan Starski, polski
scenograf filmowy, laureat Oscara za
dekoracje do „Listy Schindlera”. Przyznaje, że przyjmując zlecenie, myślał
o tym, że wreszcie weźmie udział w budowie czegoś trwałego, a nie demontowanego po zakończeniu zdjęć.
– To nie jest kopia konkretnego miejsca. Wykorzystałem różne elementy
znane z architektury, starając się, by
powstał spójny, choć eklektyczny obraz. Nie jest to zresztą wyjątek w Warszawie – przekonuje, przypominając,
że przy Foksal stoi pałacyk nawiązujący do architektury angielskiej, a paR
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BARTOSZ BOBKOWSKI/AGENCJA GAZETA

Takich podwórek nie ma w Warsza*
wie. Wybrukowane granitową kost-

BARTOSZ BOBKOWSKI/AGENCJA GAZETA

Kończy się niezwykła inwestycja – przebudowa i rozbudowa dawnego Hotelu Saskiego przy placu Bankowym. Dwustulatek
dostał nową oficynę i nastrojowy dziedziniec stylizowane na zabytkowe. To dzieło wybitnego scenografa Allana Starskiego

Na podrasowanie budynku samego hotelu nie zgodziła się konserwator zabytków

Cegły „części fabrycznej” mają trzy odcienie i są impregnowane pokostem.
– Chciałem, żeby dobudowana część nie raziła surowością – mówił Starski

łace przy Trakcie Królewskim to zapożyczenia z architektury francuskiej.
Starski chciał wzbudzić skojarzenia
połączenia rezydencji pałacowej z fabryką. – Inwestor chciał mieć takie nawiązanie. Bardzo zależało mi, żeby ta
dobudowana część nie raziła surowością. Dlatego została obłożona cegłami w trzech odcieniach, a całość zaimpregnowana pokostem – opowiada.

wycofane od lica budynku, pomalowane na ciemnografitowo i kanciaste.
W podobny sposób remontowana jest
siedziba Naczelnego Sądu Administracyjnego – piękna kamienica z początku XX wieku zwieńczona została szklanym pudełkiem.
– Zgodziłam się z bólem i niepewnością – przyznaje Ewa Nekanda-Trepka,
była stołeczna konserwator zabytków.
– To żonglowanie motywami architek-

K

Płynne łączenie nowej architektury
ze starą jest w Warszawie rzadkością.
Stołeczny konserwator zabytków od
lat domagał się, by stawiać grubą kreskę między tym, co oryginalne, a tym,
co dobudowane. Dlatego na przykład
przerobiona na biurowiec kamienica
Lipińskiego na rogu Emilii Plater i Alej
Jerozolimskich ma pieczołowicie odnowioną elewację ze sztukateriami,
ale nadbudowane ostatnie piętro jest
L

A

tonicznymi nie tylko spoza Polski, ale
nawet spoza Europy. Właścicielowi budynku udało się mnie przekonać, że to
takie mrugnięcie okiem. Zaważyło to,
że ten stylizowany nowy budynek to
oficyna schowana za oryginalnym budynkiem. Były pomysły, żeby podrasować budynek hotelu, ale na to powiedziałam stanowcze „nie” – zaznacza.
Ciąg dalszy
M
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nieruchomości

Nie przesadź z aniołami

Dokończenie

*– Często przesadzamy z ilością deko ra cji, sta ra my się za peł nić ni mi
każdy kąt, i efekt jest odwrotny do
za mie rzo ne go. Le piej za sto sować
kilka ozdób, za to wyrazistych, takich jak wieniec na stole, świąteczne świece czy figurki na komodzie.
Do tego nie potrzeba już ozdabiać
sufitu ani okien. Jeśli mamy problem z dopasowaniem dodatków, zawsze możemy podpatrzeć, jak dekoratorzy przygotowali witrynę w sklepie. Nie musi my do kładnie kopiować wystroju, ale możemy skorzystać z kilku wskazówek – podpowiada stylistka.
Warto zachować zgodność stylu między dekoracją drzewka i stołu a wystrojem mieszkania.

ARKADIUSZ SCICHOCKI/AGENCJA GAZETA

Jak udekorować mieszkanie na święta i nie upodobnić go do kiczowatej
bombki, radzi Hanna Maruta, główna stylistka marki Home&You

Czerwień i zieleń wiecznie żywe
W tym sezonie królują trzy główne
trendy w dekorowaniu mieszkań. Niezmiennie popularny jest tradycyjny
styl w czerwono-zielonej kolorystyce,
w którym główną rolę odgrywają choinki, mikołaje oraz ostrokrzew.
Dużym zainteresowaniem cieszą się
też aranżacje w kolorze starego złota
lub srebra.
Dla tych, którzy nie boją się odważnych zestawień, styliści proponują
ozdoby o nietypowych wzorach, perłowo-pastelowe. Dobrze skomponuje
się z nimi biała choinka. Nie przesadźmy jednak z ozdobami. Białe drzewko to już mocny element wystroju.

jednokolorowych aranżacji. Niemodna jest już choinka cała ubrana na niebiesko lub czerwono. Za to rozwieszanie lampek w całym domu (nie tylko
na choince) niekoniecznie musi razić.
Jeśli zrobimy to z pomysłem, zyskamy ciekawy element dekoracji świątecznej. Możemy np. spróbować ułożyć z lampek wzór na pustej ścianie,
albo rozłożyć świecący łańcuch na wigilijnym stole.
Ważnym, a jednocześnie eleganckim dodatkiem zawsze są świece.

Unikamy jednego koloru
Poza złotem i srebrem, które są uniwersalnymi kolorami na święta Bożego Narodzenia, obecnie nie stosuje się
R

Warto
zachować
zgodność
stylu między
dekoracją
drzewka i stołu
a wystrojem
mieszkania
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„Skorosze 2” Warszawa, Ursus, ul. Skoroszewska

BUDYNEK B
- planowane zakończenie
II kwartał 2012 r.
mieszkania już od 5600 zł/m2

Warszawa
Praga-Północ ul. Kowieńska 24

OSTATNI LOKAL USŁUGOWY
W ATRAKCYJNEJ CENIE !!!

Biuro sprzedaży:
Warszawa, ul. Kowieńska 24 lok. 3, tel./fax. 22 698 22 23 lub 24
Białystok, tel. 85 651 49 49, e-mail: warszawa@jaz-bud.pl, www.jaz-bud.pl
32238520

1 WA

not. Zofia Knittel
L

RADOŚĆ Z MIESZKANIA

Budynek C i D
- planowe zakończenie
II kwartał 2013

Mają tyle wzorów i kolorów, że można dopasować je do każdej stylizacji.
Podczas świąt nie może zabraknąć
również misy z mandarynkami i pierniczkami.
Coraz częściej stosowane są zewnętrzne dekoracje – na oknach i balkonach. Stonowana, jednokolorowa
girlanda świateł na balkonie albo świecąca gwiazda w oknie ożywią mieszkanie, ale nie zaburzą wyglądu całego
budynku.

* 13

Łazienki w sześciu pokojach
Bo oryginalny budynek hotelu ma prawie 200 lat. Powstał w latach 1826-28
z przebudowania oficyny pałacu Bielińskich, podwyższonej i wyposażonej w nową fasadę od strony placu
Bankowego. Uważa się, że autorem
przebudowy był słynny włoski architekt Antonio Corazzi (w Warszawie
zaprojektował m.in. Pałac Staszica i Teatr Wielki).
Pierwotnie kamienica należała do
Barbary Kosseckiej. W połowie XIX
wieku przeszła w ręce finansisty Jakuba Janascha, do którego należał sąsiedni parterowy półokrągły sklep na
rogu placu Bankowego i dzisiejszej
Marszałkowskiej. Oba budynki zostały poważnie zniszczone podczas wojny (m.in. spłonęły drewniane stropy),
a po wojnie połączone i rozbudowane. Urządzono w nich hotel należący
do przedsiębiorstwa Hotele Warszawskie Syrena. Nie były to luksusy – w połowie lat 90. tylko kilka ze 106 pokoi
miało łazienki.
W 1997 r. władze Warszawy sprzedały przedsiębiorstwo austriackiej firmie powiązanej z koncernem Strabag.
Transakcji towarzyszyło wiele kontrowersji, ale prawdziwa afera wybuchła po tym, jak w 2004 r. hotel odkupił
restaurator Artur Jarczyński, który
na parterze prowadził restauracje U Fiszera i Der Elefant. Zapowiedział radykalną przebudowę – cały środek miał
być wyburzony, a budynek powiększony o dodatkowe piętro i użytkowe poddasze. Zabytkowy hotel de facto przestałby istnieć. Mimo protestów plany
zaakceptował w 2002 r. ówczesny wojewódzki konserwator zabytków Ryszard Głowacz, a po nim władze Śródmieścia. Ale inwestycja utknęła na prawie dekadę. Przez niemal cały ten czas
dawny hotel schowany był za gigantycznym banerem reklamowym. – To
był projekt nieekonomiczny. Zrobiliśmy nowy. Zostawiamy elewacje, muA

ry, stropy, klatki schodowe. Są w dobrym stanie – mówił „Gazecie Wyborczej” latem ubiegłego roku, w chwili
rozpoczęcia przebudowy, Michał Borowski, prezes spółki Plac Bankowy 1,
która jest inwestorem przebudowy
i rozbudowy Hotelu Saskiego.
Najemców nie widać
Nowy projekt przebudowy przygotował Henryk Łaguna z pracowni MAAS. Hotel od frontu został tylko trochę podwyższony w wyniku adaptacji strychu na cele użytkowe i dostał
mansardy. Od strony podwórka pojawiła się dodatkowa kondygnacja techniczna, skrywająca instalacje klimatyzacyjne i wentylację. Z zewnątrz
praktycznie jej nie widać. Budynek
ma wszystkie instalacje wymagane
w nowoczesnych biurowcach. Ale najpierw został wypatroszony. – Wyciągnęliśmy ze ścian całe setki metrów
kabli wyglądających jak telefoniczne.
Dziwne, bo w pokojach nie było telefonów – zastanawia się Borowski.
Elewacje pieczołowicie odrestaurowano. – Od strony pl. Bankowego zrobiliśmy de facto nowy plac – chwali się
Michał Borowski. Przypomina połamany chodnik, na który wchodziło się
po koślawych stopniach. Dziś w tym
miejscu jest płaska wybrukowana nawierzchnia.
Nowinką jest pasaż przebity w parterze budynku – wspólny pomysł Starskiego i Łaguny. Dziedziniec będzie
ogólnodostępny. W ciągu dnia rozstawiane będą na nim ogródki restauracji. Tylko na noc będzie zamykany bramami z kutej kraty.
Zmodernizowany Hotel Saski zmieni funkcję na biurową, a nazwę – na
Plac Bankowy 1. Zaoferuje 3,8 tys. m
kw. biur, do tego usługowy parter. Jedynym najemcą jest na razie jeden
z banków, który uruchomi swój oddział w narożniku Elektoralnej i Przechodniej. Do użytku ma zostać oddany w styczniu.
Michał Wojtczuk, gw
M

A

16

metro

metro@agora.pl
Listy piszcie

WTOREK 11 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Daniel, Hieronim, Julia, Stefan, Walenty

KOLEŻANKI NA PRYW. SUPER WARUNKI
797 415 927

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489
47m ul.Targowa p.2/4 324tys. 884 884 178

370/1340 Izabelin-Hornówek 884 884 185

Lodówek niedrogo 602 272 464; 842 97 06

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894
PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286
Masażystki bez doświadczenia, 10-22
SUPER ZAROBKI, 22 848 77 10, PILNIE
Masażystki, dobre warunki, 516 779 915
Podejmiemy współpracę z agentami
nieruchomości. Praca agencja
AD.DRAGOWSKI biuro na Ursynowie.
Zapewniamy szkolenia.
a.hermanowicz@dragowski.pl 602 609 082
Rezonans magnet., tomografia komp. pełen
zakres, szybko, NFZ, Warszawa 22 2591000

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

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

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

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99

AAA AUTOKASACJA

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030

GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł
ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500

FRANCUSKI MASAŻ 886 926 715
40ka bez ograniczeń full 509 735 244
MASAŻ AKTYWNY 508 900 354
AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812
Auta drogie kupię,PILNE,507140012

104m Al.Przyjaciól p.3/4 winda 884884198

Masaże Piaseczno Ola 695067971
MASAŻ francuski dojrzała 694 718 780
*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot
Masaż profesjonalny Ola 535 293 881
MASAŻ RELAKS ODPRĘŻ. 519811429

BP39m2 - 2pok., Marymoncka 609 092 056

80m Askenazego 4pok 5120/m 884884179

72m Al. Sol. 3pok. 7/16 6250/m 884884173

56m 3pok. Wolska 2/5 6760/m 884884179
30m Przy Lasku 2pok. 212t. 664 191 166
60mĂ Kazubów 8/10 5800/m 884 884 179
25m Tyszkiewicza ciche 170t. 664 191 166

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565
77m Odkryta 2/3 2001 5180/m 884884179
29m Broniewskiego 195t. 666 031 166
Wypożyczalnia samochodów 515 402 420

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306

Odprężający masaż 606 585 603
Promocyjny masaż świąteczny 503993380
Rozgrzewająca masażystka 690 547 474

Agencja Ochrony zatrudni INSTALATORA
SYSTEMÓW CCTV,SSWiN.Wymagania:
wykształcenie średnie, prawo jazdy.
tel. 22 654-30-11
Do kafeterii w Wilanowie 605 098 165
Ekspedientki zatrudnię „Fructus” warzywaowoce ul. Mokotowska 52A 1800-1930

Firma działająca w branży e-commerce
poszukuje pracowników na stanowisko
doradca klienta biznesowego. Wymagana
komunikatywność i dobra obsługa komputera.
Super-masaż z Łotyszką 798-395-451
Oferujemy ciekawą i komfortową pracę
biurową w centrum miasta. Zapewniamy
szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów
dobrą atmosferę, szkolenia, oraz atrakcyjny
Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 pakiet wynagrodzeń. Kontakt 22 250-21-73

Medium/Afrykański Jasnowidz-Hamba Diaby
Rozwiązuje wszelkiego rodzaju problemy.
Miłość, praca, sprawy rodzinne, prawne,
impotencja, zdjęcie uroku etc. Pełny
profesjonalizm i gwarantowana skuteczność.
789 263 445 (W-wa centrum)
mr.diaby@live.fr / Hamba Diaby Facebook

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, 502 255 424

Firma sprzątająca zatrudni Pracowników
do serwisu sprzątającego. Praca na
stanowisku Brygadzisty w sklepie Auchan
ul. Modlińska Tel: 515 136 744
INTROLIGATORKI (praca dodatkowa)
Tel.: 22 721 07 57

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897

MALOWANIE I SPRZĄTANIE DWA DNI
Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 KAŻDE MIESZKANIE 507 964 505
AaAaAa PILNIE DO SZYBKIEGO
WYNAJMU I SPRZEDAŻY 514 015 200
Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418
Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418

REMONTY WYKOŃCZENIA kompleksowo
tel., 602 332 965
TYNK CEM.-WAP. Mamy nagrzewnice,
tel., 602 332 965

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264
Aaa Przeprowadzki tanio 602 747 264
Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz
piachu, czarnoziemu, tel., 602 664 984

Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470
KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470
Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418

Drewno kominkowe 500 505 510

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49

DREWNO rozbiórkowe, dowóz 506223080

PRZEPROWADZKI !!!
www.fenix-vip.pl

TANIO !!!
501 706 300

Transport-meble AGD inne 501740221

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434

BP1/2bliź.Międzylesie 750tys 600302244
BP 2 pok. 48 m2, widna kuchnia, balkon, X p.
blisko Łazienek, 22 815 38 92 ; 515 99 66 25 BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073
51 m2 Eko Park garaż 650 tys. 22 6217795

130/1000 m Anin Stary 601 740 109

49.5m Niegocińska 3pok. 360t. 884884165

411/460 m2 St. Sadyba 601 740 109

71m 3p. Madalińskiego 36r 1/4 884884158

500/560m Wilanów przy pałacu 601740109

50m 2pok. Iwicka 1/3p. gotowe 884884158

Płatnicza 214/440 do remontu 884 884 159

56 m2 2 pok. ok. Łazienek 22 621 77 95

Zalesie G. 143m/dz. os. strz,. 602 577 717

2

Do wyn. centrum witryna 37m 22 6217795
Do wyn. KEN 90 i 170 m2 witr. 601 740 109
Sprzedam pawilon 15 m2 - z mediami,
róg Wałbrzyska/Puławska - Pasaż
Smyczkowa, 20 tys. zł 609 99 67 96
Wynajmę atrakcyjny lokal 60 m2, Warszawa
Nowy Świat, 9000zł netto+opłaty. 692 705 967

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa

PRANIE DYWANÓW 606 232 662
SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz
gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne 506 223 080

a Monety, odznaki 692 400 175 Andersa 18
Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble,
obrazy, srebra, platery, monety, militaria,
Tel. 696 508 057

www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800
Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki
militaria porcelana monety brązy Antykwariat
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129
KUPIĘ PŁYTY GRAMOFONOWE I CD
JAZZ ROCK KLASYKA TEL.609-155-327

2-3 pok. St. Mokot. kamienica 22 6217795

ODZIEŻ UŻYWANA, Żelazna 68
pon-pt 10-19.00, sob 10-15.00
Opróżnianie piwnic strych. garaży i innych
wywóz mebli śmieci, gruzu 503 711 500

SKUP BIBELOTY, STAROCIE 500 808 909
Wiązowna 196m/dz. 1941m, 602 577 717
39m Budrysów 1/4 287tys. 668 611 166

23mĂ Urbanistów p.3/4 189tys. 507191010

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie
Dojazd gratis, tanio GWARANCJA 663 42 97
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02

57mĂ Szczęśliwicka 5/9 balkon 884884151
Mińsk Maz. 142m/dz. bdb, 666 031 166

KIEROWCĘ kat. C+E. Transport
międzynarodowy, chłodnia. Tel.: 22 722 24 72
Koleżankę na prywat.z zamie.515648300

USŁUGI PRAWNE Tel.: 22 254 35 36

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218

Sprzedam łóżko Ceragem 6500 zł i stół do
masażu 150zł tel. 601-236-188

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57

GŁADŹ MASZYNOWA, malowanie,
tel., 602 332 965

4 pok. Hozjusza 22 621 77 95
56m 3pok. Przy Agorze 6250/m 884884179

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413

BP 18m samodz. AGD Bemowo 500021179

Wykupię mieszkanie na własność w
zamian za dożywotnią rentę
Tel.,511 938 545

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555

Kupię każde auto w każdym stanie
Tel.,519 353 990

MEZOTERAPIA IGŁOWA, peelingi
medyczne, specjalista,Tel.,502 281 988

Młodziutka Nastka B5 . 502 967 273

GLAZURA, REMONTY, TEL. 603 067 816
Gładź, malowanie, zab. g-k 501 292 678

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

34m2 2pok. Deotymy, 206 tys. 509 123 306

Mega relaks priv Ochota 516636448

Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797

72m ZWM 0/4 ogródek 6230/m 884884153

37m Norwida 2pok. 8/10 269t. 884884179

Masażystki bez zahamowań 505 875 673
Masaż z niespodzianką; 534 59 05 21

Pożyczki gotówkowe tel. 793 743 207

Glazura panele gipsy malow. 607 690 229

36m J. Pawła II, ciche 269tys. 664 191 166

Auto - skup po 1990 r.
gotówka 500 540 100

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817

49m 3pok. Suwalska 5490/m 884 884 182

61m 3pok 5/7p idealne 6980/m 884884158

KURS NA WÓZKI widłowe. Certyfikat UE.
Cena promocyjna. tel. 22 395-96-90

POŻYCZKA POD ZASTAW
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)
bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami.
Tel. 602 303 202. Szczegółowe warunki:
www.bezpieczna-pozyczka.pl

C-Cyklinowanie, Malowanie 601652879
Cyklina*lakier*układam,bezpył.,503630035

2pok,28m2,Grzybowska 1450zł,608324773

BP 2 pokojowe, na Bródnie. 513 152 462

Komputerowe 692 339 647, 501 028 204
Bezpłatne dla osób +60 lat.

ABC REMONTY www.oleba.pl 796 329 415
BEZPROBLEMOWO SZYBKO SOLIDNIE
-10% promocja zimowa 507-289-633

57 m2 2p. Kabaty nowe 505tys. 22 6217795

Auto kupię każde z lat 90/2012
Super ceny, gotówka 500666553

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015

2 pokojowe rozkładowe. Bemowo koło
Tesco. Cena 1250 zł + opłaty.Tel: 692 705 967

3 pok. Centrum kamien. cicho 22 6217795

Praca dla służby porządkowej z licencją.
Stawki od 10-14 zł. Tel: 22 666 29 52
biuro@dragonochrona.com.pl

Zatrudnię mgr farm.,tech farm, tech. stażys.
tel:0506 474 109 Cv:aptekirodzinne@op.pl

Chwilówki Pożyczki.
Bez BIK
Konsolidacja Kredytów do 150 000 zł,
Specjalna oferta dla firm.
Prometeusz Kredyty
Warszawa, ul. Wolska 68/72
Tel. 22 632 14 69

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897
53m 3pok. Pl. Zbaw. 6/6p ciche 884884173

1-2 pok. na inwest. metro g-ż 22 621 77 95

AUTO każde KUPIĘ niezależnie od stanu
i rocznika, także nieopłacone, sprawne i
niesprawne, za GOTÓWKĘ, tel. 516 985 073

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713

Działki nad jeziorem 145km od Warszawy
11 zł/m2, tel. 605 099 422

ROLETY ŻALUZJE PLISY VERTICALE
MOSKITIERY (22) 848 34 34 www.zalvert.pl

38m Nowolipki 2pok. cegła 602 577 717

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów
Masaże Piaseczno Kasia 507791809

5 działek budowlanych 50km od W-wy
a45 zł/mĂ, prąd, woda, tel. 602 344 911

Pranie dywanów, wykładzin podłogowych
i obić tapicerskich. Dojazd gratis. Wycena
indywidualna. Tel. 515 540 995

36m Pl. Zbawiciela 52r 3/5p 884 884 182
Poszukiwane osoby do sprzątania i na
zmywak. Praca w tygodniu oraz weekendy.
Potrzebne osoby na dzień i noc.
Zgłoszenia osobiste od wtorku do czwartku
w godz. 10:00-14:00.
Klub Platinium, ul. Fredry 6

ZADBANE PANIE 300 DZIEŃ 506 629 516

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka
zaświadczenie 0 504 048 769

BP PILNIE ATRAKCYJNA CENA 148 mĂ
II p. 5 pok. 2000 r. ŻYTNIA, SKWER
WYSZYŃSKIEGO, ŁADNE 795 985 835

ALE SZYBKA GOTÓWKA NAWET 5000 zł NA ŚWIĘTA!
Proste zasady, bez zbędnych formalności
Provident: 600 400 800
7 dni w tygodniu 7:00-21.00

Aaaaaaa PRZEPROWADZKI,UTYLIZACJA
I MONTAŻ MEBLI I AGD. Tel. 789 158 417

SKUP KSIĄŻEK 501 561 620
SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzejników i in.) demontaż dojazd 506 223 080
SREBRO KUPIĘ bdb CENA 506 959 445

250/1400 m2 gmina Wieliszew 511081310

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa24h
Serw. komputer.18zł/h, dojazd 0zł. 503432422

TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495

Aa Przeprowadzki małe duże 602 747 264
63m Bartosika 399 tys. ciche 666 031 166

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190

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

Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837
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2,1 – gola na mecz strzela w rundzie jesiennej Legia Warszawa. Tak skutecznego zespołu nie było
w lidze od sezonu 2007-08, gdy Wisła zdobywała 2,2 gola na mecz. Warszawianie strzelili 32 bramki
w 15 meczach. Najwięcej – 10 – uzyskał Serb Danijel Ljuboja

sport

Johnny większy niż Teksas
Łukasz Cegliński
*metro@agora.pl

W sobotę Manziel otrzymał uznawaną za najbardziej prestiżowe indywidualne wyróżnienie w amerykańskim
sporcie Nagrodę Heismana. Najlepszego uczelnianego futbolistę wybiera się od 1935 roku, ale Manziel, błyskotliwy quaterback, jest pierwszym
studentem pierwszego roku, który ją
otrzymał. Zwykle wyróżnieni zostają
ci z trzeciego lub ostatniego, czwartego roku.
Jeśli przydomek „Johnny Football”
nie mówi o Manzielu wszystkiego, to
do fanów futbolu może przemówić
określenie jednego z teksaskich trenerów – to Brett Favre na motocyklu. Favre to ikona i rekordzista NFL pod wieloma względami, a Manziel – nawet,
jeśli jest od niego mniejszy i wciąż gra
na dużo niższym poziomie – olśniewa
podobną wszechstronnością i kontrolowaniem gry pod presją. I jest bardzo
szybki, dzięki czemu jego rozgrywanie ma dodatkowy wymiar – „Johnny
Football” może nie tylko precyzyjnie
podać piłkę na kilkadziesiąt jardów,
ale też przebić się przez luki w defensywie rywala i przebiec pół boiska,
zdobywając punkty.
Czy zostanie gwiazdą NFL? Na razie
wielkie zachwyty nad Manzielem tonowane są przez równie duże znaki
zapytania – a co, jeśli Johnny właśnie
osiągnął szczyt swojej kariery? Tim Tebow, który Nagrodę Heismana zdobył
w 2007 roku, a w poprzednim sezonie,
grając w Denver Broncos, był przez
moment najpopularniejszym sportowcem w USA, po transferze do New
York Jets zniknął z pola widzenia.
Ale Manziel to dziecko Teksasu.
Tylko futbol!
Powiedzenie „Everything is bigger in
Texas” dotyczy wielu dziedzin, a do
futbolu – najpopularniejszego amerykańskiego sportu – pasuje jak ulał. Dal-

ADAM HUNGER / REUTERS

Nowy bohater Ameryki – Johnny Manziel – ma 20 lat, ksywkę „Johnny Football” i pochodzi ze zwariowanego na punkcie futbolu Teksasu

Johnny Manziel z nagrodą Heismana

las Cowboys są dumą nie tylko stanu,
ale też jednym z najlepszych, najbardziej rozpoznawalnych klubów w kraju. A na pewno najwięcej wartym i najbogatszym – „Forbes” wycenił ich niedawno na 2,1 mld dol.
W Teksasie grają trzy koszykarskie
drużyny, które w ostatnich dwóch dekadach zdobywały mistrzostwa NBA,
ale bardziej popularni od San Antonio Spurs, Houston Rockets i Dallas
Mavericks są futboliści Texas Longhorns, którzy reprezentują uniwersytet z Austin. To dlatego szefowie
ESPN nie zastanawiali się zbyt długo,
kiedy uczelnia zaproponowała im partnerstwo w prowadzeniu kanału telewizyjnego. Longhorn Network to jedyna w USA stacja poświęcona w całości, przez 24 godziny na dobę, spor-

towcom z jednej uczelni. Głównie futbolistom.
Wy peł nio ny na me czach Lon ghorns 100-tysięczny stadion robi
ogrom ne wra że nie, po dob nie jak
ogromny telebim Godzillatron o wymiarach 25 na 41 metrów oraz Wielka Berta, czyli prawdopodobnie największy bęben na świecie. Gdy wjeżdża na boisko na specjalnej podstawce, ma po nad trzy me try. Wiel ka –
i żywa! – jest też maskotka drużyny,
czyli byk Bevo.
Ale jeśli Cowboys są dla Manziela
marzeniem, a Longhorns konkurencją („Johnny Football” reprezentuje
uczelnię Texas A&M z College Station),
to podstawą piramidy rozwoju zawodnika i popularności futbolu w Teksasie są szkoły średnie.

Teksas zmienia ligę
„Friday Night Lights” jest w futbolowym świecie przebojem pod każdą
po sta cią – ja ko książ ka trak tu ją ca
o prowincjonalnej Odessie końca lat
80., w której 100 tys. mieszkańców
pogrążonych naftowym kryzysem
żyje głównie piątkowymi meczami
szkół średnich. Jako film, który powstał na jej podstawie. I jako popularny serial o tej samej nazwie. Tłem
jest w nich Teksas, motorem napędowym – futbol.
Manziel sam odwołuje się do „Friday Night Lights”. – Widzieliście film,
widzieliście serial. Kerrville, w którym chodziłem do szkoły, było takie
samo. Wszystko w mieście sprowadzało się do futbolowych meczów
szkół średnich – mówi 20-latek. A pochodząca z Austin wiceprezes Longhorn Network Stephanie Druley,
pytana o popularność futbolu w Teksasie, wzdycha i mówi: – Co mam odpowiedzieć? Jak byłam mała, to ktoś
mnie po prostu posadził przed telewizorem, zaczęłam oglądać i oglądam do teraz.
Teksas kibicuje futbolowym szczeniętom, bo wie, że potem obejrzy ich
na szczycie zawodowej NFL. To z tego
stanu pochodzą dwaj poprzedni zdobywcy Nagrody Heismana – Robert
Griffin III i Cam Newton. A Andrew
Luck, który w latach 2010-11 w głosowaniach był tuż za nimi, a teraz podbija NFL jako debiutant, do liceum
chodził w Houston.
Zawod ni ków NFL zwią za nych
z Tek sa sem jest wie lu, a poważ ne
analizy traktują o tym, że to właśnie
ten stan wywiera wpływ na ligowe
trendy. Dlaczego? Bo kulturowe szaleń stwo po tę gu je nawet po go da.
Chłopcy w teksaskich szkołach po
zakończeniu najważniejszych rozgrywek mogą grać w siedmioosobową odmianę futbolu, gdzie powalanie rywala jest zakazane i wszystko
sprowadza się do podań. Gdy rówieś-

nicy z innych części USA kierują się
w zimie ku koszykówce lub innym
dyscyplinom, oni nieustannie rzucają wrzecionowatą piłką i uczą się
odczytywać obronę.
Na początku obecnego sezonu w aż
ośmiu z 32 klubów NFL rozgrywający
pochodzili z Teksasu, i to także z tym
eksperci wiążą zmiany w stylu gry
w ostatnich kilkunastu latach – w NFL
coraz częściej rozgrywa się akcje,
w której najważniejsze jest długie podanie, a nie, jak kiedyś, przebijanie się
z piłką pod pachą przez defensywne
zasieki.
Złota kura poczeka na złoto
„Johnny Football” urósł i kto wie, czy
w tej chwili nie jest większy niż Teksas. Jego uczelnia zapłaciła za obecność Manziela na billboardzie na Times Square w Nowym Jorku oraz całostronicowe pochwały dla swojego
bohatera w „New York Timesie” i „USA
Today”. Ile – nie wiadomo. Wiadomo
jednak, że Manziel będzie teraz kurą
znoszącą złote jajka – dla teksaskiego
uniwersytetu Baylor Nagroda Heismana dla Griffina III była warta 250
mln dol., jeśli zliczyć ekwiwalenty reklamowe, wartość obecności w mediach itp.
Manziel na swoje wielkie pieniądze musi poczekać – przepisy akademickiej NCAA mówią, że student,
nawet jeśli jest sportowcem wybitnym, dzięki któremu uczelnia zarabia miliony, nie może czerpać ze swojej gry żadnych gratyfikacji. Na dodatek Johnny jeszcze dwa lata będzie czekał na kontrakt w NFL, do
któ rej moż na tra fić do pie ro po
trzech latach na uczelni.
„Johnny Football” już inwestuje jednak w przyszłość. Rodzina Manziela
właśnie pracuje nad tym, by z przydomku młodego zawodnika uczynić
znak zastrzeżony.
W Polsce rozgrywki NCAA można
oglądać w kanale ESPN America*

szybciej, wyżej, dalej

Legia Warszawa: każdy piłkarz jest na sprzedaż
*Drużyna Jana Urbana wygląda na
tak solidną, że ewentualna zimowa
wyprzedaż nie powinna mieć konsekwencji jak w ubiegłym sezonie, kiedy straciła pewne – wydawało się –
mistrzostwo Polski

1 WA

Na razie przy Łazienkowskiej trwa
oczekiwanie na wiadomości z gabinetu doktora Stanisława Machowskiego.
Mogą one być decydujące dla przyszłości. Przygotowania do rundy wiosennej ma rozpocząć z drużyną Rafał
Wolski, który jesień stracił z powodu
kontuzji i nieudanej operacji pięty.
Próby powrotu na boisko nie udawały się – nie pomagały buty ze specjalnymi wkładkami, noga wciąż bolała. –
Rafał ma zaświadczenie od lekarzy, że
1 stycznia może wrócić do treningów
– mówi „Gazecie” Cezary Kucharski,
menedżer zawodnika.
Na podobny dokument czeka Marek
Saganowski, u którego wykryto wadę
serca. 35-letni napastnik, zamiast trenować, leczy się i jeździ na konsultacje do klinik kardiologicznych w Europie. Wyniki są obiecujące. – Po niedzieli będę wiedział więcej o przyszłości – napisał wczoraj w SMS-ie. Jeżeli
będzie musiał skończyć karierę, za-

Jednym z pomysłów Legii
na następcę Marka
Saganowskiego był Angelos
Charisteas. Grecki mistrz
Euro 2004 jest od pół roku
bezrobotny

mierza spróbować sił w rajdach motocyklowych. Marzy o starcie w Dakarze.
Jednym z pomysłów Legii na następcę był Angelos Charisteas, który 9 lutego skończy 33 lata, czyli jest o dwa
lata młodszy od Danijela Ljuboi, jedynego obecnie napastnika Legii – mało
trenującego, narzekającego na mięśnie, ale w zespole niezbędnego. Odkąd półtora roku temu Serb przyszedł
na Łazienkowską, wszystkie mecze ligowe zaczynał w podstawowej jedenastce.
Cha ri ste as – grec ki mistrz Eu ro
2004, który w finale strzelił zwycięskiego gola Portugalii – jest od pół ro-

ku bezrobotny, jego ostatnim klubem
był Panetolikos. Być może skończy
się tylko na pogłoskach o jego transferze. Wiele zależy od zdrowia Michała Efira, czyli kolejnego dziecka
akademii Legii. 20-letni napastnik
jest tak samo utalentowany jak podatny na urazy. Trenerzy i kapitanowie drużyn wybrali go na najlepszego piłkarza Młodej Ekstraklasy sezonu 2011/12. W maju Efir zadebiutował
w zespole seniorów, by natychmiast
zerwać więzadła krzyżowe w kolanie. W lipcu przeszedł operację, we
wrześniu odstawił kule, teraz powoli wraca do treningów.
W każdej innej formacji Legia ma bogactwo, więc ewentualny transfer obrońcy czy pomocnika nie powinien zachwiać całą konstrukcją. Kolejnym piłkarzem, na którego czeka trener Urban, jest Ivica Vrdoljak (naderwał ścięgno Achillesa, nie grał w ostatnich meczach). We wrześniu defensywny pomocnik skończy 30 lat, ale nie wiadomo, czy wtedy nadal będzie legionistą. W czerwcu wygasa jego kontrakt,
a najdroższy zawodnik w historii Legii (kosztował 1 mln euro) zarabia ponad 20 tys. euro miesięcznie. Jeśli zażąda podwyżki, klubu może być na

niego nie stać. Urban ceni Chorwata
i za umiejętności, i za zachowanie
w szatni. Uważa, że przy nim rozwiną
się talenty Dominika Furmana, Daniela Łukasika oraz Michała Kopczyńskiego. Ten ostatni – 20-letni pomocnik –
wiosną może zadebiutować w lidze.
Priorytetem jest też przedłużenie
kontraktów z 22-letnim Jakubem Koseckim i o osiem lat starszym Inakim
Astizem. Po sezonie decyzję, czy kontynuować grę, podejmą Michał Żewłakow (w kwietniu skończy 37 lat) i Ljuboja. Z Łazienkowską na pewno pożegnają się Srdja Knežević, Dickson Choto i Tomasz Kiełbowicz (koniec kariery).
Ale biedy kadrowej w Legii nie ma.
Jeśli prawy obrońca Artur Jędrzejczyk dostanie ofertę nie do odrzucenia, wróci wypożyczony do Piasta Gliwice Damian Zbozień. W klubie w ogóle nie ma piłkarzy nie na sprzedaż. Zimowe transfery nie muszą oznaczać
konsekwencji, jakie w ubiegłym roku
spowodowało odejście Rybusa, Komorowskiego i Borysiuka.
Runda wiosenna ekstraklasy rozpoczyna się w piątek 22 lutego. Dzień
później Legia gra w Kielcach z Koroną. Zespół Urbana jest liderem, ma
33 punkty, o cztery więcej od Lecha
Poznań.
Robert Błoński

KOSZYKÓWKA. NBA. Drużyna Marcina Gor tata, Phoenix Suns, przegrała
siódmy mecz z rzędu – tym razem
z Orlando Magic 90:98. W swoim
czwar tym meczu przeciwko byłej drużynie Polak rzucił 12 punktów i miał
sześć zbiórek.
FUTBOL. Rekord Messiego.
W niedzielnym meczu z Betisem
Leo Messi strzelił dwa gole dla Barcelony i pobił należący od 1972 roku do Gerda Mullera rekord liczby
bramek zdobytych w jednym roku
kalendarzowym. W 2012 roku 25letni Argentyńczyk trafił do siatki już
86 razy: 74 razy dla klubu, 12 dla
reprezentacji. Najwięcej, aż pięć trafień, zaliczył siódmego marca w meczu Ligi Mistrzów z Bayerem. Dwa
razy zdobywał po cztery bramki
w meczu, zaliczył też sześć hat tricków. Aż 23 gole zdobył w ostatnim
kwadransie meczu, a w pierwszym
tylko osiem. W tym roku Katalończycy zagrają jeszcze ligowe mecze
z Atletico Madryt i Realem Valladolid oraz w Pucharze Króla z Cordobą. – Messi zasłużył na to, by mnie
wyprzedzić. Ale z defensywą, jaka
jest w dzisiejszym futbolu, łatwiej
jest strzelać bramki – powiedział
Gerd Müller w wywiadzie dla „La
Gazzetta dello Sport”.
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