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Skrzydlaty zespół Łąki Łan wydał właśnie płytę „Armada”. Przebrani w owadzie
kostiumy znów ruszają walczyć o pokój i ekologię * 8
grające insekty

Błąd
systemu

ją
Studenci ma gu
dłu
po 15 tysięcy

*5

PIĄTEK-NIEDZIELA 14-16 GRUDNIA 2012
Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325 tys., nr 2461

Jacek Babiel/AG

Prezydent wspiera wolne słowo
Kuba Atys/AG

KIEROWCA
– ŁATWY CEL
BUDŻETOWY
Wyższe kary za przekroczenie prędkości, las fotoradarów i szybsze
ściąganie pieniędzy za mandaty – budżet państwa zamierza w przyszłym
roku zarobić na kierowcach przeszło półtora miliarda złotych
Mariusz Jałoszewski
Anita Karwowska
* metro@agora.pl

* Minister spraw wewnętrznych dał
już zielone światło policji, by ta przygotowała projekt zmian w prawie, które podniosą wysokość mandatów za
łamanie drogowych przepisów. Dwa
główne argumenty: dzisiejsze stawki nie robią wrażenia na kierowcach;
wysokość mandatów nie była podnoszona od 17 lat, a na Węgrzech i Słowacji, gdzie stawki ostatnio poszły wgórę, liczba wypadków spadła o połowę.
U nas mówi się o dwukrotnym podniesieniu stawki (dziś maksimum to
za jedno wykroczenie 500 zł, a za kilka wykroczeń tysiąc złotych).
– Chcemy, by kara była dotkliwa i egzekwowana jak najszybciej – mówi Mariusz Sokołowski, rzecznik Komendy
Głównej Policji. Wyższe mandaty będą obowiązywać najwcześniej za kilka miesięcy, bo zmiany najpierw musi przegłosować Sejm. Ale wielu posłów (zarówno z PO, jak i z PiS), jest
przeciw, bo to wcale nie poprawi bezpieczeństwa. Zamiast tego radzą edukować kierowców i budować drogi.
– Policja nie ma wpływu na jakość dróg,
więc wyższe kary to na razie jedyna
metoda na piratów drogowych – argumentuje Sokołowski.
O mandat będzie znacznie łatwiej,
bo na drogach przybywa fotoradarów.
Stawia je Główny Inspektorat TransR
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Wzór polityków
na miliardowe zyski:
liczba fotoradarów
x średnia liczba wykroczeń
rejestrowanych przez
fotoradary x liczba dni
w roku x średnia (200 zł)
wysokość mandatu

portu Drogowego. W tym roku będzie
ich już 330. Kolejne 60 fotoradarów
pojawi się do końca marca 2013 r. Razem z tymi, które wystawia w gminach
straż miejska (ok. 200) – będzie ich
w sumie 600.
To nie koniec, bo w połowie przyszłego roku na drogach mają pojawić się bramownice do odcinkowego pomiaru
prędkości. Kierowca przejeżdża przez
pierwszą bramkę, która robi mu zdjęcie. Po 20 kilometrach jazdy będzie stała druga bramka, która też zrobi fotkę
iodnotuje czas przejazdu. Jeśli kierowca pojedzie za szybko, zapłaci mandat.
– System fotoradarowy będzie rozbudowywany, a 390 fotoradarów to
K

nie koniec – przyznaje Jan Mróz, jeden z dwóch rzeczników głównego inspektora transportu drogowego.
Czy rząd chce złupić kierowców, żeby dołożyć do budżetu? Ministerstwo
Finansów zakłada, że w przyszłym roku na samych fotoradarach Inspekcji
zarobi aż 1,5 mld zł.
– Pieniądze ściągnięte przez państwo za nieprzepisową jazdę powinny być, przynajmniej w części, przeznaczane na poprawę bezpieczeństwa na drogach – mówi Ryszard Fonżychowski, prezes Stowarzyszenia
„Droga i bezpieczeństwo”. Ale rząd
nie ma takiego obowiązku – więc pieniądze z „państwowych” fotoradarów wpadną do wspólnego worka budżetowego.
Kierowcom dadzą też popalić miasta. W fotoradary inwestuje Wrocław.
Stolica ma superfotoradary. To żółte
szaf ki, które łapią równocześnie kilku kierowców, również za wjazd na
skrzyżowanie na czerwonym świetle.
Straż miejska szykuje też lotne patrole z przenośnymi fotoradarami (właśnie planuje kupić trzeci do kolekcji)
i kontrole kaskadowe.
W tym obłędzie są też miejsca wyjątkowe. Kraków szczyci się, że jego
straż miejska nie ma żadnego urządzenia do pomiaru prędkości, straż
łódzka ma tylko jedno. *
Czytelnicy „Metra” spierają się, czy
miasta potrzebują straży miejskiej * 2
L

* – 13 grudnia 1981 r. to haniebna data dramatu narodowego i walki bratobójczej – powiedział wczoraj Bronisław Komorowski podczas
spotkania z opozycjonistami z PRL
w areszcie Warszawa-Białołęka
Podczas wczorajszych uroczystości
ogłoszono również rozpoczęcie konkursu pod patronatem Prezydenta
RP na Memoriał Wolnego Słowa, który ma upamiętnić uczestników nie-

90 lat temu
zamordowano
Narutowicza
* Z okazji tej rocznicy pod gmachem warszawskiej Zachęty politycy lewicy chcą przestrzec Polaków
przed rozwojem skrajnie prawicowych ruchów narodowych
Gabriel Narutowicz był prezydentem
RP zaledwie pięć dni w 1922 r. Zaraz
po jego wyborze na łamach prawicowej prasy rozpętała się kampania nienawiści. Używano w niej oszczerstw
A

zależnego, „podziemnego” ruchu
wydawniczego z czasów PRL. Z pominięciem cenzury w latach 1977-89
ukazywały się rekordowe ilości gazet i książek . Tę ogromną ilość „wolnych słów” ma uhonorować Memoriał, do stworzenia którego może dołączyć każdy z nas. Powstanie przy
ul. Mysiej w Warszawie, gdzie mieściła się siedziba cenzury. Szczegóły konkursu na: Memorialwolnegoeb
slowa.eu.

i z trudem skrywano nawoływania do
wybuchu politycznej przemocy.
Narutowicz zginął 16 grudnia w gmachu Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, zastrzelony przez
powiązanego z endecją malarza i fanatycznego nacjonalistę Eligiusza Niewiadomskiego.
– Chcemy zwrócić uwagę, do czego
prowadzi mowa nienawiści, bo od mowy nienawiści do przestępstw z nienawiści jest bardzo krótka droga, co, niestety, pokazała ta historia – mówi wiceszef klubu Ruchu Palikota Robert Biedroń.W manifestacji wezmą udział także politycy SLD. Początek o godz. 12.
kol
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Mnóstwo świetnej
lektury na święta!
M.in.:
Siedem kłamstw, które nam powtarzają o miłości.
1. Miłość z czasem wygasa.
2. Nigdy nie chodź do łóżka na
pierwszej randce.
3. Pożądanie jest najsilniejsze.
4. Miliony telefonów do ukochanego to obsesja, a nie wyraz miłości.
5. Kobiety szybciej się zakochują, mężczyznom chodzi głównie
o przyjemność.

Metro
poleca

6. Przeciwieństwa się przyciągają.
7. Leki antydepresyjne pomagają na nieszczęśliwą miłość.
– To wszystko nieprawda – mówi
w wywiadzie dla „Wysokich Obcasów Extra” Helen Fisher, światowej sławy antropolożka, która
poświęciła życie na szukanie odpowiedzi na pytania, czym jest
miłość i według jakiego klucza ludzie dobierają się w pary. Jej odkrycia zrewolucjonizowały postrzeganie romantycznych uniesień i pożądania.

Oprócz tego w „Wysokich
Obcasach Extra”:
Autorka kryminałów Camilla
Lackberg opowiada, ile naprawdę morderstw popełniono w miejscowości Fjällbacka i czy tamtejszy komisarz jest rzeczywiście
męską szowinistyczną świnią
500 lajków i samotne święta
na Facebooku
Była jego Lúthien, Arweną,
Éowiną, czyli opowieść o Edith
Tolkien, wielkiej miłości autora
Hobbita

co z tą strażą?

OSĄD CZYTELNIKÓW
NAD STRAŻĄ MIEJSKĄ
Czytelnicy „Metra” spierają się o to, czy miasta potrzebują straży miejskiej,
bo dziś – zdaniem wielu – zajmuje się ona głównie wystawianiem mandatów kierowcom
Likwidacji straży chce coraz więcej
*
polityków (pisaliśmy o tym w „Me-

akar

Z listów

do Metra

metro@agora.pl
POSTAWIĆ NA POLICJĘ

Dariusz Borowicz/AG

trze” z 11 grudnia). Władysław Frasyniuk chce przekonać do tego władze
Wrocławia. Jemu też nie podoba się,
że straż łapie kierowców na fotoradary.
– To łupienie obywateli – mówi, a Janusz Palikot zapowiada zbieranie podpisów pod obywatelskimi uchwałami
w tej sprawie w największych miastach
Polski.
Zdaniem polityka straż łupie kierowców, aby łatać dziury budżetowe
samorządów. Fala złości na straż miejską rozlała się po tym, kiedy na lokalnych drogach na masową skalę zaczęły
się pojawiać kolejne fotoradary, z których mandaty wystawia m.in. właśnie
straż.
Jednak w listach, które przyszły w tej
sprawie do redakcji, wielu czytelników wzięło straż miejską w obronę,
choć z zastrzeżeniem, że trzeba ograniczyć jej kompetencje.
Czytelnicy bronią straży przede
wszystkim dlatego, że policja nie będzie w stanie przejąć wszystkich drobnych spraw, którymi dziś zajmują strażnicy (np. zakłócanie ciszy nocnej). Ale
nie podoba im się, że straż miejska jest
już prawie „drugą drogówką”.
Karaniem za przekraczanie dozwolonej prędkości powinny zajmować
się inne instytucje niż straż.
Z opublikowanego przez „Dziennik
Gazetę Prawną” badania Instytutu Homo Homini wynika, że niemal 60 proc.
Polaków popiera ustawianie nowych
urządzeń tego typu, o ile ma to poprawić bezpieczeństwo.
O ustawienie fotoradaru na jednej
z najbardziej niebezpiecznych ulic
w dzielnicy walczyli jesienią mieszkańcy warszawskiego Wawra po tym,
gdy kierowca rozpędzonego samochodu zabił 11-letniego chłopca. – Patrol przez miesiąc kontrolował w godzinach szczytu przenośnym fotoradarem prędkość przejeżdżających kierowców na drodze, którą można poruszać się do 50 km na godz. 65 kierowców dostało mandat za zbyt szybką jazdę – opowiada Andrzej Murat,
rzecznik dzielnicy Wawer. Mieszkańcy chcą, aby straż miejska z fotoradarem pojawiała się w Wawrze częściej.
A radni przegłosowali, że za 185 tys. zł
kupią stołecznej straży przenośne
urządzenie, którym patrol ma kontrolować m.in. ulice tej dzielnicy.

Zlikwidować niektóre uprawnienia
straży miejskiej albo nawet całą tę
organizację. Za zaoszczędzone pieniądze zwiększyć liczbę miejsc pracy
(pracy, nie urzędowania) w policji.
(nazwisk
(nazwisko
o do wiadomości redakcji)

Nowoczesne fotoradary
straży miejskiej
w Warszawie montowane
na skrzyżowaniach mają
wyłapywać kierowców
przejeżdżających
na czerwonym świetle

PO CO NAM DROGÓWKA
BIS?
Popieram Frasyniuka, straż miejska
jest niepotrzebna. Miała być powołana do ujawniania wykroczeń sanitarno-porządkowych, a okazało się, że
chodzi o wykroczenia w ruchu drogowym. Czyli jest drugą drogówką.
Henr
Henryy

A CO ZROBIĆ
ZE ZWOLNIONYMI?
JAK ŁUPI MATKI NA
ŚLĘŻNEJ WE WROCŁAWIU
Mieszkam we Wrocławiu na skrzyżowaniu ul. Ślężnej i Skwerowej, są to
okolice Dworca PKP i PKS, a głównie
przychodni i żłobko-przedszkola dla
dzieci chorych. Codziennie widzę, jak
matki z chorymi dziećmi poszukują
miejsca, objeżdżając kilkakrotnie
ulicę Skwerową, Komandorską, Swobodną i Ślężną, aby móc zaparkować. Z konieczności stają na chodniku ul. Ślężnej, tym bardziej że na tym
chodniku zawsze parkuje około
10 innych samochodów. Po zaparkowaniu samochodu na chodniku pozostaje około dwóch metrów dla pieszych. A chodzi tędy naprawdę niewielu ludzi. I tu zaczyna się nalot
straży miejskiej, kilkakrotnie w miesiącu, bo utarg z ok. 10 samochodów to ok. 5 tys. zł. Oczywiście stają
na zakazie, bo nie ma innych możliwości. Do każdego zablokowanego
samochodu przyjeżdża się w innym
terminie po telefonie kierowcy.
Próbowałem tym tematem zainteresować komitet osiedlowy, kierownictwo przychodni – bez reakcji, a wystarczyło, aby pod znakiem zakazu
zatrzymywania się i parkowania wywiesić tabliczkę „nie dot. chodnika”,
ale ile przez to straż miejsca straci
kasy. Imię i nazwisk
nazwisko
o do wiadomości
redakcji

MAM RADĘ, JAK ZAPOBIEC
„ŁUPIECTWU
FOTORADAROWEMU”
Sensownie ustawiony fotoradar jest
skutecznym środkiem odstraszającym
idiotów za kierownicą, których nie brakuje. Diabeł tkwi w szczegółach,
a w tym wypadku kluczowe jest określenie „sensownie ustawiony”. Bowiem fotoradary powinny stać tam,
gdzie najbardziej zwiększą bezpieczeństwo – np. przy szkołach, przejściach
dla pieszych, niebezpiecznych skrzyżowaniach. Tymczasem zazwyczaj stoją
w miejscu, gdzie po prostu najłatwiej
zarejestrować wykroczenie.
Fotoradary zaczęły być traktowane jako sposób pozyskania dochodów.
I, niestety, nie dotyczy to znanych
gmin jak Człuchów – ostatnie wypowiedzi ministra finansów nie pozostawiają wątpliwości, że i budżet
państwa chętnie wyciąga rękę po
pieniądze z mandatów.
Aby uporać się z patologią, nie musimy likwidować straży miejskich (bo
w sumie – czy konieczne jest zatrudnianie policjantów do uciszenia hałasującego po nocy pijaczka itd.?). Nie
trzeba nawet odbierać im prawa do
korzystania z fotoradarów. Wystarczyłoby wprowadzić kilka prostych zmian
w przepisach prawa i problem „łupiectwa fotoradarowego” by się rozwiązał.
1. Należy zabronić uwzględniania

w budżetach (państwa i samorządowych) przychodów z mandatów. Pieniądze z mandatów powinny z założenia stanowić dochód nadzwyczajny
do wykorzystania wyłącznie w celu
poprawy bezpieczeństwa (dotyczyć
to powinno zwłaszcza mandatów za
wszelkie wykroczenia drogowe).
Obecnie jest to przychód do wykorzystania w dowolnym celu, a co gorsza
– przychód zapisany w budżecie,
a więc naturalna jest presja na to,
aby wyciągnąć te pieniądze.
2. Odebrać strażom miejskim prawo
do karania mandatami za wykroczenia zarejestrowane radarami. Straż
mogłaby z fotoradarów korzystać, ale
wszelkie stwierdzone wykroczenia powinny być przekazane do procesowania do ośrodka automatycznego nadzoru ruchu, tego, który „obsługuje” radary podległe Inspekcji Transportu
Drogowego. Wystawianiem i ściąganiem mandatów zajęłaby się ITD.
3. Nakazać ustawowo, aby w razie
wynajmu czy leasingu fotoradarów
od firm prywatnych opłata była ryczałtowa i nie zależała od przychodów
wygenerowanych przez radary.
Na pewno podniosłyby się głosy, że
to zamach na finanse gmin, ale przepraszam – jeżeli naprawdę w tym
wszystkim chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa, a nie o kasę, to przecież dalej straże gminne mogłyby korzystać z fotoradarów. Rimwid Rataj

Jeśli już jest taka instytucja, to niech
sobie będzie. Sam jestem kierowcą
i zostałem ukarany za nadmierną
prędkość, wystarczy ograniczyć im
prawa i tyle. A gdzie ci ludzie będą
pracować, gdy zostaną zwolnieni?
Mają kraść czy wyjechać do Anglii?
Mariusz

MOŻE TYLKO ODEBRAĆ
IM FOTORADARY?
Zamiast całkowicie likwidować straż
miejską, to może tylko odebrać im
fotoradary i pozostawić drogówce?
Straż byłaby nadal bandą upierdliwych porządkowych, ale nikt by ich
nie nazywał łupieżcami. Szymon Kret

RĘKA RĘKĘ MYJE
To, co czyni straż miejska, jest wielkim nieporozumieniem, bo nie po to
ją powoływano, aby łupić po kieszeni
kierowców. W moim niewielkim mieście utrzymanie straży miejskiej to
koszt ok. 300 tys. zł, a pożytek z ich
działalności to 0,13 proc. kosztów
utrzymania. W małych miastach
– układ policjanci, rodzinka, kumple
itd. – też daje mierne efekty ich pracy i tylko wymiana funkcjonariuszy
z miasta do miasta podniosłaby
efektywność ich służby. Teraz odbębniają służby i liczą, ile to lat zostało
do emerytury. bwgucz

Adres redakcji: 00-732 Warszawa, ul. Czerska 8/10; e-mail: metro@agora.pl, tel.: 22 555 50 19 (niedz.-czw., w godz. 12-20); faks: 22 555 77 07, Redaktor naczelny: Waldemar Paś, Redaktor prowadzący: Krzysztof Olszewski, Dyrektor
artystyczny: Magdalena Mamajek-Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Reklama: tel. 22 555 53 31, Ogłoszenia drobne: tel. 22 555 55 55, Promocja: Urszula Kosik, tel. 22 555 53 24, Kolportaż: Wojciech Piwoński, tel. 22 555 45 99,
ISSN 1642-8684, Druk: AGORA SA., Wydawca: AGORA SA
Miasta, w których ukazuje się wydawany przez Agorę SA dziennik „Metro”: Aglomeracja Śląska, Białystok, Bydgoszcz, Częstochowa, Kielce, Kraków, Łódź, Lublin, Olsztyn, Opole, Poznań, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Trójmiasto, Warszawa, Wrocław, Zielona Góra

1 RP

metro@agora.pl
Listy piszcie

1

metro

PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Alfreda, Izydor, Janina, Liwia, Teodor

3

32220817.n

4

metro@agora.pl
Listy piszcie

PIĄTEK–NIEDZIELA 14-16 GRUDNIA 2012
Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

wydarzenia

szkiełko i oko

Ślizgasz się na własne ryzyko
* Na lodowisku pod Pałacem Kultury i Nauki łyżwiarz łamie nogę. Na
miejscu nie ma nikogo, kto mógłby
pomóc rannemu, bo ślizgawka to nie
basen i ratowników nikt tu zatrudniać nie musi
Poniedziałkowy wieczór. Grupka znajomych ślizga się na bezpłatnym lodowisku Arena. Nagle jeden z mężczyzn
przewraca się. Łamie kość udową. Na
pogotowie, choć to centrum stolicy,
muszą czekać ponad pół godziny.
Anna Kreczmar, narzeczona poszkodowanego, dodaje: – Nie mam pretensji ani do karetki, że przyjechała tak
późno (panowie tłumaczyli, że były
korki), ani do ochroniarzy (oferowali
pomoc, proponowali podłożenie pod
poszkodowanego małej wycieraczki).
Zszokował mnie brak wykwalifikowanego ratownika, który powinien w takich wypadkach pomagać – mówi.
Organizatorem lodowiska jest Pałac
Kultury i Nauki, czyli miejska spółka.
Urzędnicy nie widzą jednak proble-

Po wypadku Pałac Kultury
nie zamierza na lodowisku
zatrudniać ratownika
medycznego
mu w tym, że na ślizgawce nie ma pomocy medycznej.
– Na miejscu [oprócz dwóch ochroniarzy – red.] zawsze jest pracownik
techniczny PKiN – mówi Zygmunt
Świerczyński, kierownik działu elektrycznego PKiN, który zajmuje się
ob słu gą lo dowi ska. – Do je go obo wiązków należy czyszczenie taf li,
emisja muzyki, obsługa oświetlenia,
a nie ratowanie poszkodowanych.
Nie zapewniamy wykwalifikowanej
pomocy medycznej łyżwiarzom, bo
nie mamy takiego obowiązku. Co roku przed sezonem zgłaszamy tylko
do wydzia łu archi tek tu ry urzę du
miasta Warszawy, że uruchamiamy

lodowisko. W ten sposób działamy
od 2000 r.
– Nie planujemy zatrudniać osoby, która zajmowałaby się udzielaniem pierwszej pomocy poszkodowanym na lodowisku. Każdy, kto korzysta zdarmowej ślizgawki, podejmuje ryzyko na
własną rękę – dodaje Jolanta Motylewska, wicedyrektor marketingu PKiN.
Jarosław M. Kalenik, prezes Polskiego Towarzystwa Ratownictwa Medycznego: – Lodowiska w przeciwieństwie
np. do basenów nie mają obowiązku zapewnienia ratowników, którzy odbyli
szkolenia z kwalifikowanej pierwszej
pomocy. W efekcie obecność ratownika zależy tylko od dobrej woli lodowiska. Ale wprowadzenie takiego wymogu byłoby bardzo dobrym rozwiązaniem. Przecież lodowiska to również
miejsca, gdzie prawdopodobieństwo
wystąpienia urazów jest bardzo duże.
Ratownicy, jeśli są obecni, to najczęściej na lodowiskach płatnych. Tak jest
np. na najpopularniejszej ślizgawce
w stolicy – na Stegnach. mista, maj

MICHAELA REHLE / REUTERS

klik

Gerhard
Greiner,
okulista
z Monachium,
sprzedaje
w swoim
sklepie
sztuczne,
szklane oczy,
niezbędne
m.in. dla
osób po
wypadkach.
Dobrana
indywidualnie
gałka oczna
kosztuje ok.
350 euro za
sztukę.
Do tego trzeba
doliczyć
koszt zabiegu,
którego ceny
nie podano

na pewno ważne
Śledztwo ws. Brauna
Stołeczna prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni przez Grzegorza Brauna. Mówił on o „wyprawieniu na tamten świat” dziennikarzy
„Gazety Wyborczej” i TVN.
Podstawą postępowania jest ar tykuł
255 paragraf 2 Kodeksu karnego, który stanowi: „Kto publicznie nawołuje
do popełnienia zbrodni, podlega karze
pozbawienia wolności do lat 3”.
Szczecinianie przeciw in vitro
Blisko 13 tys. podpisów zebrali przeciwnicy projektu uchwały szczecińR

skich radnych PO ws. dofinansowania
z budżetu miasta m.in. metody zapłodnienia in vitro. Według nich metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności i pociąga za sobą komplikacje.
Projekt uchwały ws. dofinansowania
m.in. metody zapłodnienia in vitro złożyły pod koniec listopada br. radne
szczecińskiej PO. W przyszłym tygodniu ma odbyć się głosowanie nad nim.
Prezes LOT poleciał
Rada nadzorcza LOT odwołała dotychczasowego prezesa Marcina Piróga.
To skutek niewystarczających postępów w restrukturyzacji przez ostatnie

E

dwa lata i fatalnej sytuacji finansowej
przewoźnika. Pełniącym obowiązki prezesa został członek zarządu ds. finansowych Zbigniew Mazur.

Apel o krótszą
pracę w Wigilię

Dymisja za chaos kolejowy
Adam Matusiewicz, marszałek województwa śląskiego, podał się w czwartek do dymisji. Jego odejście jest związane z chaosem trwającym od kilku dni
w Kolejach Śląskich. Spółka m.in. z powodu wadliwego taboru codziennie odwoływała po kilkadziesiąt pociągów jeżdżących po aglomeracji, paraliżując
ruch kolejowy w regionie.
pap

Biskup płocki Piotr Libera zwró*
cił się z apelem do pracodawców,

K

L

Masz problem z rzuceniem palenia?

Dzwoniąc pod numer telefonu
801 108 108, uzyskasz pomoc!

PSYCHOLOG

KREDYTY TRUDNE
PROFESJONALNIE!!!
UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

22 497-14-40, 500-004-484, 506-490-819
32228884

K R E D YTY B A N K O W E
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

Al. Jana Pawła II 61, lok. 210

8-9 zł.

~
12 szt.

Tel. 22 30 85 785, 602 408 785

www.krainapierogow.eu

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

20 000 zł

32228612

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

WARSZAWA, UL. WILEŃSKA 7
TEL. 22 670 49 58, 504 036 554
PON.- PT.: 10.00-17.00 biuro.multika@wp.pl
32219328

KREDYT NA ŚWIĘTA!!!
3 pożyczki pozabankowe, chwilówki
3 kredyty na oświadczenie
3 spłata kredytów plus gotówka

Warszawa, ul. Ogrodowa 37,
tel. 504 246 727, 22 817 10 07

32228857

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 912
Profi Credit

bez zaświadczeń
tel. 515 090 854

Wiele banków
w jednym miejscu

32243663

31481951

A

• 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

32219560

32220118

M

ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ – POMOŻEMY!!!

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie
z papierosem!

Zadzwoń 668 681 903

A

POGOTOWIE KREDYTOWE!!!

Zadzwoń!

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

Ordynariusz diecezji płockiej podkreślił, że Wigilia Bożego Narodzenia jest
szczególnym dniem w roku, w którym
gromadzimy się w rodzinnym gronie,
przy świątecznym stole.

32226266

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym:
pon.-pt. 11.00-19.00.

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

aby w Wigilię Bożego Narodzenia,
umożliwili wcześniejsze zakończenie
pracy

– Zwracam się do Was, Drodzy Pracodawcy – szczególnie Dyrektorzy galerii i supermarketów. Pozwólcie Waszym pracownikom w dniu 24 grudnia wcześniej zakończyć pracę. Chodzi o to, by mogli oni bez przeszkód
spotkać się w rodzinnym gronie – napisał w apelu bp Libera.
Zaznaczył, że jego apel dotyczy przede wszystkim „zatrudnionych w handlu kobiet, na barkach których spoczywa przygotowanie wieczerzy wigilijnej”.
– Apeluję również do klientów, aby nie
robili zakupów przedświątecznych
w ostatniej chwili – dodał biskup. pap

32218115

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY

do 100 tys.
æ KONSOLIDACYJNY

Najlepsze ceny w Warszawie.
Ekspresowe pożyczki pod zastaw.

GOTÓWKA CHWILÓWKA bez BIK.

Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00
Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74
32233727

Forum – jubiler- lombard.
Skup: złota, srebra, brylantów, zegarków.

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

32234904

32219325

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

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń:
668 681 903
Profi Credit
32172095

31879705
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wydarzenia

Nie wszyscy
mają
na święta

Błąd systemu. Masz 15 tys. długu
Przyszli inżynierowie środowiska
*
z warszawskiej Politechniki muszą
udowadniać, że na pewno zaliczyli
w terminie zajęcia. Uczelniany system komputerowy tak robił porządki w opłatach, że narobił studentom
długów

Studenci Politechniki Warszawskiej
przeżywają chwile grozy. Na wydziale
inżynierii środowiska (trzecim co do
wielkości, gdzie uczy się ponad 2,5 tys.
osób) wywieszono „listy dłużników”
– numer indeksu iwysokość długu. Kwoty niebagatelne, bo nawet 15 tys. zł. Co
ciekawe, „dłużnicy” to studenci dzienni, którzy za studia nie płacą. Skąd więc
tak gigantyczne należności? To kara za
rzekome niezaliczenie przedmiotu.
Zgodnie z prawem na studiach dziennych student płaci tylko wtedy, kiedy
nie zaliczył na czas przedmiotu i dostał wpis na następny semestr pod warunkiem, że powtórzy zajęcia.
Marta, czytelniczka „Metra”, dowiedziała się o swoim „długu” przypadkiem. Właśnie obroniła dyplom i musiała zebrać potrzebne dokumenty do
tzw. obiegówki. Nie było jej na liście

Uczelnie coraz chętniej
szukają pieniędzy, ścigając
studentów za długi

dłużników, ale kiedy już przebiła się
przez kolejkę zestresowanych studentów do dziekanatu, usłyszała, że ma
do zapłaty ok. 8 tys. zł.
– Na szczęście okazało się, że opłaty
są fikcyjne. Naliczył je nam nowy elektroniczny system uruchomiony przez
wydział – mówi dziewczyna. – Tylko że
teraz musimy kserować indeksy i udowadniać, że żadnych zajęć nie powtarzaliśmy. A panie ręcznie zmieniają
dane – dodaje.
Dr Jarosław Chudzicki, prodziekan
ds. studiów, potwierdza, że zdecydowana większość studentów płacić nie musi. Na jego biurku leży tylko kilkanaście
R

E

podań od osób, które zalegają z opłatami (każda na ok. 300 zł). Tłumaczy, że
zamieszanie wynika stąd, że wydział na
poważnie wziął się za egzekwowanie opłat. – Studenci zwlekali zoddaniem projektów zaliczeniowych, a prowadzący
za późno wpisywali oceny do systemu.
Program zaliczył je jako powtarzanie zajęć i dlatego dodał opłaty – tłumaczy.
Dla większości studentów sprawa
skończy się więc tylko spędzeniem czasu w kolejce do dziekanatu, a nie mocnym uderzeniem po kieszeni. Ale – jak
podkreśla prodziekan – teraz uczelnia
będzie bardziej pilnować terminowości zaliczeń i naliczania opłat. A w przypadku Politechniki każda godzina ćwiczeń to ok. 15 zł (za semestr 150-200 zł).
Tomasz Lewiński z biura rzecznika
praw studenta przestrzega zaś studentów, by baczniej trzymali się terminów zaliczeń. – W dobie niżu demograficznego uczelnie szukają pieniędzy. Wiele z nich zacznie od porządków z zaległymi opłatami – mówi Lewiński, przypominając, że dług
ulega przedawnieniu dopiero w dwa
lata po zakończeniu studiów.

* 810 ton jedzenia zebrano podczas
Świątecznej Zbiór ki Żywności,
55 tysiącom osób wysłano Szlachetne Paczki. To jednak wciąż za mało.
W weekend można jeszcze pomóc,
aby każdy miał prawdziwe święta
Dziś i jutro w 1200 sklepach w całej
Polsce pod hasłem „Tak, pomagam”
świąteczną zbiórkę żywności przeprowadzi Caritas. Podczas zakupów
w Biedronce, Carrefourze, Lewiatanie, Polomarkecie, Almie, Paleo, Jubilacie, Kefirku i innych sklepach spożywczych tuż za kasami będą stały
koszyki z logo akcji. Caritas namawia, żeby zostawić choć kilogram mąki albo butelkę oleju. To, co nie nadwyręży budżetu domowego, dla kogoś będzie wielkim darem świątecznym. Zebrane artykuły zostaną przeka za ne po trze bu ją cym w for mie
świątecznych paczek oraz jako po-

Alicja Bobrowicz
K

L
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moc doraźna dla placówek Caritas.
W zbiórkę będzie zaangażowanych
8 tysięcy wolontariuszy.
Dziś można też pomóc głodnym
dzieciom w Polsce i na świecie. 500 restauracji, kawiarni i klubów odda
10 procent swojego obrotu na rzecz akcji PAH – „Świątecznego Stołu Pajacyka”. Jak mówi koordynatorka programu Paulina Duszyńska, to naprawdę
prosty sposób, aby tysiące dzieci miały dopłaty do obiadów. Poza tym Pajacyk pomaga rolnikom w Sudanie czy
prowadzi klinikę dokarmiana dzieci
w Somalii. Jeśli więc będziemy na mieście – warto szukać lokali z plakatem
Pajacyka (w Krakowie to m.in. Balaton,
Smak Ukrainy, Bomba, Pod Strzelnicą; w Warszawie Mirardor, El Popo.
Kulturalna, Grand Kredens). W całej
Polsce w akcję włączyła się Wild Bean
Cafe, czyli kawiarnia stacji paliw BP.
Organizatorzy wierzą w Polaków,
i słusznie, co pokazała choćby Szlachetna Paczka. Średnia wartość paczki dla jed nej ro dzi ny wy nio sła
w tym roku 1700 zł, ponad 300 tys.
osób za an ga żowa ło się w pro jekt.
W Bankach Żywności też padł rekord
– 810 ton. Ale to wciąż za mało: prawie 7 proc. Polaków może z powodu
biedy nie przygotować świąt.
eb
M
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Jan Turnau

Kiedyś
w Betlejem?

h

dołodyc
m

Czy Jezus urodził się faktycznie w Betlejem, a nie w Nazarecie, gdzie
się wychował? Czy do Betlejem przybyli ze Wschodu ówcześni uczeni, aby złożyć Mu wspaniały hołd? Czy Jego matka „poczęła Go z Ducha Świętego”,
a nie zwyczajnie ze związku z mężem?
W trzeciej części swojego dzieła „Jezus z Nazaretu”, wydanej w Polsce
znów przez Znak, Joseph Ratzinger Benedykt XVI odpowiada na te pytania
tradycyjnie, tak jak myślało do niedawna całe chrześcijaństwo i uważa dotąd większość zwyczajnych wiernych.
Skąd zatem w ogóle taki problem, tak
ważny, że najpoważniej traktuje go najwyższy autorytet kościelny? Otóż jak
piszę ciągle w blogu, a i tu czasem,
biblistyka, także katolicka, stawia sobie tego rodzaju pytania. Raczej nie
polska, ale niemiecka i w ogóle światowa, zatem wykształcony w Niemczech papież, kolega tamtych biblistów,
nie mógł ich nie podjąć. Nie chcąc ich
autorytatywnie rozstrzygać, Benedykt
XVI zabrał głos nie w encyklice, ale
w „prywatnej” książce, jako teolog, jeden z wielu. To niebywale liberalny, po
prostu bardzo mądry gest. Nie rozstrzygać na siłę, nie gwałcić wolności nauki, ale samemu skorzystać z prawa głosu. Duch Święty doradził.
Jan Turnau
jan.turnau@agora.pl

Ekoziemianka
Pierwszy w Polsce energooszczęd*
ny budynek wzniesiony w technologii ziemi ubijanej w szalunkach powstał w Pasłęku

1 RP

Inwestycja zrealizowana przez naukowców z Politechniki Warszawskiej
i miejscową gminę ma promować architekturę ekologiczną. Parterowy
obiekt ma pow. 80 m kw.
„Budynek z ziemi” nakryto „zielonym dachem”, na którym zasadzono
rośliny krzewinkowe, odporne na susze i mrozy. Obiekt pozyskuje energię
słoneczną dzięki szklarni dobudowanej po południowej stronie.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł
247 tys. zł, z czego 67 tys. zł stanowił
udział gminy. W domu z ziemi mają odbywać się wystawy, seminaria i warsztaty ekologiczne dla uczniów. pap

32238436
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Polskie klocki lepsze od chińskiego Kena
Anna Węgiel
* metro@agora.pl

* Według danych Głównego Urzędu
Statystycznego nad Wisłą działa ponad
1800 firm, które zajmują się handlem
artykułami dla najmłodszych, w tym
zabawkami. Rynek ten jest wart około
2 mld zł – wynika z raportu „Pulsu Biznesu”. Polskie firmy eksportują je nawet do tak odległych krajów jak Barbados, Meksyk czy Malezja. Piękne i kolorowe zabawki z Chin mają bowiem
coraz gorsze notowania na świecie, bo
nie dość, że nie spełniają norm bezpieczeństwa, to ich wykonanie pozostawia
wiele do życzenia. Na jakie polskie zabawki warto więc zwrócić uwagę, wybierając przedświąteczne prezenty?
Bajo
Firma została założona przez architekta
i scenografa Wojciecha Bajora. Oferuje głównie zabawki drewniane. Produkty mają proste wzory, intensywne,
wesołe kolory, są pięknie rzeźbione.
W sklepie internetowym firmy kupimy zarówno konika na biegunach dla maluchów (ok.
216 zł), jak i kolorowe
„pchacze” w kształcie kwiatków izwierzątek (ok. 60 zł),
drewniane puzzle
dwustronne
(15-18 zł), liczydła
(28-72 zł), kolorowe układanki (ok.
69 zł), samochodziki (np. malowany radiowóz
– 17 zł). Hitem
R

Zdjęcia: mat. prod.

Zabawki z Polski podbijają świat. Gry, klocki czy lalki z naszego kraju są wybierane chętniej niż ich dalekowschodnie podróbki

sprzedaży jest „pchacz”
– kolorowy kwiatek zwirującymi płatkami za 69 zł.
Cobi
Firma jest już drugim pod
względem sprzedaży producentem klocków wEuropie
– zaraz po Lego. Na początku
oferowała puzzle i gry planszowe, dopiero w 1992 roku poszerzyła swoją ofertę o plastikowe klocki Cobi. Okazały się
wielkim przebojem. Oprócz
samych elementów konstrukcyjnych ogromną popularność zyskały zestawy.
Najbardziej znane to „Mała
Armia” (od 5,99 zł do 199 zł)
– z figurkami żołnierzy z różnych krajów, „Action Town”

E

(7,90-99 zł), którego bohaterami są pracownicy policji, straży pożarnej i zespołów budowlanych, oraz kolekcje historyczne, np. „Grunwald + Knights”,
„Piraci” czy „Rzymianie i Barbarzyńcy” (4,99-99 zł). Cobi oferuje także wiele zestawów zabawek plastikowych. Na
forach internetowych wciąż powtarza
się pytanie: „Czy Cobi pasują do Lego?”.
Tak, pasują.
Trefl
27 lat temu było to małe rodzinne
przedsiębiorstwo – teraz zabawki Trefl
są sprzedawane w ponad 30 krajach
na całym świecie. Firma od początku
tworzyła zarówno puzzle, jak i układanki, gry planszowe i karciane oraz
zabawki edukacyjne. W internetowym
sklepie znajdziemy minipuzzle dla
najmłodszych (26,99-31,99 zł), jak i ze-

K

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka
zaświadczenie 0 504 048 769
AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA
ZAŚWIADCZENIA 508 472 720

L
Współpraca z www.biurotiens.pl, zarób
dodatkowe pieniądze bez konieczności
codziennego "wychodzenia do pracy".
Dzwoń od godz.10:00; 22 215 61 72,
22 215 61 73, 502 152 582

stawy z 3 tys. elementów (54,99 zł).
Firma ma też w ofercie wiele gier
– dzięki nim można wyjechać w „Podróż Dookoła Świata” (49,99 zł), zbudować „Ścianę Spidermana” (59,99 zł)
lub spróbować nie ulec irytacji przy
tradycyjnym „Chińczyku” (24,99 zł).
Młodsze dzieci mogą wybrać się na
„Matematyczne Safari” (49,99 zł) lub
ułożyć „Księżniczkowe Domino”
(20,99 zł). Największą popularnością
w Treflu cieszą się gry towarzyskie dla
starszych (np. „5 sekund” czy „Jishaku” po 70 zł).
Wader
Wader sprzedaje zabawki w ponad
30 krajach na świecie. Najbardziej znane są plastikowe samochody serii Gigant: wywrotki (78 zł), koparki (ok.

AAA AUTOKASACJA

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów

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

Masaże Piaseczno Kasia 507791809
OSSI DENT GABINET
STOMATOLOGICZNY
Extra super promocja! Znieczulenie,
przegląd stomatologiczny GRATIS!
Zdjęcie kamienia ultradźwiękami
GRATIS! Profesjonalne i estetyczne
wypełnienie zęba 100zł. Usunięcie
zęba 100zł.Korona porcelanowa 450zł
Proteza całkowita 500zł. Proteza
szkieletowa 1000zł. Solidnie! Bez
kolejek. W dogodnej lokalizacji:
ul. Obozowa 82A/16 tel. 837-29-84
ul. Puławska 156 tel. 847-86-18
Rezonans magnet., tomografia komp. pełen
zakres, szybko, NFZ, Warszawa 22 2591000

Masaże Piaseczno Ola 695067971
MASAŻ francuski dojrzała 694 718 780
*Masaż i nie tylko u Oli 228489999 Mokot
MASAŻ NA 4 RĘCE 536 226 521
Masaż profesjonalny Ola 535 293 881
Masaż relaks odprężenie 519811429

Posprzątam, wyprasuję, 536 956 206

A

BP39m2 - 2pok., Marymoncka 609 092 056

Matematyka 501-210-030 uczę w LO

Kawalerka 30 m2 502 848 627

Mega relaks priv Ochota 516 636 448

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57

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

AAAA Kurs LICENCJA ochrony 603600255
A Zatrudnimy DO SPRZĄTANIA ( II grupa)
z umiarkowaną niepełnosprawnością. Praca
Warszawa Centrum. Oferujemy: Etat, premia,
refundacja zakupu leków, ryczałt na dojazdy
do pracy.Tel.502187430, 515747886; W-wa,
ul. Czerniakowska 71, VI piętro pok. nr 611

INTROLIGATORKI (praca dodatkowa)
Tel.: 22 721 07 57
KIEROWCĘ kat. C+E. Transport
międzynarodowy, chłodnia. Tel.: 22 722 24 72
Koleżankę na prywat.z zamie.515648300
Koleżanki bez opłat 300 dzień 797 415927

AMonika 35l B„9”prv.Bródno;503 090 775

38,9 mĂ Pokój duży, mały, widna kuchnia,
łazienka, przedpokój, balkon, piętro 7. Cena
280 tys. Do Metra Wierzbno 10 min
spacerkiem. Tel. 508 798 888 - wieczorem

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732
34m2 2pok. Deotymy, 206 tys. 509 123 306

DOJRZAŁA MASAŻYSTKA 881 711 744
DROBNA FILIGRANOWA 516 624 996

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

DWIE 19 WYMASUJĄ 789 111 063
FRANCUSKI MASAŻ 886 926 715
MASAŻ AKTYWNY 508 900 354
Masaż Blanka 19,Viki 23 790 634 068

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

Podejmiemy współpracę z agentami
nieruchomości. Praca agencja
AD.DRAGOWSKI biuro na Ursynowie.
Zapewniamy szkolenia.
a.hermanowicz@dragowski.pl 602 609 082

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785

Aaa Przeprowadzki tanio 602 747 264
Drewno kominkowe 500 505 510
DREWNO rozbiórkowe, dowóz 506223080

AaAaAa PILNIE DO SZYBKIEGO
WYNAJMU I SPRZEDAŻY 514 015 200

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa

A.aKUPIMY każde mieszkanie 793210470

aAntyki kupię: obrazy platery srebra zegarki
militaria porcelana monety brązy Antykwariat
ul. Dąbrowskiego 1 22 848 03 70, 601352129
a Monety, odznaki 692 400 175 Andersa 18

Antyki KUPIĘ ZA GOTÓWKĘ, stare meble,
ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49 obrazy, srebra, platery, monety, militaria,
Tel. 696 508 057
Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800
Kupię stare etykiety piwne, butelki, kapsle,
podstawki, stare szklanki i kufle, 695 430 368
SKUP złomu (maszyn wraków piecy grzejników i in.) demontaż dojazd 506 223 080
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie
Dojazd gratis, tanio GWARANCJA 663 42 97
AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264
ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489
ARROW SYSTEM!Żaluzje,rolety,bramy,kraty rolowane,okna PCV, 612 73 84, 602270944

WSPÓŁLOKATORKĘ BEZ OPŁAT
+ PRACA 797 415 927

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

Wynajmę stanowisko fryzjerskie w salonie
i spa w Aninie,501-025-031,alicja.cza@wp.pl

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

PRZEPROWADZKI !!!
www.fenix-vip.pl

TANIO !!!
501 706 300

Transport-meble AGD inne 501740221

PRANIE DYWANÓW 606 232 662
SPRZĄTANIE piwnic, garaży, wywóz
gruzu, mebli AGD, śmieci, i inne 506 223 080
www.pranie-dywany.pl tapicerki 606301976

ODZIEŻ UŻYWANA, Żelazna 68
pon-pt 10-19.00, sob 10-15.00
Wróżka Celina 502 022 729
York strzyżenie psów ul. Bryły 514 239 541

SREBRO KUPIĘ bdb CENA 506 959 445
TOKARKI frezarki obrabiarki 602 495 495
ZŁOM piece kaloryfery, rury ,wanny, wraki
samochodowe , inne. Dojazd 503 711 500

Aa Przeprowadzki małe duże 602 747 264
BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073

Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz
piachu, czarnoziemu, tel., 602 664 984
Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555

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

Panie 18-35 l. ekstra zarob. 728 777 065

USŁUGI PRAWNE Tel.: 22 254 35 36

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264
Aaaaaaaaaaaaaaa KUPIĘ lub WYNAJMĘ
każde 1, 2, 3 pok. PILNIE; 22 616 30 90

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482

Masażystki, dobre warunki, 516 779 915

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

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, 502 255 424

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418
2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030
BABCIA - MASAŻ 881 236 218

Glazura panele gipsy malow. 607 690 229

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

BP Kawalerka, umeblowana 695 301 950

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894

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

A.MASAŻYSTKA Kasia Bródno 504760651

Cyklinowanie, malowanie, tapetowanie,
glazura, elektryka, sufity, ściany. 501 165 322

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

HYDRAULIK tanio, solidnie. 534 959 663
Kawalerka ul. Ludwiki, tel. 503 563 542

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555

Do kafeterii w Wilanowie 605 098 165
FRYZJERKA do Salonu Urody w Aninie,
tel., 501-025-031, e-mail: alicja.cza@wp.pl

BEZPROBLEMOWO SZYBKO SOLIDNIE
-10% promocja zimowa 507-289-633

Gładź, malowanie, zab. k-g 501 292 678

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50

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

DOM OPIEKI, 1700 zł, tel., 22 613-09-02

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565

AAA Hydrauliczne ref. tanio 602 881 534

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897

Szczególne trudności w nauce czytania,
pisania, liczenia, psycholog 668 167 334

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

BP 2pok. 39 mĂ Bródno po rem. 500 775 205
FREE ENGLISH BIBLE TALKS,
EVERY FRIDAY 18:30-19:30. PROFI LINGUA ALEJE JEROZOLIMSKIE 27.
EVERYONE IS WELCOME!

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

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713

M

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817

MASAŻ z Oliwią Bródno 663 737 995

Odprężający masaż 606 585 603

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

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

Masaż z niespodzianką; 534 59 05 21

Namiętny masaż pryw. 505-719-374

HIPPOLIT przyjazna stomatologia.Również
w niedzielę 9 i 16 grudnia .Tel. 22 251 04 09

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

Firma działa od 1967 roku i specjalizuje się w zabawkach drewnianych.
Oferuje kolorowe klocki (od 22 do
124 zł), ciuchcie (ok. 46 zł), samochody (np. „garbus” za 39 zł), samolociki
i helikoptery (ok. 29 zł), a także zwierzątka (np. jamnik, który merda ogonkiem – 41 zł). Najpopularniejsze są kolorowe klocki Max (77 elementów)
w drewnianym pudełku na kółkach,
zasuwanym klapką (124,90 zł). *

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015

Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155

Ginekolog, farmakologicznie 507 018 348

Auta drogie kupię,PILNE,507140012

Wapex

Więcej o polskich zabawkach
czytaj na MetroMsn.pl

2pok,28m2,Grzybowska 1450zł,608324773
AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99

123 zł) i traktorki (ok. 93 zł) mają ponad pół metra długości i są przystosowane dla dzieci od trzeciego roku
życia. Wader oferuje także parkingi
wielopoziomowe i drogi dla samochodzików. Hitem sprzedaży firmy są
serie „Friends on the Move” dla dzieci od pierwszego roku życia (puzzle
edukacyjne – 11,50 zł, klocki – 22,50 zł,
kręgle – 16 zł, trasy samochodowe
– 32,99 zł), seria dla dziewczynek „Party World” (wózek piknikowy – 34 zł,
serwis kawowy – 28 zł) i seria „Kid Cars
3D” (np. parking wielopoziomowy z tej
serii kosztuje 68,90 zł).

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

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190
AAAAAAAA 24h TANI S. KOMPUTEROWY
18zł/h, pisemna gwar., dojazd 0zł. 503 432 422
Aaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY
DOJAZD I EKSPERTYZA Ozł 504 617 837

ATRAKCYJNE POŻYCZKI POD ZASTAW,
Lodówek niedrogo 602 272 464; 842 97 06 TANIO SPRAWNIE,BEZPIECZN. 530125125

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

Pożyczki gotówkowe tel. 793 743 207
Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797

a Sylwester 2012/2013 wynajem kelnerów,
barmanów, kucharzy. Warszawa i okolice;
tel.501045254;kontakt@obslugakelnerska.pl
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W ZABRZU TARGI SZTUKI

W KRAKOWIE – PIĘKNE PLAKATY

Silos Falami Fest odbędzie się w tym roku w Zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu – 320 m pod ziemią. W sobotę i niedzielę będzie można zapolować
na rzeczy piękne i unikatowe. Będą też koncerty.

W sobotę w godz. 11-18 LoveKrove i Radar (ul.
Brzozowa 17) zmienią się w targ plakatów, ilustracji
i grafik. Będzie można kupić prace kilkunastu młodych polskich grafików – m.in. Anny Nowackiej.

Odejdź od kompa

*Wnętrze jego jurty nie wygląda
jak centrum NASA w Houston. Ale
zwą go Gagarin i ma radio, na którym przechwytuje rozmowy z kosmodromu – z Bajkonuru ciągle odbywają się loty w przestrzeń pozaziemską. Potrafi przewidzieć, gdzie
spadną moduły rakiety, które jego
ple mię bę dzie mog ło sprze dać na
złom. Jest jedynym młodym mężczyzną w stepowej osadzie dziesięciu namiotów. Wokół niego skacze
jedyna dziewczyna.
Na dar mo. Gdy w te le wi zor ku
umieszczonym w kabinie ciężarówki zo ba czy wy strze lo ną ku gwia zdom blondwłosą piękność z Francji, za ko cha się. Aby baśń na bra ła
pikanterii, kapsuła z Julie Mahé musi spaść w okolicy, on ją musi odnaleźć, a dziewczyna musi stracić pamięć, by uwierzyć, że jest narzeczoną śniadego chłopaka z krańca świata. Będzie się wahał, czy ma prawo
ją oszukać i „zatrzymać”, lecz w końcu ludowe przysłowie mówi, że cokolwiek spadnie z nieba, należy do
znalazcy. Zagubiona przez władze
zachodnia kosmonautka może być
R
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Kazachski step, sowiecka rakieta, francuska kosmonautka. Trafiająca dziś na ekrany kin
„Miłość z księżyca” to efektownie sfotografowana baśń – o marzeniach, miłości i wartościach
też jego przepustką do kosmodromu.
To pierwsza produkcja kręcona na
Bajkonurze. Kolejna w karierze znanego z festiwali świata, zakochanego w tej części Azji niemieckiego reżysera Veita Helmera.
Choć miał prezentację na poznańskim Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, to nie jest obraz dla
małych dzieci. Wcześniej mogliśmy
go obejrzeć na Regio Fun – katowickim przeglądzie „filmów, które powstały dzięki wsparciu regionalnych
funduszy filmowych oraz pomocy
miast”, gdzie otrzymał nagrodę publiczności. „Bajkonur” jest egzotyczną bajką dla dorosłych i młodzieży:
o marzeniach, miłości, wartościach,
dojrzewaniu. Z morałem: „Nie szukaj szczęścia na niebie, gdy masz je
w zasięgu ręki”.
Ogląda się przyjemnie, zdjęcia są
podrasowane, dalekie od szorstkości innej znanej z naszych ekranów
ka za skiej opowie ści pt. „Tul pan”,
a w tle wybrzmiewa muzyka Gorana Bregovicia.
Łukasz Figielski, magazyn „Logo”

„Miłość z księżyca” to niemiecko-rosyjsko-kazachski romans
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KAROL PIĘTEK/ AGENCJA GAZETA

Kinodrom Bajkonur

Kino rozdaje
prezenty

*Przez cały weekend sieć kin Helios, która ma 159 sal kinowych
w całej Polsce, świętować będzie
20. urodziny. Z tej okazji przygotowała liczne prezenty dla widzów
– piątkowy maraton filmowy z największymi tegorocznymi hitami dużego ekranu, samochód do wygrania
w specjalnym konkursie, a przede
wszystkim – bilety za 10 zł
Wpiątkowym nocnym maratonie obejrzeć będzie można: „Skyfall”, „Prometeusza”, „Jesteś Bogiem”, „Mroczny
Rycerz powstaje”, „Igrzyska śmierci”
i „Nietykalnych” (początek godz. 23,
bilety tylko 10 zł). Przez cały weekend
w kinach będą trwać imprezy urodzinowe z koncertami, karaoke i niespodziankami dla najmłodszych. A w konkursie wygrać będzie można samochód, telewizory, Xboxy i prywatne
stan
nocne seanse filmowe.
M
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Motyla noga, dlaczego nie są sławni?
Rozpaczliwie próbują dotrzeć ze swoim przekazem do mas. Stać ich na wiele – potrafią wybrać się pod Grób Nieznanego Żołnierza w ko lo rowych
wdziankach jako zmutowane leśne
stwory czy przerośnięte insekty. Stałym rytuałem koncertowym jest wręczanie publice cmentarnych kwiatów
wygrzebanych z kontenerów na odpady. – Rozdajemy głównie plastikowe, ale też żywe – w doniczkach. Ile ludzie wyrzucają kwiatów w dobrym
stanie! A fani doskonale reagują, dziękują za podarunek – zapewnia Paprodziad, wokalista Łąki Łan.

zającem albo fruwającym Mega Motylem kryje się koncept. – Nasze kostiumy są tylko dodatkiem do muzyki. To
jest show, dlatego musimy jakoś wyglądać. Gdybyśmy wychodzili na scenę
normalnie ubrani, prawdopodobnie
musielibyśmy grać przez kolejne dziesięć lat, aby cokolwiek osiągnąć. Na Zachodzie to normalne – wystarczy podać przykłady Prince’a czy Michaela
Jacksona, którzy też zakładali różne
stroje. Naszą fanaberią są akurat skrzydła. Uzupełniamy tę lukę wizualną na
polskiej scenie muzycznej na tyle skutecznie, że ludzie o nas mówią. Oczywiście, chciałbym, żeby więcej mówili
o muzyce – mówi absolutnie poważnie
Mega Motyl, perkusista grupy.

Czy gospodynie domowe
to rozumieją?
Ostatnio namieszali wtelewizji śniadaniowej, ubarwiając sztywną konwencję
programu. Paprodziad – jak to ma
wzwyczaju – znowu obdarowywał zgromadzonych i jeden kwiatek wrzucił do
zupy kucharzowi, który od rana stał
przy garach i pichcił strawę dla telewidzów (zespół przeprasza i śle pozdrowienia). To jeszcze nic! Dawniej, gdy Łąki Łan zaczynał grać na żywo dla garstki
ludzi, paprotny performer przenosił ich
bliżej pod scenę albo wchodził w tłum
i namawiał do wspólnego gardłowego
ryku, za co omyłkowo wyrzucono go
z własnego koncertu na Agrykoli.
Zespół uwielbia prowokować i z tego
nie zrezygnuje. Za kicającym na scenie

Chcemy być jak Weekend
Muzykę Łąki Łan najprościej określić
jako MMA, czyli Mix Music Around.
Najnowsza płyta „Armada” dowodzi
dojrzałości muzyków w posługiwaniu
się melodią, beatem i aranżacją instrumentów. Rytmizują przyjemnie dla
ucha, żaden dźwięk nie kojarzy się zremizową dyskoteką. Łan-disco to perfekcyjne wszczepianie niepowierzchownych słów w niebanalną muzykę.
– Ci, którzy tej Łąki już trochę skubnęli, wiedzą, jaka treść płynie z naszego nowego wydawnictwa. Teraz przekaz się wyklarował, wzmocnił, osadził,
ukorzenił. Jest czytelny dla słuchacza
i nie zostawia mu złudzeń. Czas uzmysłowić sobie, że jesteśmy jednością;
nie potrzebujemy się złościć, niszczyć

Konrad Wojciechowski
* metro@agora.pl
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Wyglądają na postrzelonych dziwaków, którzy wychodzą na scenę poprzebierani w owadzie kostiumy, żeby się powygłupiać.
I te ich ksywy – Jeżus Marian, Poń Kolny, Cokictokloc… O co w tym chodzi? – O uwagę – przyznaje zespół Łąki Łan,
który wydał właśnie płytę „Armada”. Chce nią uświadomić powagę sytuacji życia na ziemskim padole

Kawałków z trzeciej płyty Łąki Łan można posłuchać na żywo dziś w łódzkim klubie
Wytwórnia i jutro w Warszawie w Proximie

przyrody, wypowiadać wojen – przekonuje Mega Motyl.
Sympatyczni przebierańcy trochę
zazdroszczą zespołowi Weekend, który lekką ręką zrobił prosty hit, wrzucił do sieci i teraz zbiera owacje od internautów. Singlowy numer „Lovelock” z najnowszego albumu Łąki Łan
jeszcze nie ma miliona fanów, ale suk-

cesywnie pnie się w górę (przekroczył
już granicę 120 tysięcy wyświetleń).
Może nastąpi cud i dorówna „Ona tańczy dla mnie” wspomnianego Weekendu? – Naszym marzeniem jest dotarcie do tak ogromnej rzeszy ludzi i zaszczepianie podprogowego przekazu,
nie tracąc przy tym charyzmy i wyrazu – recytuje manifest Paprodziad.

Przekaz pod skrzydłami
Poza tym są apolityczni, nie każą wspinać się na barykady i do chodzenia na
marsze też nie będą namawiać. – Nie
śpiewamy o GMO, stoimy obok, chociaż każdy ma wyrobione poglądy. Bliską nam jest teoria Jamesa Lovelocka,
który głosi, że Ziemia, pomimo wielu
trawiących ją rzeczy, sama się odrodzi. Wszyscy ludzie i każde żyjątko na
tym świecie stanowią jeden organizm
i jeśli nie zjednoczymy się w działaniu
aby tę Ziemię uchować, to ona nas
zniszczy. Miną kolejne miliardy lat, zanim przejdziemy ewolucję do momentu świadomości – dopowiada Mega
Motyl.
Nie są celebrytami, nie rozbijają się
po mieście wypasionymi brykami,
ostatnio nie stać ich nawet na poczciwego Pelikana, aby dojechać na koncert albo próbę jednośladem. Kariera ich nie interesuje, chcą po prostu
żyć z muzyki i zamieszkać kiedyś we
wspólnym domu z basenem. Kupując „Armandę”, pomagasz, Drogi Czytelniku, urzeczywistnić te jakże przyziemne marzenia. – W naszym sklepie internetowym Zielona Propaganda płytę „Armada” można kupić za
37 zł. Obliczyliśmy, że każdy, kto postawi naszej szóstce po browarze, sfinansuje zakup jednego egzemplarza.
A że jesteśmy abstynentami, zachęcamy jedynie do kupienia płyty. Tylko w ten spo sób mo że my my śleć
o wydaniu następnej – podsumowuje Mega Motyl.*

Kalifornijscy
gliniarze

* Podobno jeśli pochodzisz z Santa
Cruz w Kalifornii, to urodziłeś się z deską do surfingu w jednej ręce i deskorolką w drugiej. Jak Jay Moriarty – niepozorny chłopak, który stał
się wzorem dla nieustraszonych surferów. Dlaczego jego imię obrosło legendą? Odpowiedź przynosi „Wysoka fala”
Scenariusz filmu oparto na autentycznych wydarzeniach z młodości Jaya,
którego marzeniem było zmierzenie
z jedną z największych fal na świecie
zwaną Mavericks (stąd oryginalny tytuł „Chasing Mavericks”). Mentorem,
a wkrótce i przyjacielem nastolatka
stała się miejscowa gwiazda surfingu
– czyli Frosty Hesson. Wspólnie postanowili podjąć wyzwanie zapewniające jednocześnie skok adrenaliny i poczucie zupełnej wolności. – Początkowo związek Frosty’ego i Jaya jest układem mistrz – uczeń – tłumaczy Michael Apted, który wraz z Curtisem Hansonem zajął się reżyserią „Wysokiej fali”. – W miarę rozwoju fabuły sytuacja

MATERIAŁY PRASOWE

Więcej niż surfowanie?

komplikuje się emocjonalnie i przypomina bardziej sytuację ojciec - syn. Pod
koniec zaś to syn zaczyna być ojcem.
W główne role wcielili się tu Gerard
Butler iJonny Weston. Film, jak zapewniają twórcy, powstał przy udziale najsłynniejszych współczesnych surferów.
Stąd na ekranie pojawia się wiele spektakularnych ujęć fal. Zpomocą przyszła
również społeczność Santa Cruz – dumna, że historia Moriarty’ego, który zgi-

Mroczne zaułki Miasta Aniołów patrolują dwaj policyjni idealiści, których nawet koledzy z posterunku
chcą przekonać, żeby odpuścili.
Chcielibyśmy mieć u siebie takich
„Bogów ulicy”

nął tragicznie w przededniu swoich
23. urodzin, zostanie opowiedziana.
– Wszyscy tu pamiętają Jaya, jego bezpośredniość i dobroć – mówi Weston. – Nie
wiem, jak to się działo, ale ludzie uwielbiali patrzeć na niego, jakby energia, która wnim buzowała, przechodziła na nich.
Czy film oddaje te emocje, musicie
ocenić już sami. „Wysoka fala” wchodzi na ekrany bez pokazu prasowego.
guszp

„Bad boys, bad boys, whatcha gonna
do? Whatcha gonna do when they come for you?” śpiewa Inner Circle wczołówce „Cops”. Dokumentalny serial leci nieprzerwanie od 23 lat i pokazuje
prawdziwe sytuacje zpracy amerykańskich policjantów. Wszyscy, którzy go
oglądali, koniecznie powinni wybrać
się na „Bogów ulicy”, gdzie będą mogli
przyjrzeć się dwóm zwyczajnym gliniarzom z Los Angeles. Przyjrzeć z bliska, z kilku kamer, czasem kręconych
z ręki, zupełnie jak w „Cops”, choć bohaterowie są wymyśleni.
Ta historia zaczyna się od efektownego pościgu i strzelaniny, a kończy
pogrzebem. Po drodze podglądamy
z bliska codzienność dwóch policjantów z patrolu – białego Briana Taylora
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(ogolony na zero Jack Gyllenhaal) i Latynosa Mike’a Zavala (Michael Peña).
Są partnerami w pracy i przyjaciółmi,
obaj traktują swój zawód serio. Kiedy
przypadkiem wplątują się w sprawy
meksykańskiego kartelu, zamiast odpuścić, brną dalej, co sprowadza na
nich kłopoty. Choć to może zbyt delikatne określenie piekła, które tylko czeka, żeby się rozpętać. Momentami bardzo brutalny film, w którym nie brakuje ludzkiego nieszczęścia, rozładowują sceny z życia rodzinnego bohaterów i ich pełna humoru kumpelska
relacja. W kategorii filmów o gliniarzach to kawał wiarygodnej roboty. Ale
w końcu „Bogowie ulicy” wyszli spod
ręki Davida Ayera, prawdziwego spestan
ca od kina policyjnego.
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Sekrety i kłamstwa w Wilczycach
W centrum tej opowieści jest jednak
relacja matka-córka, coś, co często
determinuje całe nasze życie.
Bohaterka „Wilczyc”, 27-letnia Natalia, wprost przyznaje, że swojej matki
nienawidzi. Nazywa Marię, skądinąd
bardzo szanowaną panią chirurg, Królową Śniegu. Nie rozumie, dlaczego
ojciec tak bezgranicznie wielbi żonę.
Natalia wyprowadziła się z domu,
a właściwie od matki, natychmiast po
maturze. Wyrosła na inteligentną, skrupulatną i doskonale zorganizowaną
młodą kobietę. Oparcie znalazła w Alicji, przyjaciółce z podwórka, też opuszczonej emocjonalnie przez matkę, choć
z zupełnie innych powodów. Razem
chodziły do szkoły baletowej. Alicja ją
skończyła i została primabaleriną, Natalia musiała ją porzucić. Skończyła studia i poszła do pracy. Zaręczyła się
z przystojnym prawnikiem Tomkiem
i marzyła o dużej rodzinie. Wszystko
układało się wspaniale aż do pewnej
imprezy, na której Natalia zostaje zdradzona i upokorzona. Zamiast na cudowne wakacje do Toskanii wyjeżdża

do dziadków do Wilczyc, by zastanowić się, co dalej zrobić ze swoim życiem.
Niespiesznie toczy się ta książka, ale
z drugiej strony Borowiec daje czytelniczkom (choć nie jest to książka tylko dla kobiet, ale książka o kobietach)
czas, by porozkoszować się opisami
nastroju, pogody czy rozbuchanej późnowiosennej przyrody. Momentami
te opisy bywają nieco zbyt barokowe,
ale przyznać muszę, że niektóre są
smakowite. Nie brakuje też w tej książce bystrych obyczajowych obserwacji. Gdy robi się zbyt cukierkowo, autorka nie waha się wprowadzić w tę
sielankę prawdziwej grozy. Mój ulubiony fragment to bardzo prawdziwy
rozdział opisujący spotkanie Natalii,
Alicji i jej dwóch przyjaciółek – Katarzyny, która wciąż zakochuje się
w mężczyznach jak „tropikalne huragany” i Joanny, która „jest suką”. Można w nim zobaczyć różne typy kobiecości i różne kobiece spojrzenia na
świat, różne pragnienia i oczekiwania.
To zbiorowy portrecik współczesnych
młodych kobiet – szczery i zabawny.

Trzeszczący naleśnik wychodzi z piwnicy

własny sklep płytowy, ale taki prawdziwy, z zachodnimi longplayami.
Megadisc działa też w internecie, jednak pan Jacek uważa, że sklep stacjonarny jest podstawą biznesu. – Wciąż
jest wielu ludzi, którzy lubią klimat
sklepu, do którego można przyjść, zobaczyć towar, dotknąć, a nawet… powąchać stare okładki winyli (wielu
klientów robi to ukradkiem!), a przy
okazji pogadać – mówi pan Jacek. Chociaż ze smutkiem zauważa, rozmawia
się już coraz mniej. – Towarzystwo najlepiej się socjalizowało na początku
lat 90. Ludzie nie byli tak zabiegani.
Pamiętam, że przychodzili i siedzieli
po 5-6 godzin. Czasem to wyglądało
jak jakiś wiec – dodaje.
W jego sklepie próżno szukać tzw.
okazji, bo jak z uśmiechem twierdzi
jego właściciel, już sam sklep jest okazją – nie trzeba jechać aż do Londynu
czy Amsterdamu, by kupić unikalną
płytę. Limitowany boks z monofonicznymi płytami Beatlesów kosztuje co
prawda 800 zł, ale większość płyt CD
jest w cenie od 40 do 60 zł (nawet unikatowe tytuły z Korei czy Argentyny).
Za winylowe rarytasy można zapłacić
nawet 1000 zł. Są też współczesne reedycje. Dla pana Jacka stary, oryginalny winyl brzmi jednak nieporównyAneta Szeliga
walnie piękniej.

Świeża, dobrze napisana książka
*
o kobietach, która przynosi sporo niespodzianek. Polecamy „Wilczyce”
– nie tylko czytelniczkom

Zda rza mi się słyszeć okre śle nie
– „pismo kobiece” używane jako obelga, to sa mo do tyczy trak towa nej
wciąż jako coś pośledniejszego „literatury kobiecej”. Aneta Borowiec jako redaktor naczelna zaprzyjaźnionych „Wysokich Obcasów Extra” od
dłuższego czasu udowadnia, że pismo kobiece nie oznacza paplającego
o ciu chach, kos me ty kach i życiu
gwiazd ko lo rowe go ma ga zy nu do
przeglądania w poczekalni u dentysty. Te raz po sta nowi ła w po dob ny
sposób rozprawić się z łatką „literatury kobiecej”. W debiutanckich „Wilczycach” z wdziękiem, humorem, ale
i sporą dawką szczerości, opisała historię młodej kobiety, która zostaje
zdradzona i musi stawić temu czoła.
Ale przy okazji także historię rodzinną, historię kobiet, który były przed
nią i tych, które teraz są wokół niej.

Aneta Borowiec,
„Wilczyce”,
wyd. Agora
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Ale są w tej książce i kobiety z przeszłości, poprzedniczki Natalii, której rodzinna historia jest jeszcze jedną bohaterką „Wilczyc”. Jest wreszcie i matka, z którą Natalię czeka konfrontacja. Wyjawienie rodzinnego
se kre tu, jak ge nial nie po ka zał to
w „Se kre tach i kłam stwach” Mi ke
Leigh, oczyszcza atmosferę i daje nadzieję na nowy początek. Borowiec
próbuje w „Wilczycach” tego samego, uciekając jednocześnie od sztampowych roz wią zań. A przy oka zji
sprawia parę miłych niespodzianek.
Da jąc prze pis na le mo nia dę czy
przy wo łu jąc Ber ni nie go oraz Ter ry’ego Pratchetta, genialnego angielskiego pisarza, którego pojawienie
się w polskiej książce jest miłym zaskoczeniem. To od niego pochodzi
motto o tym, że „nie warto uciekać
przed nieuniknionym”.
„Wilczyce” to nieoczywista literatura kobieca w której odnajdą się nie
tylko piękne (prawie) trzydziestoletnie.
Maja Staniszewska

* W centrum Warszawy znaleźć można prawdziwe skarby – unikalne winyle i kompakty z całego świata, a także autografy Dylana czy McCartneya.
Wystarczy zajrzeć do sklepu Megadisc przy Nowogrodzkiej 19, miejsca,
które powstało z pasji i wielkiej miłości do klasycznego rocka
Jego właścicielem i założycielem jest
Jacek Leśniewski, propagator i popularyzator muzyki rockowej z lat 60.
i 70., zwłaszcza tej mało znanej. Kilka
lat publikował w „Tylko Rocku”, wielokrotnie też gościł u Tomka Beksińskiego w radiowej „Trójce”, dzięki czemu wiele osób usłyszało o zespołach,
które grały jak Black Sabbath czy Pink
Floyd, ale nie były tak popularne.
– Sklep działa już od 22 lat – opowiada
pan Jacek. – Przez długie lata gnieździliśmy się w piwnicy na tyłach Nowego
Światu. Był klimat, choć gdy wtedy
sprzedawaliśmy oryginalne winyle, ludzie się z nas śmiali – po co wy te czarne, trzeszczące naleśniki sprzedajecie?
Moda na nie przyszła kilka lat potem.
Wresz cie pan Ja cek miał do syć
tkwienia w piwnicy i jesienią otwo-

ARCHIWUM PRYWATNE

tu znajdziesz unikalną płytę

rzył sklep z prawdziwego zdarzenia.
W dwóch pomieszczeniach (jedno
z kompaktami, drugie z winylami)
można wyszperać muzyczne rarytasy spod znaku beatu/r’n’b z połowy
lat 60., psychodelii, rocka progresywnego, hard rocka czy wreszcie klasycznego metalu z lat 80. Wszystkie ściany wypełnione są kolorowymi plakatami, które można kupić od ręki bądź
po uprzednim zamówieniu. Na dużej
ścianie na wprost wejścia wyeksponowano oryginalne plakaty i okładki
winyli z autografami artystów, które
nie są na sprzedaż, ale do podziwiania, np. pochodzące z lat 1967-70 pla-

katy z Fillmore West w San Francisco.
– Poza tym ma my au to gra fy Rin go
Starra, McCartneya, oryginalnych Stonesów z 1967 roku, Deep Purple, Kiss,
Metalliki, Rush i Iron Maiden. To jest
duża atrakcja naszego sklepu – mówi
pan Jacek. Od zawsze był maniakiem
muzyki rockowej. – Granie i śpiewanie zupełnie mi nie wychodziło – wspomina. – Natomiast zawsze dużo słuchałem. Od dziecka żyłem muzyką
rockową, całe kieszonkowe szło na kasety magnetofonowe i płyty na warszawskim Wolumenie, a potem na giełdzie w Hybrydach i Marymoncie. Moim marzeniem za komuny było mieć

Frymark
Świąteczny
Instytut Teatralny im. Zbigniewa Rasze skiego, ul. Jazdów 1, 15-16 gr
szew
grud
udnia, godz. 10-18, bezpłatne
Już kilka razy zdarzyło mi się zapytać
kogoś, skąd ma taki fajny dzbanek,
takie fajne korale, takie fajne coś tam
do domu i usłyszeć „aa to kupiłam/em zimą w Instytucie Teatralnym”. Dlatego każdy, kto jeszcze nie
zmontował prezentów, musi wybrać
się na Frymark. Organizatorzy zapowiadają giełdę teatraliów, targi ubrań
i dodatków, stoiska z ekoprzysmakami i mnóstwo atrakcji dla dzieci.

Dancing Międzypokoleniowy
Cafe Ku
Kulturalna w PKiN, pl. Defilad 1,
16 gr
grud
udnia, godz. 16-22, bezpłatne
Familijnie, tylko trochę z innej strony.
Z grubsza chodzi o to, że wychodząc
wieczorem w miasto, nie machamy
już babci łapką na pożegnanie, tylko
1 WA

ściągamy seniorkę z koca i zabieramy ze sobą. Bal będzie przedni, tym
razem tak bardziej przy rapie, bo na
gościa specjalnego szykuje się niejaki PONO. Za didżejką stanie natomiast rezydentka cyklu – DJ WIKA
– siedemdziesięciodwuletnia warszawska DJ-ka.

Sienkiewicz
- Greatest Hits
Teatr IMKA, ul. Konopnickiej 6,
16 gr
grud
udnia, godz. 16, 88-110 zł
Propozycja teatralna, tak dziwna, że aż
trzeba sprawdzić. Reżyseruje Materna, w obsadzie m.in. Karolak, Boczarska, Bołądź, Soliman. Zamysł artystyczny: spotkanie różnych postaci z dzieł
Sienkiewicza w jednym teatralnym
przedsięwzięciu. Czy Kmicic pokocha
Nel? Czy Staś spotka latarnika? Kto
wygra pod Grunwaldem? Ma być zabawnie, śmiesznie, trochę na modłę
Mela Brooksa i Monty Pythona. Zostało jeszcze trochę miejsc, a kto pierwszy,
ten lepszy, więc trzeba szybko kupować bilety. Wskoczcie na www.teatr-imka.pl, a tam już was poprowadzą.

Kulturalnie
z mikołajem
Kino Praha, ul. Jagiellońska 26,
15 i 1
16 gr
grud
udnia, godz. 10.30, cena: 15 zł,
spotkanie z mi
m kołajem, wstęp wolny
tel. do kas: 22 343 03 10
Dwa sympatyczne poranki w kinie
Praha. Dzieciarnia pod pachę i udajemy się w celu wspólnego śpiewania pastorałek i kolęd (sobota). Zagrają nam cymbały, będzie projekcja
bajek i spotkanie z pewnym brodatym, świętym jegomościem. Niedziela upłynie zaś na zabawach filmowoteatralnych.

TRÓJMIASTO

„Baltic.
Pies na krze”
Teatr Miniatura, ul. Gr
Grun
unwa
waldzka 16,
Gdańsk, 16 gr
grud
udnia, godz. 17.
W niedzielę premiera niezwykłego
spektaklu dokumentalnego o czworonogu, który przepłynął połowę Wisły na kawałku kry i został uratowany przez załogę statku badawczego

pa
Sztuka
pod choinkę

W sobotę i niedzielę odbędzie się
*
w Warszawie Salon Zimowy – świąteczna sprzedaż sztuki najnowszej,
fotografii i wydawnictw artystycznych

Cały „budynek z historią” przy Rozbrat 44 opanują w weekend najlepsze
stołeczne galerie. Od godz. 12 do 20 będzie można kupić obrazy Maurycego
Gomulickiego, Ewy Juszkiewcz czy
Szymona Rogińskiego. Boicie się, że
na prace znanych artystów nie starczy funduszy? Organizatorzy pomyśleli też i o tych: specjalnie na Salon Zimowy przygotowano pracę młodych
artystów poniżej 500 zł. Zresztą Salon
to nie tylko obrazy, ale też rzadkie piękne albumy o sztuce, niedostępne katalogi wystaw czy świetne płyty wydawane w małym nakładzie. Poza tym
organizatorzy obiecują miłe muzyczne przerywniki, dobra kawę i ciekawe
eb
rozmowy z artystami.
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Gra o dużą kasę
* Od 18 do 20 stycznia w katowickim Spodku odbędzie się Intel Extreme Masters

przedświąteczny imprezownik warszawsko-trójmiejski
WARSZAWA
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R/V „Bal ti ca” na wodach Za toki
Gdańskiej. Pies Baltic jest obecnie
członkiem załogi oraz honorowym
psim obywatelem miasta Gdynia.
Zdarzenia zostały opisane przez Barbarę Gawryluk w książce „Baltic.
Pies, który płynął na krze”, a książka ta zainspirowała reżysera Romualda Wiczę-Pokojskiego. Premiera
będzie połączona ze zbiórką koców
i materiałów dla lokatorów trójmiejskich schronisk.

Pink Flamingo
klub Sfinks, al. Mamuszki 1, Sopot,
15 gr
grud
udnia, godz. 22, cena: do godz.
23 – 10 zł, po – 15 zł.
W tym tygodniu do kalendarza trójmiejskich wydarzeń powraca Pink Flamingo – cykl imprez, którego pomysłodawcą i kuratorem jest gdański
artysta wizualny Maciej Szupica. Tym
razem główną gwiazdą będzie niecodzienny kolektyw didżejsko-muzyczno-wizualny Gypsy Pill, a o oprawę artystyczną wieczoru zadba przede
wszystkim Maciej Rauch, młody malarz. *
Anna Bieluń, ag

To prestiżowa impreza, której punktem
kulminacyjnym jest rywalizacja w grę
StarCraft II z pulą nagród 32 tysiące
dolarów (pojedynki jeden na jednego)
oraz League of Legends (pojedynki
w zespołach pięcioosobowych) z pulą
nagród 50 tysięcy dolarów. Ale nie każdy może to zgarnąć, bo Intel Extreme
Masters jest zarezerwowany dla zawodowych graczy z całego świata posiadających sponsorów.
Oprócz spektakularnych potyczek, na
miłośników gier czeka Intel Experience
Zone, czyli amatorski turnieju e-sportowy czy pokaz najnowszych gier. pcm

Wystawa Latosiewicz

* Prace wykonane akrylem, kredką
i piórkiem Magdaleny Latosiewicz
można od poniedziałku oglądać
w Warszawie przy ul. Odyńca 13 w siedzibie szkoły językowej PLC.
Absolwentka wystawiennictwa
w Studium Profesora Milattiego
tworzy piękne prace z motywem
rogów czy lalek.
noko
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pomysły na prezenty
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śląskie koszulki) znajdziecie na Mustache Warsaw Yard Sale w sobotę w stołecznej Soho Factory na Mińskiej 25.
Podobne gadżety i inne niezwykłe prezenty będą też na niedzielnym markecie świątecznym w warszawskim
1500m2, gdzie odbędzie się Santa Klaus Market. Tu swoje kramy rozstawi
grubo ponad setka artystów irękodzielników. Kreatywny prezent dla dzieci?
Kierunek jest jeden – Instytut Wzornictwa Przemysłowego. 15-16 grudnia
od godz. 10 do 18 będą tu trwały targi
KidDESIGN. Podczas imprezy zostaną zaprezentowane pobudzające wyobraźnię, designerskie zabawki oraz
edukacyjne programy emitowane wkanałach dziecięcych MiniMini+ i teleTOON+.
inaz
L

A

M
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„Lincoln” ma na koncie siedem nominacji do Złotych Globów, wtym dla najlepszego dramatu, reżysera i aktorów
– dawno niewidzianego Daniela DayLewisa, który wcielił się w rolę prezydenta iSally Field wdrugoplanowej roli jego żony. Po pięć nominacji zdobyły
najnowszy, krwawy film Quentina Tarantino „Django” (o byłym niewolniku,
który zostaje łowcą nagród) oraz wyreżyserowana przez Bena Afflecka, oparta na faktach „Operacja Argo”. Dla popularnego aktora najważniejszą z pięciu nominacji jest zapewne ta za reżyserię. Po cztery zdobyły obsadzona gwiazdami kinowa wersja słynnego musicalu „Les Miserables”, podnosząca na duchu komedia obyczajowa „Silver Linings
Playbook” oraz opowieść o polowaniu
na Osamę bin Ladena spod ręki Kathryn Bigelow, czyli „Wróg nr 1”.
Wkategorii najlepszy dramat stawkę
uzupełnia jeszcze „Życie Pi” Anga Lee,
a w kategorii komedia/musical „Hotel
Marigold” ogrupie brytyjskich emerytów w Indiach, niezwykli „Kochankowie z Księżyca. Moonrise Kingdom”
Wesa Andersona i, co jest zaskoczeniem,
„Połów szczęścia w Jemenie” o dwóch
samotnych duszach i... łososiach na pustyni. Wśród reżyserów wybór faworyta jest zadaniem karkołomnym – choć
Spielberg wydaje się przewodzić stawce, zagraniczni dziennikarze mogą zdecydować się na niespodziankę i nagrodzić Afflecka albo Kathryn Bigelow, której nie dali nagrody za „Hurt Locker.
Wpułapce wojny” (a dostała za ten film

podaj dalej
Znaleziono klucze. Na ul. Rostafińskich w Warszawie naprzeciwko
MPRO. To cały pęk na czarnym sznurku, przy kluczu jest tzw. referentka.
Informacja: 22 234 84 14
Gorące pozdrowienia i buziaczki dla
mojej Rybeńki. Kocham Cię! Twój Dzióbek
Serdeczne pozdrowienia dla całej
klasy 1 z ZSH w Sopocie oraz wychowawcy klasy. Sandra i Aga
Szukam chłopaka. 11.12 w Galerii Bałtyckiej ok. godz. 17 minąłeś mnie i moją
mamę na wysokości sklepu Tchibo i pięknie się do mnie uśmiechnąłeś. Może jest
chociaż cień szansy, że to przeczytasz
i odezwiesz się: smile.to.me@interia.pl
Natalce w dniu urodzin spełnienia
wszystkich marzeń i powodzenia z Panem M. Tutson
Kochany Tomeczku, z okazji Twoich
urodzin, na poprawę nastroju przed
rozpoczęciem męczącego dnia w
– delikatnie mówiąc – nielubianej pracy, ściskają Cię bardzo mocno Twoje
Skarby ze Skarbka, Ania i Michaś. PS
Już niedługo szesnasta!

MATERIAŁY PRASOWE

* Dwuipółgodzinny dramat Stevena
Spielberga „Lincoln” o 16. prezydencie USA zdobył najwięcej nominacji
do Złotych Globów. A nagrody
Hollywoodzkiego Stowarzyszenia Prasy Zagranicznej od lat wyznaczają
późniejszych zdobywców Oscarów

MATERIAŁY PRASOWE

* Design i moda nie lubią próżni. Kilka tygodni temu „Metro” wywołało małą burzę. Poszło o przyjezdnych z prowincji mieszkających w dużych miastach. „Prawdziwi” warszawiacy, wrocławiacy i krakusy nie lubią słoików, bo
ci: nie umieją prowadzić, parkują gdzie
popadnie, klną na Warszawę, klną na
warszaf kę, klną w ogóle i dużo (bo to
wieśniaki), nie płacą podatków w miastach, zabierają pracę, zostawiają worki ze śmieciami i buty przed mieszkaniem, na wakacjach podają się za warszawiaków, generalnie robią wiochę.
Ale tak zachowują się po prostu ci,
którym brak kultury. A prawdziwe słoiki mają to w nosie. Dumni ze swej odmienności, co weekend obżerają się
smakołykami od mamy, hurtowo zwożonymi z prowincji w słojach, siatach
i kartonach.
Wie o tym Anna Drobiec, projektantka, klasyczny słoik z Katowic. Jej najnowsze projekty koszulek doskonale
oddają charakter tego zjawiska, słoicyzmu. Więcej projektów Anki Drobiec znajdziecie na ankadrobiec.blogspot.com. A ją samą i jej prace (także

Prezydenckie Złote Globy

ANKADROBIEC BLOGSPOT COM

Słoicyzm
na koszulkach

rozrywka

Najwięcej nominacji zgarnął „Lincoln”, wśród seriali prym wiedzie „Homeland”

Oscara). Ang Lee i Quentin Tarantino
szansę na złoty globus mają najmniejszą.
Wśród nominowanych do nagród aktorów iaktorek panuje wtym roku pełna różnorodność – są angielskie damy
Maggie Smith iJudi Dench, imłodziutka Jennifer Lawrence, i coraz bardziej
szacowny Denzel Washington, iwywodzący się zprostych komedii Jack Black,
iczłowiek onajbardziej kamiennej twarzy w Hollywood, czyli Bill Murray.
Wkategorii filmu zagranicznego nie ma
nic polskiego, są za to austriacka „Miłość”, francuski „Rust and Bone”, duński „Kochanek królowej”, norweskie
„Kon-Tiki” ioczywiście francuski światowy przebój „Nietykalni”.
W kategoriach telewizyjnych prym
wiedzie polityka. Wśród filmów telewizyjnych aż pięć nominacji dostała „Zmiana w grze” – wyprodukowana przez
HBO opowieść otym, jak wybór Sarah
Palin na kandydatkę na wiceprezyden-

ta USA w wyborach w 2008 roku przekreślił szanse Republikanów na zwycięstwo. A wśród seriali – uwielbiana
w Stanach historia agentki CIA z obsesją i bohatera wojennego, który może
okazać się zdrajcą, czyli „Homeland”
(cztery nominacje, wtym dla Claire Danes iDamiana Lewisa). Jego konkurentami w kategorii serial dramatyczny są
„Breaking Bad”, „Zakazane imperium”,
„Downton Abbey” i „The Newsroom”.
Wśród seriali lżejszych szanse na nagrody mają „Teoria wielkiego podrywu”,
„Episodes”, „Dziewczyny”, „Współczesna rodzina” i „Smash”.
Złote Globy zostaną wręczone 13 stycznia podczas ceremonii, którą tym razem poprowadzą dwie specjalistki od
rozśmieszania Tina Fey iAmy Poehler.
Ale wcześniej – bo 10 stycznia – poznamy nominacje do Oscarów. Ciekawe,
jak wiele tytułów i nazwisk będzie się
powtarzać.
Maja Staniszewska

horoskop
BARAN 21.03-19.04 W ten weekend możesz się poczuć nieco odtrącony, ale spokojnie, na twojej drodze może stanąć osoba,
z którą nawiążesz prawdziwą duchową więź.
BYK 20.04-20.05 W ten weekend randka
się uda, a twoje serce zacznie mocniej bić.
Nie lekceważ żadnych problemów zdrowotnych. Jeśli coś Cię niepokoi, udaj się do lekarza.
BLIŹNIĘTA 21.05-21.06 Gimnastyka w ten
weekend bardzo się przyda. Uważaj na kontuzje i upadki. Zadbaj o układ odpornościowy. Naucz się hartować organizm.
RAK 22.06-22.07 Szykuje się romantyczny
i namiętny weekend. Twój urok osobisty
i wdzięk będą tak silne, że nikt Ci się nie
oprze.
LEW 23.07-22.08 W ten weekend nie żałuj
sobie przyjemności i rozrywki na wysokim poziomie. Niczego nie zmieniaj w swoim zachowaniu. To czas odpoczynku i swawoli.
PANNA 23.08-22.09 W ten weekend spokojnie rozwiążesz wątpliwości odnośnie swojego związku. W przyszłości spędzajcie więcej wolnego czasu razem.
WAGA 23.09-22.10 W ten weekend dobrze
odpocznij, szczególnie od trosk dnia codzien-

nego. Kiedy będziesz zrelaksowany, pojawią
się ciekawe pomysły, które wcielisz w życie.
SKORPION 23.10-21.11 Będziesz w ten
weekend potrzebował dużo spokoju i koncentracji. Dobry czas na rozmowę z szefem na
temat awansu. Nie zapomnij o imprezie, na
którą zostałeś zaproszony.
STRZELEC 22.11-21.12 Weekend spokojny choć nieco męczący, szczególnie kiedy będziesz wykonywać przedświąteczne porządki. Naucz się przystosowywać do zmian.
KOZIOROŻEC 22.12-19.01 Poznasz fantastyczne osoby, które wniosą do twojego życia nowy powiew. Postanowisz dokonać zmian
dzięki, którym będzie ci się lepiej żyło.
WODNIK 20.01-18.02 Skup się w ten
weekend na zadaniach pilnych i najtrudniejszych. Czeka cię powodzenie w pracy oraz
sprawach materialnych. Uważaj na zazdrość.
RYBY 19.02-20.03 Jeżeli będziesz musiał
skłamać w słusznej sprawie, zrób to. Wymarzony czas na rozpoczęcie podróży. Strach przed
utratą ukochanej osoby jest bezpodstawny.

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

odpręż się

Najpiękniejszy skrzaciku na świecie, tak cudownie było ogrzewać Twoje
zimne nogi w nocy, patrzeć w Twoje
niebieskie oczy, uśmiechać się do Ciebie bez powodu, szukać gwiazd na
niebie, spędzać z Tobą każdą chwilę.
Dziękuję, mam nadzieję, że będziesz
szczęśliwa, bo tego Ci życzę najbardziej. Wszystkiego Najlepszego z okazji urodzin. Nikodem
Martuniu... jesteśmy już razem cały
rok, chciałbym Ci powiedzieć, że bardzo
Cię kocham i podziękować za ten wspaniały czas. Mam nadzieję, że tak będzie
już zawsze Aniołku! Kocham Cię, Paweł

32230994

Chcesz złożyć życzenia?
Pisz: metro@agora.pl
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Świąteczne zakupy

Gwiazdka kontra sylwester
* Zbadań Payback Opinion Poll przytoczonych przez Portalspozywczy.pl wynika, że na upominki mikołajkowe wydaliśmy nieco ponad 100zł – tak twierdziło
jeszcze przed 6 grudnia 84 proc. ankietowanych. Najczęściej planowali obdarować bliskich słodyczami (co czwarta
osoba), książkami, filmami, płytami lub
grami komputerowymi (co piąta) albo
perfumami czy kosmetykami (17 proc.).
Większość z nas (72 proc.) uważa, że
nie uda się wydać na święta mniej niż
w2011 r. Trochę spróbujemy oszczędzić
na choince i ozdobach – ponad połowa
postara się ograniczyć te koszty do 200zł,
ale aż jedna trzecia nie chce wydać na to
ani grosza. Bo trzeba kupić prezenty, ato
główny pożeracz pieniędzy.
Co trzeci Polak położy pod choinką
podarunki za mniej niż 200 zł. Jeden

ROBERT KOWALEWSKI / AG

Na prezenty pod choinkę wydamy więcej niż na mikołajki, ale zaoszczędzimy przy okazji 31 grudnia. Na bożonarodzeniowe
podarunki zamierzamy przeznaczyć od 200 do 500 zł. Na „najgorętszą noc roku” najwyżej 100 zł

Na upominki mikołajkowe planowaliśmy wydać ok. 100 zł, zwykle na słodycze

na pięciu włoży mikołajowi do worka
paczki za więcej niż 500 zł; pozostali
postarają się utrzymać w tych widełkach. Oprócz prezentów trzeba przecież jeszcze kupić jedzenie. Ponad połowa z nas szacuje, że uda się zamknąć
te wydatki w granicach 201-500 zł, zaś
14 proc. mu si mieć na to od 501 do
1000 zł. Pozostali będą próbowali nie
przekroczyć 200 zł.
Skąd na to wszystko brać pieniądze?
Ponad połowa posłuży się bieżącym
budżetem, co czwarty co nieco zaoszczędził, 6 proc. ma bony towarowe,
5 proc. zapłaci kartą kredytową,
a o resztę zacznie martwić się później.
Całkiem sporo Polaków chce jakoś
wspomóc ubogich: a to przygotowując paczkę, a to kupując produkty,
z których część dochodu idzie na tę

pomoc, a to oddając na ten cel punkty
lojalnościowe lub po prostu wpłacając pieniądze.
Z oszczędzaniem powinno pójść
łatwiej w okolicach sylwestra, bo co
trzecia osoba zasiądzie przed telewizorem, a jeszcze więcej wybierze się
na tzw. domówkę. Tylko jedna osoba
na dziesięć planuje zabawę w klubie
lub restauracji. Może więc budżet na
ten cel uda się zamknąć w 100 zł – liczy na to co czwarty ankietowany, zaś
co drugi – że nie wyda nic. Nową kreację, ale niedrogą, sprawi sobie co trzecia osoba, do tego wyda parę złotych
na sztuczne ognie.
Większość spróbuje nie przekroczyć
granicy 100 zł na przekąski i kolejnych
100 zł na alkohol.
Magda Kłodecka

zdążyć przed Wigilią

Kurier zwykle dzwoni dwa razy
* Przewieźć tuzin szpaczych jaj na
drugi koniec Europy, dostarczyć suknię ślubną tuż przed ceremonią albo
usypać jesienią górę śniegu dla narciarzy w środku miasta – to zlecenia specjalne dla przewoźników. Ale
choinkę też przywiozą
Wśród firm kurierskich na rynku są
takie, które same przyjmują przesyłki, zajmują się całym transportem
i dostarczają paczki adresatom, oraz
takie, które pośredniczą między klientami a takimi „kompleksowymi” firmami kurierskimi. Te ostatnie, tzw.
brokerzy, powstają z myślą o klientach indywidualnych, wysyłających
paczkę lub dokumenty rzadko, jednorazowo. Jak to działa? Pan A zgłasza się do firmy X, mówiąc, że chce
R
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wysłać synowi na obóz kurtkę. Pakuje ją, wypełnia list przewozowy, określa warunki, płaci, oddaje kurierowi.
W tym samym czasie do firmy X zgłaszają się też panowie B, C, D, E itd.,
więc w sumie firma X dostaje kilkadziesiąt albo kilkaset paczek. Wtedy
ładuje je do auta i zawozi do firmy Y
– faktycznie zajmującej się dostarczaniem przesyłek od nadawcy do adresata. X ma z nią podpisaną stałą umowę, jest dużym kontrahentem, a więc
i stawki ma znacznie korzystniejsze
niż indywidualny klient. Firma X do
tego, co zapłaciła firmie Y, dolicza prowizję i wystawia rachunki panom A,
B czy C. W swojej ofercie ma kilku
przewoźników i każdy z panów A, B
itd. może wybrać ofertę, która najbardziej mu odpowiada.
K

Ogólne zasady działania firm kurierskich są zbliżone. Różnią się dodatkowymi usługami, np. możliwością zapakowania przesyłki przez pracownika, dowozu na konkretną godzinę, ekspresowego dostarczenia, ubezpieczenia, potwierdzenia odbioru, czasem
i obszarem działania. Wszystko – zależnie od firmy i wariantu – w standardzie albo dodatkowo płatne.
Wieczory kosztują
Większość dostarcza przesyłki w dni
powszednie, od rana do popołudnia,
gdy pracują biura i instytucje, ich najwięksi klienci. Do mieszkań, a więc
wieczorem albo w weekendy, jeżdżą
często za dodatkową opłatą. Całotygod niowe dzia ła nie de kla ru ją np.
Opek, Siódemka i DHL – w weekenL

dy za dodatkową opłatą, KurJerzy
w niedzielę odpoczywają.
Wielu dostawców pobiera też osobną
opłatę za dojazd na konkretną godzinę
albo w niewielkim przedziale czasowym: KurJerzy za pracę od godz. 18 do
22 liczą sobie dodatkowo 17,22 zł, Opek
rano dowozi paczki tylko w większych
miastach wcenie od 35 do 85zł, DHL za
ograniczenie przedziału czasowego dolicza 39,99 – 49,99zł, DPD za 45-90zł dostarczy paczkę o określonej godzinie
z niewielkim marginesem czasowym.
Wysłanie powiadamiającego SMS-a
albo jest wliczone w cenę, albo kosztuje około 5 zł. Często jednak kurierzy dzwonią do klientów, nawet jeśli
nie ma tego w umowie. Zwykle podejmują dwie, czasem trzy próby doręczenia, później zostawiają awizo i kilA

ka dni paczka czeka, w końcu zostaje odesłana na koszt nadawcy.
Coś drapie w kar ton
Standardowa przesyłka nie powinna
sprawiać kłopotu w sortowni. Najlepiej, gdyby była niedużym prostopadłościanem, z nieruchomą zawartością, w mocnym opakowaniu. Niestandardowe to m.in. okrągłe, w kształcie
walca, onieregularnych kształtach, bardzo długie, z wystającym elementem,
nierównomiernie rozłożonym ciężarem, jak pojemnik z płynem, lub bardzo ciężkie. W DHL wycenia się je indywidualnie albo dopłata wynosi od
22 do 119 zł, Siódemka każdą taką rzecz
ocenia osobno, wOpek mnoży się standardową cenę razy dwa. – Niektóre produkty w naszej ofercie mają już wliczoną opłatę za przesyłki niestandardowe, w przypadku pozostałych koszt to
21,65 zł lub 7,38 zł – podaje Katarzyna
Dworakowska z firmy KurJerzy.
cd.
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Założyliśmy, że wyślemy kurierem
przesyłkę do cioci w Gdańsku, nie mając zfirmą stałej umowy ani żadnych rabatów. Paczka waży 5kg, jest nieduża (30
x 50 x 40cm), jej wartość to 2,5 tys. zł, opłacona zgóry, aponieważ ciocia jest bardzo ruchliwą osobą, najlepiej, żeby przesyłka doszła wdzień powszedni ogodz.
17. Czyli dość standardowa usługa.
DPD Strefa Paczki. Zakładka „cennik” dla klienta indywidualnego zaprasza do zapoznania się z atrakcyjnymi informacjami, ale nic się nie
otwiera, nie ma żadnych danych. Zaglądamy więc do cennika usług krajowych DPD Polska, wybieramy standard. Cennik wskazuje, że paczka kosztować nas będzie 36 zł plus 45 zł za dowóz na godzinę, ale dopiero po godz.
18. Razem 99,63 zł z podatkiem.
Zwyliczenia przesłanego przez DPD
wynika: w serwisie dla klientów indywidualnych DPD Strefa Paczki ceny wynoszą od 13,99 zł brutto. W przypadku
cioci (ale bez zastrzeżenia godziny) koszt
takiego serwisu to 20,99 zł brutto.
DHL – internetowy kalkulator cen wylicza: 50,85zł za paczkę i12zł za dostawę
wieczorem; razem 77,31zł brutto.
Kalkulacja firmy DHL: wpakiecie promocyjnym cena usługi wyniesie 39,99zł
brutto, ale jeśli klient zechce sam nadać przesyłkę w punkcie obsługi klienta

Trudne kalkulowanie
Reguły i cenniki obowiązujące w firmach kurierskich nie są jednak łatwe
do przebrnięcia, nawet po skorzystaniu z umieszczonych na stronach firm
kalkulatorów. Spróbowaliśmy wycenić paczkę, poprosiliśmy też firmy
o przygotowanie wyceny – za każdym
razem wyniki były inne.
K
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w oddziale DHL, zapłaci 29,99 zł. Cena
standardowa, bez promocji, to 66,36 zł.
Opek – nadanie paczki to 25 zł, do
tego 10 zł za to, że ciocia jest osobą fizyczną i czeka w domu, oraz 20 zł za
godz. 17; wszystkie ceny bez VAT. W sumie ostatecznie płacimy 67,50 zł.
Firma wylicza inaczej: 33 zł paczka
plus opłata drogowa iobowiązująca opłata paliwowa (Opek podaje, że to 3,5
proc. ceny przesyłki) plus VAT. Wygląda na to, że powinniśmy zapłacić 42 zł
(przy ubezpieczeniu na 2,5 tys. zł).
Siódemka – kal ku la tor wyli cza
54,24 zł brutto w wersji 7 Standard, tyle że ciocia musi być w domu przed 17,
ale nie wiadomo dokładnie, o której.
Firma nie podaje nam, ile będzie według niej kosztowała paczka dla cioci.
KurJerzy – kalkulator internetowy poleca kilka opcji realizowanych przez DHL
lub UPS. Ceny od 26,92zł do 36,90zł, ale
ciocia koniecznie musi być wdomu niemal przez cały dzień, do godz. 17.
Od firmy KurJerzy otrzymaliśmy
wyliczenie z DHL Standard 10 kg:
26,27 zł brutto plus 4,31 zł za ubezpieczenie to razem 30,58 zł.
Magda Kłodecka
Jak reklamować usługi
kurierów, przeczytasz
na MetroMsn.pl
M

Hamak
dla fretki
W sklepach zoologicznych przed
*
świętami z półek znikają zabawki
z gwiazdkowymi motywami i smakołyki

– Bardzo szybko idą pluszowe łosie ikrowy do aportowania w mikołajowych
czapkach i lateksowe świnki gryzaki
wczerwonych szalikach – wymienia Joanna Walczy ze sklepu Krakvet.pl. – Dla
psów popularne są torty w kształcie
kości o smaku kurczakowo-warzywnym znapisem „Wesołych Świąt” – mówi właścicielka Karusek.com.pl Anna
Górny Kłosińska. Klienci chętnie zamawiają też przygotowane przez sklep
paczki z zabawką, przysmakiem dla
zwierzęcia i gadżetem dla właściciela,
np. magnesem na lodówkę.
A to nasze prezentowe typy.
Do apor towania
MATERIAŁY PRODUCENTA

Im więcej, tym taniej
Firma KurJerzy oferuje rabaty od 10 paczek miesięcznie. Indywidualnie ustalane ceny Opek proponuje tym, którzy

wysyłają przynajmniej 30 przesyłek
w miesiącu. DHL Express zaś chwali
się, że ma specjalną ofertę dla klientów
nadających przesyłki międzynarodowe ikrajowe za przynajmniej 160zł miesięcznie, niezależnie od liczby paczek.
– W nowej promocji Siódemki połączonej z platformą 7 Internet Shipping
przewidziane jest wysłanie 20 paczek
miesięcznie przy abonamencie 280 zł,
co daje 14 zł za przesyłkę – mówi Marcin Kruszyński, PR manager Siódemki. – Rozwiązaniem dla klientów chcących nadać jedną paczkę jest sieć Service Point, gdzie mogą zapłacić za to
18 zł, w cenie jest m.in. opakowanie
i ubezpieczenie przesyłki do 5 tys. zł.
Ewelina Rozpara z DPD Polska zapewnia, że „ceny usług są każdorazowo negocjowane w zależności od potrzeb klienta oraz ilości paczek, jakie
klient przesyła”. I oczywiście – im więcej paczek, tym większe rabaty.

A

Pluszaki Trixie Xmas Longies (z 34-centymetrowym tułowiem) do przenoszenia iaportowania. Wśrodku ukryta piszczałka. Do wyboru krówka, małpka, łoś,
pies. Można je prać w temp. 30 st. C.
Cena w promocji 15,90 zł. Krakvet.pl

Ukryte smakołyki
Wdrewnianej zabawce firmy Steppenleming’s dla małych zwierząt, np. świnek morskich, pod ruchomymi dekielkami są przekąski. Zwierzę musi znaleźć
sposób na uniesienie pokrywki. Ręcznie
malowane nietoksycznym lakierem.
Wzestawie 40g mieszanki Veggiomio.
Cena w promocji 69 zł. Zooplus.pl

Relaks fretki
Drapak Zolux Paradise Island Tree
z serii Springfield Babies na półeczce
między sizalowymi wałkami do drapania ma głęboki, miękki hamak. Zestaw zawiera też zamontowaną na stałe piłeczkę. Wymiary: 72 na 31 na 58 cm.
Cena promocyjna 100 zł. Animalia.pl

Koci plac zabaw
MATERIAŁY PRODUCENTA

A klienci potrafią wysyłać naprawdę
dziwne rzeczy. – Wciągu sześciu godzin
musieliśmy dostarczyć paszport
zHamburga do Warszawy, suknię ślubną na cztery godziny przed ślubem. Dostarczaliśmy części zamienne do samochodu rajdowego jednego z czołowych
polskich kierowców, lody do RPA
w temperaturze minus 18 st. C. Był
transport śniegu na inaugurację sezonu snowboardowego jesienią w Warszawie, 50 kg preparatów z serc świni
polskiej zwisłouchej do laboratorium
we Włoszech, tratwa ratunkowa do samolotu, tuzin jaj szpaków do Belgii wsuchym lodzie, wiśnie w suchym lodzie
do USA, kręgosłup konia. Wszystkie
wycenialiśmy indywidualnie – wylicza
Anna Mazurek, kierownik działu komunikacji i PR w DHL Express.
– Klient z Warszawy próbował nadać
egzotyczną jaszczurkę – legwana. Przewóz zwierząt jest wDPD Polska zakazany. Kiedy paczka zaczęła się ruszać, koleżanki wrecepcji oddziału zaalarmowały służby bezpieczeństwa iochrony – opowiada Ewelina Rozpara, koordynator
ds. public relations DPD Polska.

Na wielofunkcyjnej macie Timmy firmy Karlie jest duża powierzchnia do
drapania (z sizalu) i dzwoneczek do
zabawy. Na rozstawianej ramie wisi
grzechocząca piłeczka i futrzana myszka nasączona kocimiętką. Mata jest
składana, pod spodem ma antypoślizgowy nylon. Wymiary: 80 na 50 cm,
wysokość rampy 34 cm.
Cena ok. 104 zł. Zoohurtowo.pl

Do klatki z papugą
Na drewnianej drabinie z serii Playtime – HappyPet ptaszek będzie mógł odpocząć lub się pohuśtać. Żywe kolory
odwrócą uwagę ptaka od skubania piór.
Sprzęt można montować w klatce.
Cena 45 zł. Pupil24.pl

Basen żółwia
Okrągłe terrarium Oasi firmy Ferplast
dla żółwi wodnych ma miejsce do pływania i małą wysepkę. Na suchym lądzie jest też ozdobna palma i miseczka
na pokarm. Produkt wykonano z plastiku, łatwo go umyć. Wymiary: śred.
34,5 cm, wys. 9,5 cm.
Cena: 59 zł. Petity
ty.com
.com
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Chelsea w finale klubowych MŚ. Zwycięzca Ligi Mistrzów pokonał 3:1 meksykańskie
Monterrey i awansował do niedzielnego finału rozgrywanych w Japonii klubowych mistrzostw świata. Bramki
dla londyńczyków strzelili Mata (18.), Torres (46.) i Darvin (48. samobójcza). Honorowe trafienie dla zespołu
z Meksyku uzyskał w ostatniej minucie de Nigris. Rywalem Anglików w finale będzie brazylijski Corinthians.

sport

Biatlonistki pobiegną
z Justyną Kowalczyk?
Tadeusz Kądziela
* metro@agora.pl

KUBA ATYS

Krystyna Pałka zasugerowała, że w sezonie olimpijskim biatlonistki mogą wesprzeć Justynę
Kowalczyk w sztafecie. – W biegach techniką dowolną by sobie poradziły – mówi Tomasz Sikora,
wicemistrz olimpijski z Turynu, obecnie trener kadry Pyeongchang 2018 i ekspert Eurosportu
Po pierwszych pięciu startach w PŚ
Krystyna Pałka jest szósta w klasyfikacji generalnej, Magdalena Gwizdoń
zajmuje 12. lokatę, a Weronika Nowakowska-Ziemniak 20. Najważniejszą
imprezą sezonu będą MŚ, które od
6 do 17 lutego odbędą się w czeskim
Novym Meście.
Tadeusz Kądziela: Czy spodziewał
się pan tak dobrej formy biatlonistek już na początku sezonu?

Tomasz Sikora: Spodziewałem się,
że będzie dobrze, bo oglądałem treningi dziewczyn przed Pucharami
Świata, poza tym śledziłem to, co się
dzieje w kadrze. Widziałem, że wykonują duże obciążenia i teraz to
przynosi efekt.
Trzy Polki są w pierwszej dwudziestce Pucharu Świata. Czy któraś z nich stanie się liderką kadry?

– Prezentują równy poziom. Bardzo
mi się podoba bieg Magdy Gwizdoń
i Weroniki Nowakowskiej, bo osiągają czasy zawodniczek ze światowej
czołówki i to musi robić wrażenie.
Kiedy w jednym starcie złoży się tak
dobry bieg i celne strzelanie, to wynik może być rewelacyjny. Jestem
pod wrażeniem strzelania Kryśki
Pałki, bo to nie jest przypadek, widać, że nad tym pracuje, i jest to bardzo mądre strzelanie. Ona wie, że
nie jest jeszcze w najlepszej formie
biegowej, więc stara się wszystko jak
najlepiej zrobić na strzelnicy i każdy
strzał jest wypracowany.
W polskiej kadrze pracują od tego
sezonu włoscy serwismani. Czy to
prawda, że to pan ich znalazł?

– Powiedzmy, że pośrednio. Kiedyś
nawiązałem współpracę z Włochem,
teraz tak się zdarzyło, że jego przyja-

Weronika Nowakowska podczas igrzysk olimpijskich w Vancouver

ciel pracuje w Polsce i przynosi to
efekt.
Zawodniczki chwalą sobie pracę
z trenerem Adamem Kołodziejczykiem, który obok przygotowania
wytrzymałościowego mocno postawił na trening siłowy. Czy to faktycznie nowość w polskim szkoleniu?

– Dziewczyny mają sporo racji, jednak nie umniejszałbym tego, co robiły kiedyś, bo to jest podstawa do tego, co wykonują teraz. Każdy z zawodników, jeśli myśli o sporcie długofalowo, to musi zrobić dobrą podstawę, żeby wykonywać pracę, jaką
robią dziewczyny teraz. Trener Kołodziejczyk, wprowadzając takie tre-

ningi, osiąga bardzo wyniki, ale jest
to też zasługa pracy jego poprzedników.
Krystyna Pałka mówiła niedawno,
że biatlonistki są gotowe wspomóc
Justynę Kowalczyk w sztafecie biegowej. Czy faktycznie są aż tak szybkie?
– Oczywiście musiałyby się sprawdzić z pozostałą częścią kadry w biegach, ale myślę, że poradziłyby sobie, oczywiście w biegach krokiem
łyżwowym, nie klasycznym. Spokojnie dałyby radę.
Gorzej star tują panowie, którym po
zeszłym sezonie ministerstwo
zmniejszyło środki na przygotowania.

– Ciężko mówić o chłopakach. Zawsze wierzyłem, że drzemią w nich
nadzieje i przyjdzie sezon, w którym
zrobią postęp i uwierzą w swoje możliwości. Pozostaje wierzyć, że rozkręcą się w trakcie sezonu, choć na razie
te wyniki są bardzo słabe.
Na co według pana stać naszych reprezentantów w tym sezonie?
– Od dziewczyn mam wysokie oczekiwania, ale chciałbym zostawić je
dla siebie, żeby nie zapeszyć. Chłopakom z całego serca życzę, żeby
zrobili minima olimpijskie. Myślę,
że byłby to dla nich olbrzymi sukces
i wtedy poczuliby, że ich możliwości
są o wiele większe, niż to prezentują
teraz.
Pan trenuje obecnie kadrę przygotowującą się do igrzysk w Korei za
osiem lat. Widzi pan następców?
– Razem z Karelem Soukalem zaczęliśmy tę pracę dopiero w sierpniu
i jesteśmy na etapie poznawania
młodych zawodników. W tym roku
staramy się określić, co w ich treningu będzie przynosić efekt i nad
czym trzeba pracować. Każdy z tych
chłopaków i dziewczyn może błysnąć. Pamiętam swoje początki, byłem jednym z najgorszych w pierwszych dwóch latach, dopiero później nastąpiło przełamanie i wyniki
poszły w górę. Staramy się nikogo
nie skreślać, oczywiście musimy też
wybrać liderów, z którymi będziemy pracować, jest kilku uzdolnionych, najważniejsze, żeby nikt z tych
talentów nam nie umknął.
Rozmawiał Tadeusz Kądziela
W weekend Polki startują
w słoweńskiej Pokljuce.
W piątek o 14.20 sprint, w sobotę
o 15 wyścig na dochodzenie,
a w niedzielę o 15 bieg ze startu
wspólnego. Transmisje
w Eurosporcie.

Stoch
wraca na
skocznię
* Po dwóch tygodniach przerwy i kilku spokojnych treningach najlepszy
polski skoczek wraca do Pucharu
Świata. W piątek o 14 kwalifikacje
do konkursu w Engelbergu. Transmisja o 14 w Eurosporcie, konkursy
w sobotę i niedzielę
O fatalnym występie w Kuusamo,
gdzie drużyna zajęła ostatnie 11. miejsce z olbrzymią stratą do ósmego miejsca, dającego awans do drugiej serii,
nikt w polskiej ekipie nie chce już pamiętać. – Patrzymy przed siebie,
w Szwajcarii wszystko powinno wrócić do normy – przekonuje Łukasz Kruczek, trener polskiej kadry. Jeszcze
w Finlandii doszło do „oczyszczającej” rozmowy trenera z zawodnikami.
Każdy napisał, co – jego zdaniem – było przyczyną słabych skoków, a później ekipa przeszła od słów do czynów.
Kruczek, z Kamilem Stochem i Piotrem Żyłą, czyli dwoma najstarszymi
zawodnikami drużyny, pojechał na kilka dni do austriackiego Ramsau, by na
małej skoczni prostować błędy. – Kamil
i Piotr zaczęli skakać na dobrym poziomie. Byliśmy w Ramsau po to, by zwiększyć powtarzalność dobrych skoków,
i to się udało – powiedział Kruczek.
W niedzielę trener i zawodnicy byli już
wPolsce, awe wtorek trenowali na Wielkiej Krokwi. – Trening w Zakopanem
pokazał, że udane próby z małej skoczni zawodnicy przenieśli na duży obiekt
– zdradził trener kadry. – W środę zespół miał trening motoryczny, w czwartek podróżowaliśmy, a kolejne skoki
dopiero w piątek w Engelbergu – powiedział Kruczek. Skoki treningowe
w Szwajcarii od godziny 12.
W kadrze znalazł się m.in. 18-letni
Klemens Murańka, który w poprzedni weekend dwa razy zajął drugie miejsce w Pucharze Kontynentalnym w Ałmatach. W poprzednim sezonie Klimek wywalczył 26 pkt PŚ. – Zawodnik,
który staje na podium w COC, zwykle
zdobywa punkty w PŚ, ale podstawą
do tego zawsze są dobre skoki – mówi
Kruczek. Oprócz Murańki, Stocha i Żyły w Engelbergu wystąpią także: Dawid Kubacki, Maciej Kot i Krzysztof
Miętus.
rb

Szybciej, wyżej, dalej

Finał Ligi Mistrzów w Warszawie?
PZPN chce zorganizować finał Li*
gi Mistrzów na Stadionie Narodowym. To realny pomysł

1 WA

– Przygotowujemy się do przeprowadzenia naprawdę wielkiej imprezy
– mó wi Zbi gniew Bo niek, pre zes
PZPN. – Nie chcemy aplikować do UEFA o kilka wielkich imprez równocześnie, bo możemy nie dostać żadnej. Zrób my jed ną, ale po rząd nie.
Przygotowaniami do złożenia wniosku już zajmuje się dział zagraniczny, ale na razie nie chcę jeszcze ujawniać oficjalnie, o jakie wydarzenie
chodzi.
Wszystko wskazuje na to, że to finał
LM. Jeszcze nigdy w historii na polskim stadionie nie rozegrano żadnego meczu finałowego w jakimkolwiek
z europejskich piłkarskich pucharów.
Do meczu doszłoby na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ale nie szybciej niż za trzy, cztery lata. W 2013 ro-

ku finał LM zostanie rozegrany na londyńskim Wembley.
W Polsce panuje przekonanie, że nie
otrzymamy prawa organizacji finału
LM, gdyż mamy zbyt małe obiekty.
Stadion Narodowy mieści 55 tys. widzów, a finały LM grano na obiektach
co najmniej 60-tysięcznych. – Do rozegrania finału LM rekomenduje się
do UEFA stadiony o pojemności 60
tys., ale to nie znaczy, że nie można zaproponować minimalnie mniejszego.
Stadion Narodowy jest nowoczesny
i spokojnie można na nim rozegrać
najważniejszy mecz klubowy w Europie. Ekipa Grzegorza Laty niewiele
pod tym względem robiła, ale prezes
Boniek ma świetne notowania w UEFA i u Michela Platiniego, więc mamy
duże szanse – twierdzi Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i delegat UEFA. Platini konsekwentnie promuje
futbol we wszystkich krajach Europy
i przyznaje organizację ważnych im-

prez i meczów wielu mniejszym krajom. W tym roku finał Ligi Europejskiej odbył się w Bukareszcie.
Platini spowodował też, że miastem
pojedynków o Superpuchar Europy
nie będzie już tylko Monako. W 2013
roku areną Superpucharu będzie
obiekt w Pradze, a w 2015 roku zaledwie 27-tysięczny stadion w Tbilisi. Listkiewicz twierdzi, że po otrzymaniu
prawa do organizacji Euro 2012 ekipa
Grzegorza Laty zarządzająca związkiem powinna się starać o takie mecze,
ale zaniedbała sprawę. – Gdańsk, Poznań czy Wrocław powinny się starać
o finał Ligi Europejskiej czy Superpuchar – przekonuje Listkiewicz. – Szkoda, że nie pomyślano o tym wcześniej,
bo już czekalibyśmy w kolejce. Teraz
możemy się zgłosić, ale trzeba będzie
czekać, pewnie do 2016 czy 2017 roku.
Boniek może przejść do historii jako prezes PZPN, który jako pierwszy
zdobył dla Polski organizację finału
najważniejszego meczu klubowego
w Europie.
Artur Brzozowski

FUTBOL. ŁKS bez trenera. Marek
Chojnacki przestał być trenerem I-ligowego ŁKS-u. W czwar tek rozwiązał
umowę za porozumieniem stron. Chojnacki prowadził ŁKS w 17 meczach ligowych, z których trzy wygrał, cztery
zremisował i dziesięć przegrał. Drużyna z al. Unii zakończyła rundę jesienną na 16. miejscu.
FUTBOL. Kryzys Realu Madryt
trwa. Porażka 1:2 z Celtą Vigo w Pucharze Króla była szóstą klęską
„Królewskich” w tym sezonie. Rozgrywki w Hiszpanii dotarły dopiero
do półmetka, a Real zaliczył już więcej wpadek niż w całym poprzednim
sezonie. To najgorszy sezon Realu
w erze trenera José Mourinho. Z 26
spotkań „Królewscy” przegrali aż
sześć. W lidze do prowadzącej Barcelony tracą aż 11 pkt. W Lidze Mistrzów zajęli drugie miejsce w grupie, za Borussią Dortmund. W pierwszym sezonie pod wodzą Mourinho
Real przegrał sześć z 59 meczów.
W drugim – pięć z 58.

ŻUŻEL. Crump kończy karierę. Jason Crump, który w ubiegłym sezonie
bronił barw rzeszowskiej PGE Marmy,
zdecydował się zakończyć karierę. Australijski żużlowiec podjął taką decyzję
po tym, jak nie znalazł sobie nowego
klubu na przyszły sezon.
PŁYWANIE. Phelps wróci? – On jest
ciągle młody. Myślę, że wróci na igrzyska w Rio de Janeiro. Zobaczycie, że
zatęskni za spor tem – uważa Ryan
Lochte, rywal i kolega Michaela Phelpsa z amerykańskiej reprezentacji pływaków. Po igrzyskach w Londynie
18-krotny mistrz olimpijski zakończył
karierę. Phelps wywalczył 22 medale
olimpijskie i jest najbardziej utytułowanym spor towcem wszech czasów.
W swojej dyscyplinie zdobył wszystko,
co było do zdobycia. Lochte, 11-krotny
medalista olimpijski, uważa, że Phelps
nie powiedział ostatniego słowa. – Pływanie będzie za nim tęskniło, myślę,
że wróci do basenu, on jest ciągle
młody – stwierdził Lochte. 30 czerwca
2013 roku Phelps skończy 28 lat.
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