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Skrzy dla ty zes pół Łą ki Łan wy dał właś nie pły tę „Ar ma da”. Prze bra ni w owa dzie

ko stiu my znów ru sza ją wal czyć o po kój i eko lo gię * 8

90 lat temu
zamordowano
Narutowicza
* Z oka zji tej rocznicy pod gma-
 chem war szaw skiej Za chę ty po li ty -
cy le wi cy chcą prze strzec Po la ków
przed roz wo jem skraj nie pra wi co -
wych ru chów na ro do wych 

Ga briel Na ru to wicz był pre zy den tem
RP za led wie pięć dni w 1922 r. Za raz
po je go wy bo rze na ła mach pra wi co -
wej pra sy roz pę ta ła się kam pa nia nie-
 na wi ści. Uży wa no w niej osz czerstw

i z tru dem skry wa no na wo ły wa nia do
wy bu chu po li tycz nej prze mo cy.

Na ru to wicz zgi nął 16 grud nia w gma-
 chu To wa rzy stwa Za chę ty Sztuk Pięk-
 nych w War sza wie, za strze lo ny przez
po wią za ne go z en de cją ma la rza i fa-
 na tycz ne go na cjo na li stę Eli giu sza Nie-
 wia dom skie go. 

– Chce my zwró cić uwa gę, do cze go
pro wa dzi mo wa nie na wi ści, bo od mo-
 wy nie na wi ści do prze stępstw z nie na -
wi ści jest bar dzo krót ka dro ga, co, nie-
 ste ty, po ka za ła ta hi sto ria – mó wi wi ce-
 szef klu bu Ru chu Pa li ko ta Ro bert Bie-
 droń. W manifestacji wezmą udział tak-
że politycy SLD. Początek o godz. 12.

kol

Ma riusz Ja ło szew ski
Ani ta Kar wow ska

* metro@agora.pl

*Mi ni ster spraw we wnętrz nych dał
już zie lo ne świat ło po li cji, by ta przy-
 go to wa ła pro jekt zmian w pra wie, któ-
 re pod nio są wy so kość man da tów za
ła ma nie dro go wych prze pi sów. Dwa
głów ne ar gu men ty: dzi siej sze staw-
 ki nie ro bią wra że nia na kie row cach;

wy so kość man da tów nie by ła pod-
 no szo na od 17 lat, a na Wę grzech i Sło-
 wa cji, gdzie staw ki osta t nio po szły w gó-
 rę, licz ba wy pad ków spa dła o po ło wę. 

U nas mó wi się o dwu krot nym pod-
 nie sie niu staw ki (dziś mak si mum to
za jed no wy kro cze nie 500 zł, a za kil-
 ka wy kro czeń ty siąc zło tych). 

– Chce my, by ka ra by ła dotkliwa i eg -
zek wo wa na jak naj szyb ciej – mó wi Ma-
 riusz So ko łow ski, rzecz nik Ko men dy
Głów nej Po li cji. Wyż sze man da ty bę-
 dą obo wią zy wać naj wcześ niej za kil-
 ka mie się cy, bo zmia ny naj pierw mu-
 si prze gło so wać Sejm. Ale wie lu po-
 słów (za rów no z PO, jak i z PiS), jest
prze ciw, bo to wca le nie po pra wi bez-
 pie czeń stwa. Za miast te go ra dzą edu-
 ko wać kie row ców i bu do wać dro gi.
– Po li cja nie ma wpły wu na ja kość dróg,
więc wyż sze ka ry to na ra zie je dy na
me to da na pi ra tów dro go wych – ar gu -
men tu je So ko łow ski. 

O man dat bę dzie znacz nie ła twiej,
bo na dro gach przy by wa fo to ra da rów.
Sta wia je Głów ny In spek to rat Trans-

 por tu Dro go we go. W tym ro ku bę dzie
ich już 330. Ko lej ne 60 fo to ra da rów
po ja wi się do koń ca mar ca 2013 r. Ra-
 zem z ty mi, któ re wy sta wia w gmi nach
straż miej ska (ok. 200) – bę dzie ich
w su mie 600. 

To nie ko niec, bo w po ło wie przy szłe -
go ro ku na dro gach ma ją po ja wić się bra-
 mow ni ce do od cin ko we go po mia ru
pręd ko ści. Kie row ca prze jeż dża przez
pier wszą bram kę, któ ra ro bi mu zdję-
 cie. Po 20 ki lo me trach ja zdy bę dzie sta-
 ła dru ga bram ka, któ ra też zro bi fot kę
iod no tu je czas prze ja zdu. Je śli kie row-
 ca po je dzie za szyb ko, za pła ci man dat. 

– Sy stem fo to ra da ro wy bę dzie roz-
 bu do wy wa ny, a 390 fo to ra da rów to

nie ko niec – przy zna je Jan Mróz, je-
 den z dwóch rzecz ni ków głów ne go in-
 spek to ra trans por tu dro go we go. 

Czy rząd chce złu pić kie row ców, że-
 by do ło żyć do bu dże tu? Mi ni ster stwo
Fi nan sów za kła da, że w przy szłym ro-
 ku na sa mych fo to ra da rach In spek cji
za ro bi aż 1,5 mld zł. 

– Pie nią dze ścią gnię te przez pań-
 stwo za nie prze pi so wą ja zdę po win -
ny być, przy naj mniej w czę ści, prze-
 zna cza ne na po pra wę bez pie czeń -
stwa na dro gach – mó wi Ry szard Fon-
 ży chow ski, pre zes Sto wa rzy sze nia
„Dro ga i bez pie czeń stwo”. Ale rząd
nie ma ta kie go obo wiąz ku – więc pie-
 nią dze z „pań stwo wych” fo to ra da -
rów wpad ną do wspól ne go wor ka bu-
 dże to we go. 

Kie row com da dzą też po pa lić mia-
 sta. W fo to ra da ry in we stu je Wroc ław.
Sto li ca ma su per fo to ra da ry. To żół te
szaf ki, któ re ła pią rów no cześ nie kil-
 ku kie row ców, rów nież za wjazd na
skrzy żo wa nie na czer wo nym świet le.
Straż miej ska szy ku je też lot ne pa tro-
 le z prze noś ny mi fo to ra da ra mi (wła-
ś nie pla nu je ku pić trze ci do ko lek cji)
i kon tro le ka ska do we. 

W tym ob łę dzie są też miej sca wy-
 jąt ko we. Kra ków szczy ci się, że je go
straż miej ska nie ma żad ne go urzą-
 dze nia do po mia ru pręd ko ści, straż
łódz ka ma tyl ko jed no. *

Czytelnicy „Metra” spierają się, czy

miasta potrzebują straży miejskiej * 2

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 

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  
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Jacek Babiel/AG

Kuba Atys/AG

Prezydent wspiera wolne słowo

* – 13 grudnia 1981 r. to hanieb-
na data dramatu narodowego i wal-
ki bratobójczej – powiedział wczo-
raj Bronisław Komorowski podczas
spotkania z opozycjonistami z PRL
w areszcie Warszawa-Białołęka 

Podczas wczorajszych uroczystości
ogłoszono również rozpoczęcie kon-
kursu pod patronatem Prezydenta
RP na Memoriał Wolnego Słowa, któ-
ry ma upamiętnić uczestników nie-

zależnego, „podziemnego” ruchu
wydawniczego z czasów PRL. Z po-
minięciem cenzury w latach 1977-89
ukazywały się rekordowe ilości ga-
zet i książek . Tę ogromną ilość „wol-
nych słów” ma uhonorować Memo-
riał, do stworzenia którego może do-
łączyć każdy z nas. Powstanie przy
ul. Mysiej w Warszawie, gdzie mie-
ściła się siedziba cenzury. Szczegó-
ły konkursu na: Memorialwolnego-
slowa.eu. eb

32236558
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Mnóstwo świetnej
lektury na święta!
M.in.:
Siedem kłamstw, które nam po-
wtarzają o miłości.
1. Miłość z czasem wygasa.
2. Nigdy nie chodź do łóżka na
pierwszej randce.
3. Pożądanie jest najsilniejsze.
4. Miliony telefonów do ukochane-
go to obsesja, a nie wyraz miłości.
5. Kobiety szybciej się zakochu-
ją, mężczyznom chodzi głównie
o przyjemność.

6. Przeciwieństwa się przyciągają.
7. Leki antydepresyjne pomaga-
ją na nieszczęśliwą miłość.
– To wszystko nieprawda – mówi
w wywiadzie dla „Wysokich Ob-
casów Extra” Helen Fisher, świa-
towej sławy antropolożka, która
poświęciła życie na szukanie od-
powiedzi na pytania, czym jest
miłość i według jakiego klucza lu-
dzie dobierają się w pary. Jej od-
krycia zrewolucjonizowały po-
strzeganie romantycznych unie-
sień i pożądania. 

Oprócz tego w „Wysokich 
Obcasach Extra”:

Autorka kryminałów Camilla
Lackberg opowiada, ile napraw-
dę morderstw popełniono w miej-
scowości Fjällbacka i czy tamtej-
szy 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?

Metro
poleca
Metro
poleca
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*Likwidacji straży chce coraz więcej
polityków (pisaliśmy o tym w „Me-
trze” z  11  grudnia). Władysław Frasy-
niuk chce przekonać do tego władze
Wrocławia. Jemu też nie podoba się,
że straż łapie kierowców na fotorada-
ry.

– To łupienie obywateli – mówi, a Ja-
nusz Palikot zapowiada zbieranie pod-
pisów pod obywatelskimi uchwałami
w tej sprawie w największych miastach
Polski. 

Zdaniem polityka straż łupie kie-
rowców, aby łatać dziury budżetowe
samorządów. Fala złości na straż miej-
ską rozlała się po tym, kiedy na lokal-
nych drogach na masową skalę zaczęły
się pojawiać kolejne fotoradary, z któ-
rych mandaty wystawia m.in. właśnie
straż.

Jednak w listach, które przyszły w tej
sprawie do redakcji, wielu czytelni-
ków wzięło straż miejską w obronę,
choć z zastrzeżeniem, że trzeba ogra-
niczyć jej kompetencje.

Czytelnicy bronią straży przede
wszystkim dlatego, że policja nie bę-
dzie w stanie przejąć wszystkich drob-
nych spraw, którymi dziś zajmują straż-
nicy (np. zakłócanie ciszy nocnej). Ale
nie podoba im się, że straż miejska jest
już prawie „drugą drogówką”. 

Karaniem za przekraczanie dozwo-
lonej prędkości powinny zajmować
się inne instytucje niż straż.

Z opublikowanego przez „Dziennik
Gazetę Prawną” badania Instytutu Ho-
mo Homini wynika, że niemal 60 proc.
Polaków popiera ustawianie nowych
urządzeń tego typu, o ile ma to po-
prawić bezpieczeństwo.

O ustawienie fotoradaru na jednej
z najbardziej niebezpiecznych ulic
w dzielnicy walczyli jesienią miesz-
kańcy warszawskiego Wawra po tym,
gdy kierowca rozpędzonego samo-
chodu zabił 11-letniego chłopca. – Pa-
trol przez miesiąc kontrolował w go-
dzinach szczytu przenośnym fotora-
darem prędkość przejeżdżających kie-
rowców na drodze, którą można po-
ruszać się do 50 km na godz. 65 kie-
rowców dostało mandat za zbyt szyb-
ką jazdę – opowiada Andrzej Murat,
rzecznik dzielnicy Wawer. Mieszkań-
cy chcą, aby straż miejska z fotorada-
rem pojawiała się w Wawrze częściej.
A radni przegłosowali, że za 185 tys. zł
kupią stołecznej straży przenośne
urządzenie, którym patrol ma kon-
trolować m.in. ulice tej dzielnicy.

akar

JAK ŁUPI MATKI NA
ŚLĘŻNEJ WE WROCŁAWIU 

Mieszkam we Wrocławiu na skrzyżo-

waniu 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, Swo-

bodną i Ślężną, aby móc zaparko-

wać. Z konieczności stają na chodni-

ku ul. Ślężnej, tym bardziej że na tym

chodniku zawsze parkuje około

10 innych samochodów. Po zaparko-

waniu samochodu na chodniku po-

zostaje około dwóch metrów dla pie-

szych. A chodzi tędy naprawdę nie-

wielu ludzi. I tu zaczyna się nalot

straży miejskiej, kilkakrotnie w mie-

siącu, bo utarg z ok. 10 samocho-

dów to ok. 5 tys. zł. Oczywiście stają

na zakazie, bo nie ma innych możli-

wości. Do każdego zablokowanego

samochodu przyjeżdża się w innym

terminie po telefonie kierowcy.

Próbowałem tym tematem zaintere-

sować komitet osiedlowy, kierownic-

two przychodni – bez reakcji, a wy-

starczyło, aby pod znakiem zakazu

zatrzymywania się i parkowania wy-

wiesić tabliczkę „nie dot. chodnika”,

ale ile przez to straż miejsca straci

kasy. Imię iImię i nazwisknazwisko do wiadomościo do wiadomości

redakcji redakcji 

MAM RADĘ, JAK ZAPOBIEC
„ŁUPIECTWU
FOTORADAROWEMU” 
Sensownie ustawiony fotoradar jest

skutecznym środkiem odstraszającym

idiotów za kierownicą, których nie bra-

kuje. Diabeł tkwi w szczegółach,

a w tym wypadku kluczowe jest okre-

ślenie „sensownie ustawiony”. Bo-

wiem fotoradary powinny stać tam,

gdzie najbardziej zwiększą bezpieczeń-

stwo – np. przy szkołach, przejściach

dla pieszych, niebezpiecznych skrzyżo-

waniach. Tymczasem zazwyczaj stoją

w miejscu, gdzie po prostu najłatwiej

zarejestrować wykroczenie.

Fotoradary zaczęły być traktowane ja-

ko sposób pozyskania dochodów.

I, niestety, nie dotyczy to znanych

gmin jak Człuchów – ostatnie wypo-

wiedzi ministra finansów nie pozo-

stawiają wątpliwości, że i budżet

państwa chętnie wyciąga rękę po

pieniądze z mandatów.

Aby uporać się z patologią, nie musi-

my likwidować straży miejskich (bo

w sumie – czy konieczne jest zatrud-

nianie policjantów do uciszenia hała-

sującego po nocy pijaczka itd.?). Nie

trzeba nawet odbierać im prawa do

korzystania z fotoradarów. Wystarczy-

łoby wprowadzić kilka prostych zmian

w przepisach prawa i problem „łupiec-

twa fotoradarowego” by się rozwiązał.

1. Należy zabronić uwzględniania

w budżetach (państwa i samorządo-

wych) przychodów z mandatów. Pie-

niądze z mandatów powinny z założe-

nia stanowić dochód nadzwyczajny

do wykorzystania wyłącznie w celu

poprawy bezpieczeństwa (dotyczyć

to powinno zwłaszcza mandatów za

wszelkie wykroczenia drogowe).

Obecnie jest to przychód do wykorzy-

stania 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 wykrocze-

nia zarejestrowane radarami. Straż

mogłaby z fotoradarów korzystać, ale

wszelkie stwierdzone wykroczenia po-

winny być przekazane do procesowa-

nia do ośrodka automatycznego nad-

zoru ruchu, tego, który „obsługuje” ra-

dary podległe Inspekcji Transportu

Drogowego. Wystawianiem i ściąga-

niem mandatów zajęłaby się ITD.

3. Nakazać ustawowo, aby w razie

wynajmu czy leasingu fotoradarów

od firm prywatnych opłata była ryczał-

towa i nie zależała od przychodów

wygenerowanych przez radary.

Na pewno podniosłyby się głosy, że

to zamach na finanse gmin, ale prze-

praszam – jeżeli naprawdę w tym

wszystkim chodzi o zapewnienie bez-

pieczeństwa, a nie o kasę, to prze-

cież dalej straże gminne mogłyby ko-

rzystać z fotoradarów. Rimwid Rataj Rimwid Rataj 

POSTAWIĆ NA POLICJĘ 
Zlikwidować niektóre uprawnienia

straży miejskiej albo nawet całą tę

organizację. Za zaoszczędzone pie-

niądze zwiększyć liczbę miejsc pracy

(pracy, nie urzędowania) w policji.

(nazwisk(nazwisko do wiadomości redakcji) o do wiadomości redakcji) 

PO CO NAM DROGÓWKA
BIS? 
Popieram Frasyniuka, straż miejska

jest niepotrzebna. Miała być powoła-

na do ujawniania wykroczeń sanitar-

no-porządkowych, a okazało się, że

chodzi o wykroczenia w ruchu drogo-

wym. Czyli jest drugą drogówką.

HenrHenry y 

A CO ZROBIĆ
ZE ZWOLNIONYMI? 
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 Mariusz 

MOŻE TYLKO ODEBRAĆ
IM FOTORADARY? 
Zamiast całkowicie likwidować straż

miejską, to może tylko odebrać im

fotoradary i pozostawić drogówce?

Straż byłaby nadal bandą upierdli-

wych porządkowych, ale nikt by ich

nie nazywał łupieżcami. Szymon Kret Szymon Kret 

RĘKA RĘKĘ MYJE 
To, co czyni straż miejska, jest wiel-

kim nieporozumieniem, bo nie po to

ją powoływano, aby łupić po kieszeni

kierowców. W moim niewielkim mie-

ście 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 pra-

cy i tylko wymiana funkcjonariuszy

z miasta do miasta podniosłaby

efektywność ich służby. Teraz odbęb-

niają służby i liczą, ile to lat zostało

do emerytury. bwgucz bwgucz 

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 

metro@agora.pl
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Z listów do Metra

Nowoczesne fotoradary

straży miejskiej 

w Warszawie montowane

na skrzyżowaniach mają

wyłapywać kierowców

przejeżdżających

na czerwonym świetle
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Śledz two ws. Bra u na 

Sto łecz na pro ku ra tu ra wszczę ła śledz -

two w spra wie pu blicz ne go na wo ły wa -

nia do po peł nie nia zbrod ni przez Grze -

go rza Bra u na. Mó wił on o „wy pra wie -

niu na tam ten świat” dzien ni ka rzy

„Ga ze ty Wy bor czej” i TVN.

Pod sta wą po stę po wa nia jest ar ty kuł

255 pa ra graf 2 Ko dek su kar ne go, któ -

ry sta no wi: „Kto pu blicz nie na wo łu je

do po peł nie nia zbrod ni, pod le ga ka rze

po zba wie nia wol no ści do lat 3”. 

Szcze ci nia nie prze ciw in vi tro 

Bli sko 13 tys. pod pi sów ze bra li prze -

ciw ni cy pro jek tu uchwa ły szcze ciń -

skich rad nych PO ws. do fi nan so wa nia

z bu dże tu mia sta m.in. me to dy za -

płod nie nia in vi tro. We dług nich me to -

da in vi tro nie jest le cze niem nie płod -

no ści i po cią ga za so bą kom pli ka cje. 

Pro jekt uchwa ły ws. do fi nan so wa nia

m.in. me to dy za płod nie nia in vi tro zło -

ży ły pod ko niec li sto pa da br. rad ne

szcze ciń skiej PO. W przy szłym ty god -

niu ma od być się gło so wa nie nad nim.

Pre zes LOT po le ciał 

Ra da nad zor cza LOT od wo ła ła do tych -

cza so we go pre ze sa Mar ci na Pi ró ga.

To sku tek nie wy star cza ją cych po stę -

pów w re struk tu ry za cji przez osta t nie

dwa la ta i fa tal nej sy tu a cji fi nan so wej

prze woź ni ka. Peł nią cym obo wiąz ki pre -

ze sa zo stał czło nek za rzą du ds. fi nan -

so wych Zbi gniew Ma zur.

Dy mi sja za cha os ko le jo wy 

Adam Ma tu sie wicz, mar sza łek wo je -

wódz twa ślą skie go, po dał się w czwar -

tek do dy mi sji. Je go odej ście jest zwią -

za ne z cha o sem trwającym od kil ku dni

w Ko le jach Ślą skich. Spół ka m.in. z po -

wo du wa dli we go ta bo ru co dzien nie od -

wo ły wa ła po kil ka dzie siąt po cią gów jeż -

dżą cych po aglo me ra cji, pa ra li żu jąc

ruch ko le jo wy w re gio nie.

pap 

na pew no waż ne

* * Bi skup płoc ki Piotr Li be ra zwró -
cił się z ape lem do pra co daw ców,
aby w Wi gi lię Bo że go Na ro dze nia,
umoż li wi li wcześ niej sze za koń cze nie
pra cy

Or dy na riusz die ce zji płoc kiej pod kre -
ślił, że Wi gi lia Bo że go Na ro dze nia jest
szcze gól nym dniem w ro ku, w któ rym
gro ma dzi my się w ro dzin nym gro nie,
przy świą tecz nym sto le.

– Zwra cam się do Was, Dro dzy Pra -
co daw cy – szcze gól nie Dy rek to rzy ga -
le rii i su per mar ke tów. Poz wól cie Wa -
szym pra cow ni kom w dniu 24 grud -
nia wcześ niej za koń czyć pra cę. Cho -
dzi o to, by mo gli oni bez prze szkód
spot kać się w ro dzin nym gro nie – na -
pi sał w ape lu bp Li be ra.

Za zna czył, że je go apel do ty czy prze -
de wszyst kim „za trud nio nych w han -
dlu ko biet, na bar kach któ rych spo -
czy wa przy go to wa nie wie cze rzy wi -
gi lij nej”. 

– Ape lu ję rów nież do klien tów, aby nie
ro bi li za ku pów przed świą tecz nych
w osta t niej chwi li – do dał bi skup. pap 

Apel o krót szą
pra cę w Wi gi lię

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

szkiełko i okoklik
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* * Na lo do wi sku pod Pa ła cem Kul -
tu ry i Na u ki łyż wiarz ła mie no gę. Na
miej scu nie ma ni ko go, kto móg łby
po móc ran ne mu, bo śli zgaw ka to nie
ba sen i ra tow ni ków nikt tu za trud -
niać nie mu si

Po nie dział ko wy wie czór. Grup ka zna -
jo mych śli zga się na bez płat nym lo do -
wi sku Are na. Na gle je den z męż czyzn
prze wra ca się. Ła mie kość udo wą. Na
po go to wie, choć to cen trum sto li cy,
mu szą cze kać po nad pół go dzi ny.

An na Krecz mar, na rze czo na po szko -
do wa ne go, do da je: – Nie mam pre ten -
sji ani do ka ret ki, że przy je cha ła tak
póź no (pa no wie tłu ma czy li, że by ły
kor ki), ani do ochro nia rzy (ofe ro wa li
po moc, pro po no wa li pod ło że nie pod
po szko do wa ne go ma łej wy cie ra czki).
Zszo ko wał mnie brak wy kwa li fi ko wa -
ne go ra tow ni ka, któ ry po wi nien w ta -
kich wy pad kach po ma gać – mó wi.

Or ga ni za to rem lo do wi ska jest Pa łac
Kul tu ry i Na u ki, czy li miej ska spół ka.
Urzęd ni cy nie wi dzą jed nak prob le -

mu w tym, że na śli zgaw ce nie ma po -
mo cy me dycz nej. 

– Na miej scu [oprócz dwóch ochro -
nia rzy – red.] za wsze jest pra cow nik
tech nicz ny PKiN – mó wi Zyg munt
Świer czyń ski, kie row nik dzia łu elek -
trycz ne go PKiN, któ ry zaj mu je się
ob słu gą lo do wi ska. – Do je go obo -
wiąz ków na le ży czysz cze nie taf  li,
emi sja mu zy ki, ob słu ga oświet le nia,
a nie ra to wa nie po szko do wa nych.
Nie za pew nia my wy kwa li fi ko wa nej
po mo cy me dycz nej łyż wia rzom, bo
nie ma my ta kie go obo wiąz ku. Co ro -
ku przed se zo nem zgła sza my tyl ko
do wy dzia łu ar chi tek tu ry urzę du
mia sta War sza wy, że uru cha mia my

lo do wi sko. W ten spo sób dzia ła my
od 2000 r. 

– Nie pla nu je my za trud niać oso by, któ -
ra zaj mo wa ła by się udzie la niem pier -
wszej po mo cy po szko do wa nym na lo -
do wi sku. Każ dy, kto ko rzy sta z dar mo -
wej śli zgaw ki, po dej mu je ry zy ko na
włas ną rę kę – do da je Jo lan ta Mo ty lew -
ska, wi ce dy rek tor mar ke tin gu PKiN.

Ja ro sław M. Ka le nik, pre zes Pol skie -
go To wa rzy stwa Ra tow nic twa Me dycz -
ne go: – Lo do wi ska w prze ci wień stwie
np. do ba se nów nie ma ją obo wiąz ku za -
pew nie nia ra tow ni ków, któ rzy od by li
szko le nia z kwa li fi ko wa nej pier wszej
po mo cy. W efek cie obec ność ra tow ni -
ka za le ży tyl ko od do brej wo li lo do wi -
ska. Ale wpro wa dze nie ta kie go wy mo -
gu by ło by bar dzo do brym roz wią za -
niem. Prze cież lo do wi ska to rów nież
miej sca, gdzie praw do po do bień stwo
wy stą pie nia ura zów jest bar dzo du że.

Ra tow ni cy, je śli są obec ni, to naj czę -
ściej na lo do wi skach płat nych. Tak jest
np. na naj po pu lar niej szej śli zgaw ce
w sto li cy – na Ste gnach. mi sta, maj

Śli zgasz się na włas ne ry zy ko
Po wy pad ku Pa łac Kul tu ry
nie za mie rza na lo do wi sku
za trud niać ra tow ni ka 
me dycz ne go

31879705

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 903668 681 903

Profi Credit
32172095 32225073 32245635

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY do 100 tys.
æ KONSOLIDACYJNY

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

æ æ 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 

32219325

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

20 000 zł 
bez zaświadczeń
tel. 515 090 854 

32228612

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 

668 681 912668 681 912

Profi Credit
32233727

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

Najlepsze ceny w Warszawie.
Ekspresowe pożyczki pod zastaw.

Pl. Mirowski 12, tel. 22 403 31 14,
ul. Marszałkowska 100a (przejście podziemne 

przy Rotundzie) paw. 9, tel. 22 622 23 98.

32239494

31533687

31481951

3 pożyczki pozabankowe, chwilówki

3 kredyty na oświadczenie

3 spłata kredytów plus gotówka

KREDYT NA ŚWIĘTA!!!

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

32218115

Al. Jana Pawła II 61, lok. 210

Tel. 22 30 85 785, 602 408 785

www.krainapierogow.eu

8-9 zł.

12 szt.~
32228857

æ Kredyty Gotówkowe - duża gotówka na mały procent

æ Konsolidacyjne - spłata innych kredytów + gotówka od ręki

æ Pożyczki Chwilówki - gotówka w 15 minut

W A R S Z A W A ,  U L .  W I L E Ń S K A  7
T E L .  2 2  6 7 0  4 9  5 8 ,  5 0 4  0 3 6  5 5 4

PON. -  PT . :  10 .00-17 .00  b i u ro .mu l t i ka@wp.p l

Wie le  banków
w jednym miejscu

32219328

Praca dodatkowa 

w branży finansowej! 

Wysokie zarobki! 

Bezpłatnie szkolenia!  
Mile widziani: emeryci, renciści, 

osoby pracujące, studenci, uczniowie.

Zadzwoń 668 681 903
32220118

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
32243663

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

POGOTOWIE KREDYTOWE!!!
ODMÓWILI CI? ZADZWOŃ – POMOŻEMY!!!

KREDYTY TRUDNE 
PROFESJONALNIE!!!

UL. MARSZAŁKOWSKA 34/50
(WEJŚCIE OD PODWÓRZA)

32228884

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

• konsultacje psychologiczne 
• pomoc w: depresji, nerwicy, 

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

PSYCHOLOG

32226266

Masz problem z rzuceniem palenia?

Dzwoniąc pod numer telefonu 

801 108 108, uzyskasz pomoc!

Telefoniczna Poradnia Pomocy Palącym: 

pon.-pt. 11.00-19.00.

Zadzwoń!

Razem ze specjalistą zaplanuj rozstanie

z papierosem!
32219560

32234904

R E K L A M A
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* * Przy szli in ży nie ro wie śro do wi ska
z war szaw skiej Po li tech ni ki mu szą
udo wad niać, że na pew no za li czy li
w ter mi nie za ję cia. Uczel nia ny sy -
stem kom pu te ro wy tak ro bił po rząd -
ki w op ła tach, że na ro bił stu den tom
dłu gów 

Stu den ci Po li tech ni ki War szaw skiej
prze ży wa ją chwi le gro zy. Na wy dzia le
in ży nie rii śro do wi ska (trze cim co do
wiel ko ści, gdzie uczy się po nad 2,5 tys.
osób) wy wie szo no „li sty dłuż ni ków”
– nu mer in dek su iwy so kość dłu gu. Kwo -
ty nie ba ga tel ne, bo na wet 15 tys. zł. Co
cie ka we, „dłuż ni cy” to stu den ci dzien -
ni, któ rzy za stu dia nie pła cą. Skąd więc
tak gi gan tycz ne na leż no ści? To ka ra za
rze ko me nie za li cze nie przed mio tu.

Zgod nie z pra wem na stu diach dzien -
nych stu dent pła ci tyl ko wte dy, kie dy
nie za li czył na czas przed mio tu i do -
stał wpis na na stęp ny se mestr pod wa -
run kiem, że po wtó rzy za ję cia. 

Mar ta, czy tel ni czka „Me tra”, do wie -
dzia ła się o swo im „dłu gu” przy pad -
kiem. Właś nie ob ro ni ła dy plom i mu -
sia ła ze brać po trzeb ne do ku men ty do
tzw. obie gów ki. Nie by ło jej na li ście

dłuż ni ków, ale kie dy już prze bi ła się
przez ko lej kę ze stre so wa nych stu den -
tów do dzie ka na tu, usły sza ła, że ma
do za pła ty ok. 8 tys. zł. 

– Na szczę ście oka za ło się, że op ła ty
są fik cyj ne. Na li czył je nam no wy elek -
tro nicz ny sy stem uru cho mio ny przez
wy dział – mó wi dziew czy na. – Tyl ko że
te raz mu si my kse ro wać in dek sy i udo -
wad niać, że żad nych za jęć nie po wta -
rza liś my. A panie ręcz nie zmie nia ją
da ne – do da je. 

Dr Ja ro sław Chu dzic ki, pro dzie kan
ds. stu diów, po twier dza, że zde cy do wa -
na wię kszość stu den tów pła cić nie mu -
si. Na je go biur ku le ży tyl ko kil ka na ście

po dań od osób, któ re za le ga ją z op ła ta -
mi (każda na ok. 300 zł). Tłu ma czy, że
za mie sza nie wy ni ka stąd, że wy dział na
po waż nie wziął się za eg zek wo wa nie op -
łat. – Stu den ci zwle ka li zod da niem pro -
jek tów za li cze nio wych, a pro wa dzą cy
za póź no wpi sy wa li oce ny do sy ste mu.
Pro gram za li czył je ja ko po wta rza nie za -
jęć i dla te go do dał op ła ty – tłu ma czy. 

Dla wię kszo ści stu den tów spra wa
skoń czy się więc tyl ko spędzeniem cza -
su w ko lej ce do dzie ka na tu, a nie moc -
nym ude rze niem po kie sze ni. Ale – jak
pod kre śla pro dzie kan – te raz uczel nia
bę dzie bar dziej pil no wać ter mi no wo -
ści za li czeń i na li cza nia op łat. A w przy -
pad ku Po li tech ni ki każ da go dzi na ćwi -
czeń to ok. 15 zł (za se mestr 150-200 zł). 

To masz Le wiń ski z biu ra rzecz ni ka
praw stu den ta prze strze ga zaś stu -
den tów, by bacz niej trzy ma li się ter -
mi nów za li czeń. – W do bie ni żu de -
mo gra ficz ne go uczel nie szu ka ją pie -
nię dzy. Wie le z nich za cznie od po -
rząd ków z za leg ły mi op ła ta mi – mó -
wi Le wiń ski, przy po mi na jąc, że dług
ule ga przed aw nie niu do pie ro w dwa
la ta po za koń cze niu stu diów. 

Ali cja Bo bro wicz

Błąd sy ste mu. Masz 15 tys. dłu gu 

Kie dyś 
w Bet le jem?

Czy Je zus uro dził się fak tycz -

nie w Bet le jem, a nie w Na za re cie, gdzie

się wy cho wał? Czy do Bet le jem przy by -

li ze Wscho du ów cześ ni ucze ni, aby zło -

żyć Mu wspa nia ły hołd? Czy Je go mat -

ka „po czę ła Go z Du cha Świę te go”,

a nie zwy czaj nie ze związ ku z mę żem?

W trze ciej czę ści swo je go dzie ła „Je -

zus z Na za re tu”, wy da nej w Pol sce

znów przez Znak, Jo seph Rat zin ger Be -

ne dykt XVI od po wia da na te py ta nia

tra dy cyj nie, tak jak my śla ło do nie daw -

na ca łe chrze ści jań stwo i uwa ża do -

tąd wię kszość zwy czaj nych wier nych.

Skąd za tem w ogó le ta ki prob lem, tak

waż ny, że naj po waż niej trak tu je go naj -

wyż szy au to ry tet koś ciel ny? Otóż jak

pi szę cią gle w blo gu, a i tu cza sem,

bib li sty ka, tak że ka to lic ka, sta wia so -

bie te go ro dza ju py ta nia. Ra czej nie

pol ska, ale nie miec ka i w ogó le świa -

to wa, za tem wy kształ co ny w Niem -

czech pa pież, ko le ga tam tych bib li stów,

nie mógł ich nie pod jąć. Nie chcąc ich

au to ry ta tyw nie roz strzy gać, Be ne dykt

XVI za brał głos nie w en cy kli ce, ale

w „pry wat nej” książ ce, ja ko te o log, je -

den z wie lu. To nie by wa le li be ral ny, po

pro stu bar dzo mą dry gest. Nie roz strzy -

gać na si łę, nie gwał cić wol no ści na u -

ki, ale sa me mu sko rzy stać z pra wa gło -

su. Duch Świę ty do ra dził. 

Jan Tur nau

jan.tur nau@ago ra.pl

Jan Tur nau 

* * 810 ton je dze nia ze bra no pod czas
Świą tecz nej Zbiór ki Żyw no ści, 
55 ty sią com osób wy sła no Szla chet -
ne Pa czki. To jed nak wciąż za ma ło.
W we e kend moż na jesz cze po móc,
aby każ dy miał praw dzi we świę ta 

Dziś i ju tro w 1200 skle pach w ca łej
Pol sce pod ha słem „Tak, po ma gam”
świą tecz ną zbiór kę żyw no ści prze -
pro wa dzi Ca ri tas. Pod czas za ku pów
w Bie dron ce, Car re fo u rze, Le wia ta -
nie, Po lo mar ke cie, Al mie, Pa leo, Ju -
bi la cie, Ke fir ku i in nych skle pach spo -
żyw czych tuż za ka sa mi bę dą sta ły
ko szy ki z lo go ak cji. Ca ri tas na ma -
wia, że by zo sta wić choć ki lo gram mą -
ki al bo bu tel kę ole ju. To, co nie nad -
wy rę ży bu dże tu do mo we go, dla ko -
goś bę dzie wiel kim da rem świą tecz -
nym. Ze bra ne ar ty ku ły zo sta ną prze -
ka za ne po trze bu ją cym w for mie
świą tecz nych pa czek oraz ja ko po -

moc do raź na dla pla có wek Ca ri tas.
W zbiór kę bę dzie za an ga żo wa nych
8 ty się cy wo lon ta riu szy.

Dziś moż na też po móc głod nym
dzie ciom w Pol sce i na świe cie. 500 re -
sta u ra cji, ka wiar ni i klu bów od da 
10 pro cent swo je go ob ro tu na rzecz ak -
cji PAH – „Świą tecz ne go Sto łu Pa ja cy -
ka”. Jak mó wi ko or dy na tor ka pro gra -
mu Pa u li na Du szyń ska, to na praw dę
pro sty spo sób, aby ty sią ce dzie ci mia -
ły do pła ty do ob ia dów. Po za tym Pa ja -
cyk po ma ga rol ni kom w Su da nie czy
pro wa dzi kli ni kę do kar mia na dzie ci
w So ma lii. Je śli więc bę dzie my na mie -
ście – war to szu kać lo ka li z pla ka tem
Pa ja cy ka (w Kra ko wie to m.in. Ba la ton,
Smak Ukra i ny, Bom ba, Pod Strzel ni -
cą; w War sza wie Mi rar dor, El Po po.
Kul tu ral na, Grand Kre dens). W ca łej
Pol sce w ak cję włą czy ła się Wild Be an
Ca fe, czy li ka wiar nia sta cji pa liw BP.

Or ga ni za to rzy wie rzą w Po la ków, 
i słusznie, co po ka za ła choć by Szla -
chet na Pa czka. Śred nia war tość pa -
czki dla jed nej ro dzi ny wy nio sła
w tym ro ku 1700 zł, po nad 300 tys.
osób za an ga żo wa ło się w pro jekt.
W Ban kach Żyw no ści też padł re kord
– 810 ton. Ale to wciąż za ma ło: pra -
wie 7 proc. Po la ków mo że z po wo du
bie dy nie przy go to wać świąt.

eb 

Nie wszy scy 
ma ją 
na świę ta 

* * Pier wszy w Pol sce ener go osz częd -
ny bu dy nek wznie sio ny w tech no lo -
gii zie mi ubi ja nej w sza lun kach po -
wstał w Pa słę ku 

In we sty cja zre a li zo wa na przez na u -
kow ców z Po li tech ni ki War szaw skiej
i miej sco wą gmi nę ma pro mo wać ar -
chi tek tu rę eko lo gicz ną. Par te ro wy
obiekt ma pow. 80 m kw. 

„Bu dy nek z zie mi” na kry to „zie lo -
nym da chem”, na któ rym za sa dzo no
ro śli ny krze win ko we, od por ne na su -
sze i mro zy. Obiekt po zy sku je ener gię
sło necz ną dzię ki szklar ni do bu do wa -
nej po po łud nio wej stro nie.

Cał ko wi ty koszt in we sty cji wy niósł
247 tys. zł, z cze go 67 tys. zł sta no wił
udział gmi ny. W do mu z zie mi ma ją od -
by wać się wy sta wy, se mi na ria i war -
szta ty eko lo gicz ne dla uczniów. pap

Eko zie mian ka 

32238436

R E K L A M A

do
młodych

Uczel nie co raz chęt niej 
szu ka ją pie nię dzy, ści ga jąc
stu den tów za dłu gi
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Pol skie kloc ki lep sze od chiń skie go Ke na
Za baw ki z Pol ski pod bi ja ją świat. Gry, kloc ki czy lal ki z na sze go kra ju są wy bie ra ne chęt niej niż ich da le kow schod nie pod rób ki

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 Biz-
nesu”. Polskie firmy eksportują je na-
wet do tak odległych krajów jak Barba-
dos, Meksyk czy Malezja. Piękne i ko-
lorowe zabawki z Chin mają bowiem
coraz gorsze notowania na świecie, bo
nie dość, że nie spełniają norm bezpie-
czeństwa, to ich wykonanie pozostawia
wiele do życzenia. Na jakie polskie za-
bawki warto więc zwrócić uwagę, wy-
bierając przedświąteczne prezenty?

Bajo 

Firma została założona przez architekta
i scenografa Wojciecha Bajora. Oferu-
je głównie zabawki drewniane. Pro-
dukty mają proste wzory, intensywne,
wesołe kolory, są pięknie rzeźbione.
W sklepie internetowym firmy ku-
pimy zarówno konika na biegu-
nach dla maluchów (ok.
216 zł), jak i kolorowe
„pchacze” w kształ-
cie kwiatków i zwie-
rzątek (ok. 60 zł),
drewniane puzzle
d w u s t r o n n e  
(15-18 zł), liczydła
(28-72 zł), koloro-
we układanki (ok.
69 zł), samocho-
dziki (np. malo-
wany radiowóz
– 17 zł). Hitem

sprzedaży jest „pchacz”
– kolorowy kwiatek z wiru-

jącymi płatkami za 69 zł.

Cobi 

Firma jest już drugim pod
względem sprzedaży pro-

ducentem klocków w Europie
– zaraz po Lego. Na początku

oferowała puzzle i gry plan-
szowe, dopiero w 1992 roku po-
szerzyła swoją ofertę o plasti-
kowe klocki Cobi. Okazały się
wielkim przebojem. Oprócz
samych elementów kon-
strukcyjnych ogromną po-
pularność zyskały zestawy.
Najbardziej znane to „Mała
Armia” (od 5,99 zł do 199 zł)

– z figurkami żołnierzy z róż-
nych krajów, „Action Town”

(7,90-99 zł), którego bohaterami są pra-
cownicy policji, straży pożarnej i ze-
społów budowlanych, oraz kolekcje hi-
storyczne, np. „Grunwald + Knights”,
„Piraci” czy „Rzymianie i Barbarzyń-
cy” (4,99-99 zł). Cobi oferuje także wie-
le 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 ukła-
danki, gry planszowe i karciane oraz
zabawki edukacyjne. W internetowym
sklepie znajdziemy minipuzzle dla
najmłodszych (26,99-31,99 zł), jak i ze-

stawy z 3 tys. elementów (54,99 zł).
Firma ma też w ofercie wiele gier
– dzięki nim można wyjechać w „Po-
dróż Dookoła Świata” (49,99 zł), zbu-
dować „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 „Jisha-
ku” po 70 zł).

Wader 

Wader sprzedaje zabawki w ponad
30 krajach na świecie. Najbardziej zna-
ne są plastikowe samochody serii Gi-
gant: wywrotki (78 zł), koparki (ok.

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

Wapex 

Firma działa od 1967 roku i specjali-
zuje się w zabawkach drewnianych.
Oferuje kolorowe klocki (od 22 do
124 zł), ciuchcie (ok. 46 zł), samocho-
dy (np. „garbus” za 39 zł), samolociki
i helikoptery (ok. 29 zł), a także zwie-
rzątka (np. jamnik, który merda ogon-
kiem – 41 zł). Najpopularniejsze są ko-
lorowe klocki Max (77 elementów)
w drewnianym pudełku na kółkach,
zasuwanym klapką (124,90 zł). *

Więcej o polskich zabawkach

czytaj na MetroMsn.pl 
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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 

Ginekolog, farmakologicznie 507 018 348 

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

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

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

A.MASAŻYSTKA Kasia Bródno 504760651 

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

A-Z * masaż sama Targówek 881 738 030 

BABCIA - MASAŻ 881 236 218 

DOJRZAŁA MASAŻYSTKA 881 711 744 

DROBNA FILIGRANOWA 516 624 996 

DWIE 19 WYMASUJĄ 789 111 063 

FRANCUSKI MASAŻ 886 926 715 

MASAŻ AKTYWNY 508 900 354 

Masaż Blanka 19,Viki 23 790 634 068 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 848 77 10 Mokotów 

Masaże Piaseczno Kasia 507791809 

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 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masaż z niespodzianką; 534 59 05 21  

MASAŻ z Oliwią Bródno 663 737 995 

Mega relaks priv Ochota 516 636 448 

Młodziutka Centrum prv. ; 515 616 155 

Namiętny masaż pryw. 505-719-374 

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Zmysłowe odprężenie Mokotów 500629776 

Dom Opieki RÓŻA Łomianki 22 751 61 57 

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

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 

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

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

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

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

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 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

Auta drogie kupię,PILNE,507140012 

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

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

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

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 

Do kafeterii w Wilanowie 605 098 165 

FRYZJERKA do Salonu Urody w Aninie, 
tel., 501-025-031, e-mail: alicja.cza@wp.pl 

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 

KUPIĘ książeczkę mieszk.881 344 894 

Masażystkę na pryw. z zamiesz.530503732 

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

Masażystki, dobre warunki, 516 779 915 

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

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

WSPÓŁLOKATORKĘ BEZ OPŁAT 
+ PRACA 797 415 927 

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

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 

Posprzątam, wyprasuję, 536 956 206 

FREE ENGLISH BIBLE TALKS, 
EVERY FRIDAY 18:30-19:30.  PROFI -
LINGUA ALEJE JEROZOLIMSKIE 27. 
EVERYONE IS WELCOME! 

Matematyka 501-210-030 uczę w LO 

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

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

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

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306 

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482 

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 

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

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

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

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

BP39m2 - 2pok., Marymoncka 609 092 056 

Kawalerka 30 m2 502 848 627 

2pok,28m2,Grzybowska 1450zł,608324773 

BP 2pok. 39 mĂ Bródno po rem. 500 775 205 

Kawalerka ul. Ludwiki, tel. 503 563 542 

BP Kawalerka, umeblowana 695 301 950 

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

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaaaa Wynajmę każde pilnie 502215555 

AaAaAa PILNIE DO SZYBKIEGO 
WYNAJMU I SPRZEDAŻY 514 015 200 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A.aKUPIMY każde mieszkanie 793210470 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

Każde mieszkanie wynajmiemy 793210470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

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

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne, tanio 663 15 02 

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

Aa Przeprowadzki małe duże 602 747 264 

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

ARROW SYSTEM!Żaluzje,rolety,bramy,kra- 
ty rolowane,okna PCV, 612 73 84, 602270944 

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

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

AAA Hydrauliczne ref. tanio 602 881 534 

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

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

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

Glazura, hydraulika, remonty t.509 407 817 

Glazura panele gipsy malow. 607 690 229 

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

 HYDRAULIK tanio, solidnie. 534 959 663 

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ, 502 255 424 

MALOWANIE gipsy gwaran. vat 602242897 

Drewno kominkowe 500 505 510 

DREWNO rozbiórkowe, dowóz 506223080 

AAAAAAA ZNACZKI POCZT. 516 400 434 

aaaaaANTYKWARIAT KSIĄŻKI 666923218 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

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, 
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 grzej- 
ników i in.) demontaż dojazd 506 223 080 

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  

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  

ATRAKCYJNE POŻYCZKI POD ZASTAW, 
TANIO SPRAWNIE,BEZPIECZN. 530125125 

Pożyczki gotówkowe tel. 793 743 207 

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797 

Wykupię mieszkanie na własność w 
zamian za dożywotnią rentę  

Tel. 511 938 545 

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 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

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

www.bezpieczna-pozyczka.pl 

USŁUGI PRAWNE Tel.: 22 254 35 36  

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

Aaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

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

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

         PRZEPROWADZKI !!!    TANIO !!!  
                  www.fenix-vip.pl  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 

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  

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

R E K L A M A
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Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

*Przez ca ły we e kend sieć kin He -
lios, któ ra ma 159 sal ki no wych
w ca łej Pol sce, świę to wać bę dzie
20. uro dzi ny. Z tej oka zji przy go to -
wa ła licz ne pre zen ty dla wi dzów
– piąt ko wy ma ra ton fil mo wy z naj -
wię kszy mi te go rocz ny mi hi ta mi du -
że go ekra nu, sa mo chód do wy gra nia
w spe cjal nym kon kur sie, a prze de
wszyst kim – bi le ty za 10 zł 

W piąt ko wym noc nym ma ra to nie obej -
rzeć bę dzie moż na: „Sky fall”, „Pro me -
te u sza”, „Je steś Bo giem”, „Mrocz ny
Ry cerz po wsta je”, „Igrzy ska śmier ci”
i „Nie ty kal nych” (po czą tek godz. 23,
bi le ty tyl ko 10 zł). Przez ca ły we e kend
w ki nach bę dą trwać im pre zy uro dzi -
no we z kon cer ta mi, ka ra o ke i nie spo -
dzian ka mi dla naj młod szych. A w kon -
kur sie wy grać bę dzie moż na sa mo -
chód, te le wi zo ry, Xbo xy i pry wat ne
noc ne se an se fil mo we. stan

Ki no roz da je
pre zen ty

*Wnę trze je go jur ty nie wy glą da
jak cen trum NA SA w Ho u ston. Ale
zwą go Ga ga rin i ma ra dio, na któ -
rym prze chwy tu je roz mo wy z kos -
mo dro mu – z Baj ko nu ru cią gle od -
by wa ją się lo ty w prze strzeń po za -
ziem ską. Po tra fi prze wi dzieć, gdzie
spad ną mo du ły ra kie ty, któ re je go
ple mię bę dzie mog ło sprze dać na
złom. Jest je dy nym mło dym męż -
czyz ną w ste po wej osa dzie dzie się -
ciu na mio tów. Wo kół nie go ska cze
je dy na dziew czy na. 

Na dar mo. Gdy w te le wi zor ku
umiesz czo nym w ka bi nie cię ża rów -
ki zo ba czy wy strze lo ną ku gwia -
zdom blon dwło są pięk ność z Fran -
cji, za ko cha się. Aby baśń na bra ła
pi kan te rii, kap su ła z Ju lie Ma hé mu -
si spaść w oko li cy, on ją mu si od na -
leźć, a dziew czy na mu si stra cić pa -
mięć, by uwie rzyć, że jest na rze czo -
ną śnia de go chło pa ka z krań ca świa -
ta. Bę dzie się wa hał, czy ma pra wo
ją oszu kać i „za trzy mać”, lecz w koń -
cu lu do we przy sło wie mó wi, że co -
kol wiek spad nie z nie ba, na le ży do
zna laz cy. Za gu bio na przez wła dze
za chod nia kos mo na ut ka mo że być

też je go prze pust ką do kos mo dro -
mu.

To pier wsza pro duk cja krę co na na
Baj ko nu rze. Ko lej na w ka rie rze zna -
ne go z fe sti wa li świa ta, za ko cha ne -
go w tej czę ści Azji nie miec kie go re -
ży se ra Ve i ta Hel me ra. 

Choć miał pre zen ta cję na po znań -
skim Fe sti wa lu Fil mów Mło de go Wi -
dza Ale Ki no!, to nie jest ob raz dla
ma łych dzie ci. Wcześ niej mo gliś my
go obej rzeć na Re gio Fun – ka to wic -
kim prze glą dzie „fil mów, któ re po -
wsta ły dzię ki wspar ciu re gio nal nych
fun du szy fil mo wych oraz po mo cy
miast”, gdzie otrzy mał na gro dę pu -
blicz no ści. „Baj ko nur” jest eg zo tycz -
ną baj ką dla do ro słych i mło dzie ży:
o ma rze niach, mi ło ści, war to ściach,
do jrze wa niu. Z mo ra łem: „Nie szu -
kaj szczę ścia na nie bie, gdy masz je
w za się gu rę ki”. 

Oglą da się przy jem nie, zdję cia są
pod ra so wa ne, da le kie od szor stko -
ści in nej zna nej z na szych ekra nów
ka za skiej opo wie ści pt. „Tul pan”,
a w tle wy brzmie wa mu zy ka Go ra -
na Bre go vi cia. 

Łu kasz Fi giel ski, ma ga zyn „Lo go” 

Ki no drom Bajko nur
Ka zach ski step, so wiec ka ra kie ta, fran cu ska kos mo na ut ka. Trafiająca dziś na ekrany kin 
„Miłość z księżyca” to efek tow nie sfo to gra fo wa na baśń – o ma rze niach, mi ło ści i war to ściach

Odejdź od kompa

Kultura 
W ZA BRZU TAR GI SZTU KI 
Si los Fa la mi Fest od bę dzie się w tym ro ku w Za -

byt ko wej Ko pal ni Gu i do w Za brzu – 320 m pod zie -

mią. W so bo tę i nie dzie lę bę dzie moż na za po lo wać

na rze czy pięk ne i uni katowe. Będą też koncerty.

W KRAKOWIE – PIĘK NE PLA KA TY 
W so bo tę w godz. 11-18 Lo ve Kro ve i Ra dar (ul.

Brzo zo wa 17) zmie nią się w targ pla ka tów, ilu stra cji

i gra fik. Bę dzie moż na ku pić pra ce kil ku na stu mło -

dych pol skich gra fi ków – m.in. An ny No wac kiej. 
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„Miłość z księżyca” to niemiecko-rosyjsko-kazachski romans
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* * Po dob no je śli po cho dzisz z San ta
Cruz w Ka li for nii, to uro dzi łeś się z de -
ską do sur fin gu w jed nej rę ce i de -
sko rol ką w dru giej. Jak Jay Mo riar -
ty – nie po zor ny chło pak, któ ry stał
się wzo rem dla nie u stra szo nych sur -
fe rów. Dla cze go je go imię ob ro sło le -
gen dą? Od po wiedź przy no si „Wy so -
ka fa la” 

Sce na riusz fil mu opar to na au ten tycz -
nych wy da rze niach z mło do ści Jaya,
któ re go ma rze niem by ło zmie rze nie
z jed ną z naj wię kszych fal na świe cie
zwa ną Ma ve ricks (stąd ory gi nal ny ty -
tuł „Cha sing Ma ve ricks”). Men to rem,
a wkrót ce i przy ja cie lem na sto lat ka
sta ła się miej sco wa gwia zda sur fin gu
– czy li Fro sty Hes son. Wspól nie po sta -
no wi li pod jąć wy zwa nie za pew nia ją -
ce jed no cześ nie skok adre na li ny i po -
czu cie zu peł nej wol no ści. – Po cząt ko -
wo zwią zek Fro sty’ego i Jaya jest ukła -
dem mistrz – uczeń – tłu ma czy Mi cha -
el Ap ted, któ ry wraz z Cur ti sem Han -
so nem za jął się re ży se rią „Wy so kiej fa -
li”. – W mia rę roz wo ju fa bu ły sy tu a cja

kom pli ku je się emo cjo nal nie i przy po -
mi na bar dziej sy tu a cję oj ciec - syn. Pod
ko niec zaś to syn za czy na być oj cem.

W głów ne ro le wcie li li się tu Ge rard
But ler iJon ny We ston. Film, jak za pew -
nia ją twór cy, po wstał przy udzia le naj -
słyn niej szych współ czes nych sur fe rów.
Stąd na ekra nie po ja wia się wie le spek -
ta ku lar nych ujęć fal. Zpo mo cą przy szła
rów nież spo łecz ność San ta Cruz – dum -
na, że hi sto ria Mo riar ty’ego, któ ry zgi -

nął tra gicz nie w prze ded niu swo ich 
23. uro dzin, zo sta nie opo wie dzia na.
– Wszy scy tu pa mię ta ją Jaya, je go bez poś -
red niość i do broć – mó wi We ston. – Nie
wiem, jak to się dzia ło, ale lu dzie uwiel -
bia li pa trzeć na nie go, jak by ener gia, któ -
ra wnim bu zo wa ła, prze cho dzi ła na nich.

Czy film od da je te emo cje, mu si cie
oce nić już sa mi. „Wy so ka fa la” wcho -
dzi na ekra ny bez po ka zu pra so we go. 

guszp

Wię cej niż sur fo wa nie? 

Kon rad Woj cie chow ski

* * metro@agora.pl

Roz pacz li wie pró bu ją do trzeć ze swo -
im prze ka zem do mas. Stać ich na wie -
le – po tra fią wy brać się pod Grób Nie -
zna ne go Żoł nie rza w ko lo ro wych
wdzian kach ja ko zmu to wa ne leś ne
stwo ry czy prze roś nię te in sek ty. Sta -
łym ry tu a łem kon cer to wym jest wrę -
cza nie pu bli ce cmen tar nych kwia tów
wy grze ba nych z kon te ne rów na od -
pa dy. – Roz da je my głów nie pla sti ko -
we, ale też ży we – w do ni czkach. Ile lu -
dzie wy rzu ca ją kwia tów w do brym
sta nie! A fa ni do sko na le re a gu ją, dzię -
ku ją za po da ru nek – za pew nia Pa pro -
dziad, wo ka li sta Łą ki Łan. 

Czy gos po dy nie do mo we 
to ro zu mie ją? 

Osta t nio na mie sza li w te le wi zji śnia da -
nio wej, ubar wia jąc sztyw ną kon wen cję
pro gra mu. Pa pro dziad – jak to ma
wzwy cza ju – zno wu ob da ro wy wał zgro -
ma dzo nych i je den kwia tek wrzu cił do
zu py ku cha rzo wi, któ ry od ra na stał
przy ga rach i pich cił stra wę dla te le wi -
dzów (zes pół prze pra sza i śle po zdro -
wie nia). To jesz cze nic! Daw niej, gdy Łą -
ki Łan za czy nał grać na ży wo dla gar stki
lu dzi, pa prot ny per for mer prze no sił ich
bli żej pod sce nę al bo wcho dził w tłum
i na ma wiał do wspól ne go gardłowego
ryku, za co omył ko wo wy rzu co no go
z włas ne go kon cer tu na Agry ko li.

Zes pół uwiel bia pro wo ko wać i z te go
nie zre zy gnu je. Za ki ca ją cym na sce nie

za ją cem al bo fru wa ją cym Me ga Mo ty -
lem kry je się kon cept. – Na sze ko stiu -
my są tyl ko do dat kiem do mu zy ki. To
jest show, dla te go mu si my ja koś wy glą -
dać. Gdy byś my wy cho dzi li na sce nę
nor mal nie ubra ni, praw do po dob nie
mu sie li byś my grać przez ko lej ne dzie -
sięć lat, aby co kol wiek osią gnąć. Na Za -
cho dzie to nor mal ne – wy star czy po -
dać przy kła dy Prin ce’a czy Mi cha e la
Jac kso na, któ rzy też za kła da li róż ne
stro je. Na szą fa na be rią są aku rat skrzy -
dła. Uzu peł nia my tę lu kę wi zu al ną na
pol skiej sce nie mu zycz nej na ty le sku -
tecz nie, że lu dzie o nas mó wią. Oczy -
wi ście, chciał bym, że by wię cej mó wi li
o mu zy ce – mó wi ab so lut nie po waż nie
Me ga Mo tyl, per ku si sta gru py.

Chce my być jak We e kend 

Mu zy kę Łą ki Łan naj pro ściej okre ślić
ja ko MMA, czy li Mix Mu sic Aro und.
Naj no wsza pły ta „Ar ma da” do wo dzi
doj rza ło ści mu zy ków w po słu gi wa niu
się me lo dią, be a tem i aran ża cją in stru -
men tów. Ryt mi zu ją przy jem nie dla
ucha, ża den dźwięk nie ko ja rzy się z re -
mi zo wą dy sko te ką. Łan-di sco to per -
fek cyj ne wszcze pia nie nie po wierz -
chow nych słów w nie ba nal ną mu zy kę. 

– Ci, któ rzy tej Łą ki już tro chę skub -
nę li, wie dzą, ja ka treść pły nie z na sze -
go no we go wy daw nic twa. Te raz prze -
kaz się wy kla ro wał, wzmoc nił, osa dził,
uko rze nił. Jest czy tel ny dla słu cha cza
i nie zo sta wia mu złu dzeń. Czas uzmy -
sło wić so bie, że je steś my jed no ścią;
nie po trze bu je my się zło ścić, nisz czyć

przy ro dy, wy po wia dać wo jen – prze -
ko nu je Me ga Mo tyl.

Sym pa tycz ni prze bie rań cy tro chę
za zdrosz czą zes po ło wi We e kend, któ -
ry lek ką rę ką zro bił pro sty hit, wrzu -
cił do sie ci i te raz zbie ra owa cje od in -
ter na u tów. Sin glo wy nu mer „Lo ve -
lock” z naj no wsze go al bu mu Łą ki Łan
jesz cze nie ma mi lio na fa nów, ale suk -

ce syw nie pnie się w gó rę (prze kro czył
już gra ni cę 120 ty się cy wy świet leń).
Mo że na stą pi cud i do rów na „Ona tań -
czy dla mnie” wspom nia ne go We e ken -
du? – Na szym ma rze niem jest do tar -
cie do tak ogrom nej rze szy lu dzi i za -
szcze pia nie pod pro go we go prze ka zu,
nie tra cąc przy tym cha ryz my i wy ra -
zu – re cy tu je ma ni fest Pa pro dziad. 

Prze kaz pod skrzy dła mi 

Po za tym są apo li tycz ni, nie ka żą wspi -
nać się na ba ry ka dy i do cho dze nia na
mar sze też nie bę dą na ma wiać. – Nie
śpie wa my o GMO, sto i my obok, cho -
ciaż każ dy ma wy ro bio ne po glą dy. Bli -
ską nam jest te o ria Ja me sa Lo ve loc ka,
któ ry gło si, że Zie mia, po mi mo wie lu
tra wią cych ją rze czy, sa ma się odro -
dzi. Wszy scy lu dzie i każ de ży jąt ko na
tym świe cie sta no wią je den or ga nizm
i je śli nie zjed no czy my się w dzia ła niu
aby tę Zie mię ucho wać, to ona nas
znisz czy. Mi ną ko lej ne mi liar dy lat, za -
nim przej dzie my ewo lu cję do mo men -
tu świa do mo ści – do po wia da Me ga
Mo tyl.

Nie są ce le bry ta mi, nie roz bi ja ją się
po mie ście wy pa sio ny mi bry ka mi,
osta t nio nie stać ich na wet na po czci -
we go Pe li ka na, aby do je chać na kon -
cert al bo pró bę jed no śla dem. Ka rie -
ra ich nie in te re su je, chcą po pro stu
żyć z mu zy ki i za miesz kać kie dyś we
wspól nym do mu z ba se nem. Ku pu -
jąc „Ar man dę”, po ma gasz, Dro gi Czy -
tel ni ku, urze czy wist nić te jak że przy -
ziem ne ma rze nia. – W na szym skle -
pie in ter ne to wym Zie lo na Pro pa gan -
da pły tę „Ar ma da” moż na ku pić za
37 zł. Ob li czy liś my, że każ dy, kto po -
sta wi na szej szóst ce po bro wa rze, sfi -
nan su je za kup jed ne go eg zem pla rza.
A że je steś my ab sty nen ta mi, za chę -
ca my je dy nie do ku pie nia pły ty. Tyl -
ko w ten spo sób mo że my my śleć
o wy da niu na stęp nej – pod su mo wu -
je Me ga Mo tyl.*

Mo ty la no ga, dla cze go nie są sław ni? 
Wy glą da ją na po strze lo nych dzi wa ków, któ rzy wy cho dzą na sce nę po prze bie ra ni w owa dzie ko stiu my, że by się po wyg łu piać. 
I te ich ksy wy – Je żus Ma rian, Poń Kol ny, Co kic to kloc… O co w tym cho dzi? – O uwa gę – przy zna je zes pół Łą ki Łan, 
któ ry wy dał właś nie pły tę „Ar ma da”. Chce nią uświa do mić po wa gę sy tu a cji ży cia na ziem skim pa do le 

Mrocz ne za uł ki Mia sta Anio łów pa -
tro lu ją dwaj po li cyj ni ide a li ści, któ -
rych na wet ko le dzy z po ste run ku
chcą prze ko nać, że by od pu ści li.
Chcie li byś my mieć u sie bie ta kich
„Bo gów uli cy”

„Bad bo ys, bad bo ys, what cha gon na
do? What cha gon na do when they co -
me for you?” śpie wa In ner Cir cle w czo -
łów ce „Cops”. Do ku men tal ny se rial le -
ci nie przer wa nie od 23 lat i po ka zu je
praw dzi we sy tu a cje z pra cy ame ry kań -
skich po li cjan tów. Wszy scy, któ rzy go
oglą da li, ko niecz nie po win ni wy brać
się na „Bo gów uli cy”, gdzie bę dą mo gli
przy jrzeć się dwóm zwy czaj nym gli -
nia rzom z Los An ge les. Przy jrzeć z bli -
ska, z kil ku ka mer, cza sem krę co nych
z rę ki, zu peł nie jak w „Cops”, choć bo -
ha te ro wie są wy my śle ni. 

Ta hi sto ria za czy na się od efek tow -
ne go po ści gu i strze la ni ny, a koń czy
po grze bem. Po dro dze pod glą da my
z bli ska co dzien ność dwóch po li cjan -
tów z pa tro lu – bia łe go Bria na Tay lo ra

(ogo lo ny na ze ro Jack Gyl len ha al) i La -
ty no sa Mi ke’a Za va la (Mi cha el Pe ña).
Są par tne ra mi w pra cy i przy ja ciół mi,
obaj trak tu ją swój za wód se rio. Kie dy
przy pad kiem wplą tu ją się w spra wy
mek sy kań skie go kar te lu, za miast od -
pu ścić, brną da lej, co spro wa dza na
nich kło po ty. Choć to mo że zbyt de li -
kat ne okre śle nie pie kła, któ re tyl ko cze -
ka, że by się roz pę tać. Mo men ta mi bar -
dzo bru tal ny film, w któ rym nie bra -
ku je ludz kie go nie szczę ścia, roz ła do -
wu ją sce ny z ży cia ro dzin ne go bo ha -
te rów i ich peł na hu mo ru kum pel ska
re la cja. W ka te go rii fil mów o gli nia -
rzach to ka wał wia ry god nej ro bo ty. Ale
w koń cu „Bo go wie uli cy” wy szli spod
rę ki Da vi da Ay e ra, praw dzi we go spe -
ca od ki na po li cyj ne go. stan

Ka li for nij scy 
gli nia rze 
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Ka wał ków z trze ciej pły ty Łą ki Ła n moż na po słu chać na ży wo dziś w łódz kim klu bie

Wy twór nia i ju tro w War sza wie w Pro xi mie
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* * Od 18 do 20 stycznia w ka to wi -
ckim Spodku od bę dzie się In tel Ex -
tre me Ma sters

To pre sti żo wa im pre za, któ rej pun ktem
kul mi na cyj nym jest ry wa li za cja w grę
Star Craft II z pu lą na gród 32 ty sią ce
do la rów (po je dyn ki je den na jed ne go)
oraz Le a gue of Le gends (po je dyn ki
w zes po łach pię cio o so bo wych) z pu lą
na gród 50 ty się cy do la rów. Ale nie każ -
dy mo że to zgarnąć, bo In tel Ex tre me
Ma sters jest za re zer wo wa ny dla za wo -
do wych gra czy z ca łe go świa ta po sia -
da ją cych spon so rów.

Oprócz spek ta ku lar nych po ty czek, na
mi łoś ni ków gier cze ka In tel Ex pe rien ce
Zo ne, czy li ama tor ski tur nie ju e-spor to -
wy czy po kaz naj no wszych gier. pcm

Gra o du żą ka sę

* * W so bo tę i nie dzie lę od bę dzie się
w War sza wie Sa lon Zi mo wy – świą -
tecz na sprze daż sztu ki naj no wszej,
fo to gra fii i wy daw nictw ar ty stycz nych

Ca ły „bu dy nek z hi sto rią” przy Roz -
brat 44 opa nu ją w we e kend naj lep sze
sto łecz ne ga le rie. Od godz. 12 do 20 bę -
dzie moż na ku pić ob ra zy Ma u ry ce go
Go mu lic kie go, Ewy Jusz kiewcz czy
Szy mo na Ro giń skie go. Bo i cie się, że
na pra ce zna nych ar ty stów nie star -
czy funduszy? Or ga ni za to rzy po my -
śle li też i o tych: spe cjal nie na Sa lon Zi -
mo wy przy go to wa no pra cę mło dych
ar ty stów po ni żej 500 zł. Zresz tą Sa lon
to nie tyl ko ob ra zy, ale też rzad kie pięk -
ne al bu my o sztu ce, nie do stęp ne ka -
ta lo gi wy staw czy świet ne pły ty wy -
da wa ne w ma łym na kła dzie. Po za tym
or ga ni za to rzy obie cu ją mi łe mu zycz -
ne prze ryw ni ki, do bra ka wę i cie ka we
roz mo wy z ar ty sta mi. eb

Sztu ka 
pod cho in kę 

* * Pra ce wy ko na ne akry lem, kred ką
i piór kiem Ma gda le ny La to sie wicz
moż na od po nie dział ku oglą dać
w War sza wie przy ul. Od yń ca 13 w sie -
dzi bie szko ły ję zy ko wej PLC. 

Ab sol wen tka wy sta wien nic twa
w Stu dium Pro fe so ra Mi lat tie go
tworzy piękne prace z motywem
rogów czy la lek.

no ko

Wy sta wa La to sie wicz

* * Świe ża, do brze na pi sa na książ ka
o ko bie tach, któ ra przy no si spo ro nie -
spo dzia nek. Po le ca my „Wil czy ce”
– nie tyl ko czy tel ni czkom 

Zda rza mi się sły szeć okre śle nie
– „pis mo ko bie ce” uży wa ne ja ko obel -
ga, to sa mo do ty czy trak to wa nej
wciąż ja ko coś po śled niej sze go „li te -
ra tu ry ko bie cej”. Ane ta Bo ro wiec ja -
ko re dak tor na czel na za przy jaź nio -
nych „Wy so kich Ob ca sów Ex tra” od
dłuż sze go cza su udo wad nia, że pis -
mo ko bie ce nie ozna cza pa pla ją ce go
o ciu chach, kos me ty kach i ży ciu
gwiazd ko lo ro we go ma ga zy nu do
prze glą da nia w po cze kal ni u den ty -
sty. Te raz po sta no wi ła w po dob ny
spo sób roz pra wić się z łat ką „li te ra -
tu ry ko bie cej”. W de biu tan ckich „Wil -
czy cach” z wdzię kiem, hu mo rem, ale
i spo rą daw ką szcze ro ści, opi sa ła hi -
sto rię mło dej ko bie ty, któ ra zo sta je
zdra dzo na i mu si sta wić te mu czo ła.
Ale przy oka zji tak że hi sto rię ro dzin -
ną, hi sto rię ko biet, któ ry by ły przed
nią i tych, któ re te raz są wo kół niej.

W cen trum tej opo wie ści jest jed nak
re la cja mat ka-cór ka, coś, co czę sto
de ter mi nu je ca łe na sze ży cie. 

Bo ha ter ka „Wil czyc”, 27-let nia Na ta -
lia, wprost przy zna je, że swo jej mat ki
nie na wi dzi. Na zy wa Ma rię, ską di nąd
bar dzo sza no wa ną panią chi rurg, Kró -
lo wą Śnie gu. Nie ro zu mie, dla cze go
oj ciec tak bez gra nicz nie wiel bi żo nę.

Na ta lia wy pro wa dzi ła się z do mu,
a wła ści wie od mat ki, na tych miast po
ma tu rze. Wy ro sła na in te li gen tną, skru -
pu lat ną i do sko na le zor ga ni zo wa ną
mło dą ko bie tę. Opar cie zna laz ła w Ali -
cji, przy ja ciół ce z pod wór ka, też opusz -
czo nej emo cjo nal nie przez mat kę, choć
z zu peł nie in nych po wo dów. Ra zem
cho dzi ły do szko ły ba le to wej. Ali cja ją
skoń czy ła i zo sta ła pri ma ba le ri ną, Na -
ta lia mu sia ła ją po rzu cić. Skoń czy ła stu -
dia i po szła do pra cy. Za rę czy ła się
z przy stoj nym praw ni kiem Tom kiem
i ma rzy ła o du żej ro dzi nie. Wszyst ko
ukła da ło się wspa nia le aż do pew nej
im pre zy, na któ rej Na ta lia zo sta je zdra -
dzo na i upo ko rzo na. Za miast na cu -
dow ne wa ka cje do To ska nii wy jeż dża

do dziad ków do Wil czyc, by za sta no -
wić się, co da lej zro bić ze swo im ży ciem. 

Nie spiesz nie to czy się ta książ ka, ale
z dru giej stro ny Bo ro wiec da je czy tel -
ni czkom (choć nie jest to książ ka tyl -
ko dla ko biet, ale książ ka o ko bie tach)
czas, by po roz ko szo wać się opi sa mi
na stro ju, po go dy czy roz bu cha nej póź -
no wio sen nej przy ro dy. Mo men ta mi
te opi sy by wa ją nie co zbyt ba ro ko we,
ale przy znać mu szę, że nie któ re są
sma ko wi te. Nie bra ku je też w tej książ -
ce by strych oby cza jo wych ob ser wa -
cji. Gdy ro bi się zbyt cu kier ko wo, au -
tor ka nie wa ha się wpro wa dzić w tę
sie lan kę praw dzi wej gro zy. Mój ulu -
bio ny frag ment to bar dzo praw dzi wy
roz dział opi su ją cy spot ka nie Na ta lii,
Ali cji i jej dwóch przy ja ció łek – Ka ta -
rzy ny, któ ra wciąż za ko chu je się
w męż czyz nach jak „tro pi kal ne hu ra -
ga ny” i Jo an ny, któ ra „jest su ką”. Moż -
na w nim zo ba czyć róż ne ty py ko bie -
co ści i róż ne ko bie ce spoj rze nia na
świat, róż ne pra gnie nia i ocze ki wa nia.
To zbio ro wy por tre cik współ czes nych
mło dych ko biet – szcze ry i za baw ny. 

Ale są w tej książ ce i ko bie ty z prze -
szło ści, po przed ni czki Na ta lii, któ -
rej ro dzin na hi sto ria jest jesz cze jed -
ną bo ha ter ką „Wil czyc”. Jest wresz -
cie i mat ka, z któ rą Na ta lię cze ka kon -
fron ta cja. Wy ja wie nie ro dzin ne go
se kre tu, jak ge nial nie po ka zał to
w „Se kre tach i kłam stwach” Mi ke
Le igh, oczysz cza atmo s fe rę i da je na -
dzie ję na no wy po czą tek. Bo ro wiec
pró bu je w „Wil czy cach” te go sa me -
go, ucie ka jąc jed no cześ nie od sztam -
po wych roz wią zań. A przy oka zji
spra wia pa rę mi łych nie spo dzia nek.
Da jąc prze pis na le mo nia dę czy
przy wo łu jąc Ber ni nie go oraz Ter -
ry’ego Prat chet ta, ge nial ne go an giel -
skie go pi sa rza, któ re go po ja wie nie
się w pol skiej książ ce jest mi łym za -
sko cze niem. To od niego po cho dzi
mot to o tym, że „nie war to ucie kać
przed nie u nik nio nym”. 

„Wil czy ce” to nie o czy wi sta li te ra -
tu ra ko bie ca w któ rej od naj dą się nie
tyl ko pięk ne (pra wie) trzy dzie sto let -
nie.

Ma ja Sta ni szew ska

Se kre ty i kłam stwa w Wil czy cach 

Ane ta Bo ro wiec, 

„Wil czy ce”, 

wyd. Ago ra
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* * W cen trum War sza wy zna leźć moż -
na praw dzi we skar by – uni kalne wi ny -
le i kom pak ty z ca łe go świa ta, a tak -
że au to gra fy Dy la na czy McCar tne ya.
Wy star czy za jrzeć do skle pu Me ga -
disc przy No wo grodz kiej 19, miej sca,
któ re po wsta ło z pa sji i wiel kiej mi ło -
ści do kla sycz ne go roc ka

Je go wła ści cie lem i za ło ży cie lem jest
Ja cek Leś niew ski, pro pa ga tor i po pu -
la ry za tor mu zy ki roc ko wej z lat 60.
i 70., zwłasz cza tej ma ło zna nej. Kil ka
lat pu bli ko wał w „Tyl ko Roc ku”, wie -
lo krot nie też go ścił u Tom ka Bek siń -
skie go w ra dio wej „Trój ce”, dzię ki cze -
mu wie le osób usły sza ło o zes po łach,
któ re gra ły jak Black Sab bath czy Pink
Flo yd, ale nie by ły tak po pu lar ne. 

– Sklep dzia ła już od 22 lat – opo wia da
pan Ja cek. – Przez dłu gie la ta gnieź dzi -
liś my się w piw ni cy na ty łach No we go
Świa tu. Był kli mat, choć gdy wte dy
sprze da wa liś my ory gi nal ne wi ny le, lu -
dzie się z nas śmia li – po co wy te czar -
ne, trzesz czą ce na leś ni ki sprze da je cie?
Mo da na nie przy szła kil ka lat po tem.

Wresz cie pan Ja cek miał do syć
tkwie nia w piw ni cy i je sie nią otwo -

rzył sklep z praw dzi we go zda rze nia.
W dwóch po miesz cze niach ( jed no
z kom pak ta mi, dru gie z wi ny la mi)
moż na wy szpe rać mu zycz ne ra ry ta -
sy spod zna ku be a tu/r’n’b z po ło wy
lat 60., psy cho de lii, roc ka pro gre syw -
ne go, hard roc ka czy wresz cie kla sycz -
ne go me ta lu z lat 80. Wszyst kie ścia -
ny wy peł nio ne są ko lo ro wy mi pla ka -
ta mi, któ re moż na ku pić od rę ki bądź
po uprzed nim za mó wie niu. Na du żej
ścia nie na wprost wej ścia wy ek spo -
no wa no ory gi nal ne pla ka ty i okład ki
wi ny li z au to gra fa mi ar ty stów, któ re
nie są na sprze daż, ale do po dzi wia -
nia, np. po cho dzą ce z lat 1967-70 pla -

ka ty z Fil lmo re West w San Fran ci sco.
– Po za tym ma my au to gra fy Rin go
Star ra, McCar tne ya, ory gi nal nych Sto -
ne sów z 1967 ro ku, De ep Pur ple, Kiss,
Me tal li ki, Rush i Iron Ma i den. To jest
du ża atrak cja na sze go skle pu – mó wi
pan Ja cek. Od za wsze był ma nia kiem
mu zy ki roc ko wej. – Gra nie i śpie wa -
nie zu peł nie mi nie wy cho dzi ło – wspo -
mi na. – Nato miast za wsze du żo słu -
cha łem. Od dziec ka ży łem mu zy ką
roc ko wą, ca łe kie szon ko we szło na ka -
se ty ma gne to fo no we i pły ty na war -
szaw skim Wo lu me nie, a po tem na gieł -
dzie w Hy bry dach i Ma ry mon cie. Mo -
im ma rze niem za ko mu ny by ło mieć

włas ny sklep pły to wy, ale ta ki praw -
dzi wy, z za chod ni mi lon gplay a mi. 

Me ga disc dzia ła też w in ter ne cie, jed -
nak pan Ja cek uwa ża, że sklep sta cjo -
nar ny jest pod sta wą biz ne su. – Wciąż
jest wie lu lu dzi, któ rzy lu bią kli mat
skle pu, do któ re go moż na przyjść, zo -
ba czyć to war, do tknąć, a na wet… po -
wą chać sta re okład ki wi ny li (wie lu
klien tów ro bi to ukrad kiem!), a przy
oka zji po ga dać – mó wi pan Ja cek. Cho -
ciaż ze smut kiem za u wa ża, roz ma wia
się już co raz mniej. – To wa rzy stwo naj -
le piej się so cja li zo wa ło na po cząt ku
lat 90. Lu dzie nie by li tak za bie ga ni.
Pa mię tam, że przy cho dzi li i sie dzie li
po 5-6 go dzin. Cza sem to wy glą da ło
jak ja kiś wiec – do da je. 

W je go skle pie próż no szu kać tzw.
oka zji, bo jak z uśmie chem twier dzi
je go wła ści ciel, już sam sklep jest oka -
zją – nie trze ba je chać aż do Lon dy nu
czy Am ster da mu, by ku pić uni kalną
pły tę. Li mi to wa ny boks z mo no fo nicz -
ny mi pły ta mi Be at le sów kosz tu je co
praw da 800 zł, ale wię kszość płyt CD
jest w ce nie od 40 do 60 zł (na wet uni -
katowe ty tu ły z Ko rei czy Ar gen ty ny).
Za wi ny lo we ra ry ta sy moż na za pła cić
na wet 1000 zł. Są też współ czes ne re -
e dy cje. Dla pa na Jac ka sta ry, ory gi nal -
ny wi nyl brzmi jed nak nie po rów ny -
wal nie pięk niej. Ane ta Sze li ga 

Trzesz czą cy na leś nik wy cho dzi z piw ni cy
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Fry mark 
Świą tecz ny 
InIn stysty tuttut TeTe a traltral nyny im.im. ZbiZbi gniegnie wawa RaRa -

szeszew skieskie go,go, ul.ul. JaJa zdówzdów 1,1, 15-1615-16 grgrudud -

nia,nia, godz.godz. 10-18,10-18, bezbez płatpłat nene

Już kil ka ra zy zda rzy ło mi się za py tać

ko goś, skąd ma ta ki faj ny dzba nek,

ta kie faj ne ko ra le, ta kie faj ne coś tam

do do mu i usły szeć „aa to ku pi -

łam/em zi mą w In sty tu cie Te a tral -

nym”. Dla te go każ dy, kto jesz cze nie

zmon to wał pre zen tów, mu si wy brać

się na Fry mark. Or ga ni za to rzy za po -

wia da ją gieł dę te a tra liów, tar gi ubrań

i do dat ków, sto i ska z eko przys ma ka -

mi i mnó stwo atrak cji dla dzie ci.

Dan cing Mię dzy- 
po ko le nio wy
CaCa fefe KuKul tutu ralral nana w PKiN,PKiN, pl.pl. DeDe fifi ladlad 1,1,

1616 grgrudud nia,nia, godz.godz. 16-22,16-22, bezbez płatpłat nene

Fa mi lij nie, tyl ko tro chę z in nej stro ny.

Z grub sza cho dzi o to, że wy cho dząc

wie czo rem w mia sto, nie ma cha my

już bab ci łap ką na po że gna nie, tyl ko

ścią ga my se nior kę z ko ca i za bie ra -

my ze so bą. Bal bę dzie przed ni, tym

ra zem tak bar dziej przy ra pie, bo na

go ścia spe cjal ne go szy ku je się nie ja -

ki PO NO. Za di dżej ką sta nie nato -

miast re zy den tka cy klu – DJ WI KA

– sie dem dzie się ciod wu let nia war -

szaw ska DJ-ka. 

Sien kie wicz
- Gre a test Hits 
TeTe atratr IMIM KA,KA, ul.ul. KoKo nopnop nicnic kiejkiej 6,6, 

1616 grgrudud nia,nia, godz.godz. 16,16, 88-11088-110 złzł

Pro po zy cja te a tral na, tak dziw na, że aż

trze ba spraw dzić. Re ży se ru je Ma ter -

na, w ob sa dzie m.in. Ka ro lak, Bo czar -

ska, Bo łądź, So li man. Za mysł ar ty stycz -

ny: spot ka nie róż nych po sta ci z dzieł

Sien kie wi cza w jed nym te a tral nym

przed sięw zię ciu. Czy Kmi cic po ko cha

Nel? Czy Staś spot ka la tar ni ka? Kto

wy gra pod Grun wal dem? Ma być za -

baw nie, śmiesz nie, tro chę na mo dłę

Me la Bro ok sa i Mon ty Py tho na. Zo sta -

ło jesz cze tro chę miejsc, a kto pier wszy,

ten lep szy, więc trze ba szyb ko ku po -

wać bi le ty. Wskocz cie na www.te atr-im -

ka.pl, a tam już was po pro wa dzą.

Kul tu ral nie 
z mi ko ła jem 
KiKi nono PraPra ha,ha, ul.ul. JaJa gielgiel lońloń skaska 26,26, 

1515 i1i16 grgrudud nia,nia, godz.godz. 10.30,10.30, cece na:na: 1515zł,zł,

spotspot kaka nienie z mz mi koko łała jem,jem, wstępwstęp wolwol nyny

tel.tel. dodo kas:kas: 2222 343343 0303 1010

Dwa sym pa tycz ne po ran ki w ki nie

Pra ha. Dzie ciar nia pod pa chę i uda -

je my się w ce lu wspól ne go śpie wa -

nia pa sto ra łek i ko lęd (so bo ta). Za -

gra ją nam cym ba ły, bę dzie pro jek cja

ba jek i spot ka nie z pew nym bro da -

tym, świę tym je go mo ściem. Nie dzie -

la upły nie zaś na za ba wach fil mo wo-

te a tral nych. 

TRÓJ MIA STO 

„Bal tic. 
Pies na krze”
TeTe atratr MiMi niania tutu ra,ra, ul.ul. GrGrunun wawal dzkadzka 16,16,

Gdańsk,Gdańsk, 1616 grgrudud nia,nia, godz.godz. 17.17.

W nie dzie lę pre mie ra nie zwy kłe go

spek ta klu do ku men tal ne go o czwo -

ro no gu, któ ry prze pły nął po ło wę Wi -

sły na ka wał ku kry i zo stał ura to wa -

ny przez za ło gę stat ku ba daw cze go

R/V „Bal ti ca” na wo dach Za to ki

Gdań skiej. Pies Bal tic jest obec nie

człon kiem za ło gi oraz ho no ro wym

psim oby wa te lem mia sta Gdy nia.

Zda rze nia zo sta ły opi sa ne przez Bar -

ba rę Ga wry luk w książ ce „Bal tic.

Pies, któ ry pły nął na krze”, a książ -

ka ta za in spi ro wa ła re ży se ra Ro mu -

al da Wi czę-Po koj skie go. Pre mie ra

bę dzie po łą czo na ze zbiór ką ko ców

i ma te ria łów dla lo ka to rów trój miej -

skich schro nisk.

Pink Fla min go 
klubklub Sfinks,Sfinks, al.al. MaMa muszmusz kiki 1,1, SoSo pot,pot,

1515 grgrudud nia,nia, godz.godz. 22,22, cece na:na: dodo godz.godz.

2323 – 1010 zł,zł, popo – 1515 zł.zł.

W tym ty god niu do ka len da rza trój -

miej skich wy da rzeń po wra ca Pink Fla -

min go – cykl im prez, któ re go po my -

sło daw cą i ku ra to rem jest gdań ski

ar ty sta wi zu al ny Ma ciej Szu pi ca. Tym

ra zem głów ną gwia zdą bę dzie nie co -

dzien ny ko lek tyw di dżej sko-mu zycz -

no-wi zu al ny Gyp sy Pill, a o opra wę ar -

ty stycz ną wie czo ru za dba prze de

wszyst kim Ma ciej Ra uch, mło dy ma -

larz. *
Anna Bieluń, ag

tu znajdziesz unikalną płytę
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Listy piszcie

*Dwu i pół go dzin ny dra mat Ste ve na
Spiel ber ga „Lin coln” o 16. pre zy den -
cie USA zdo był naj wię cej no mi na cji
do Zło tych Glo bów. A na gro dy 
Hol ly wo odz kie go Sto wa rzy sze nia Pra -
sy Za gra nicz nej od lat wy zna cza ją
póź niej szych zdo byw ców Osca rów 

„Lin coln” ma na kon cie sie dem no mi -
na cji do Zło tych Glo bów, w tym dla naj -
lep sze go dra ma tu, re ży se ra i ak to rów
– daw no nie wi dzia ne go Da nie la Day-
Le wi sa, któ ry wcie lił się w ro lę pre zy -
den ta i Sal ly Field w dru go pla no wej ro -
li je go żo ny. Po pięć no mi na cji zdo by ły
naj no wszy, krwa wy film Qu en ti na Ta -
ran ti no „Djan go” (o by łym nie wol ni ku,
któ ry zo sta je łow cą na gród) oraz wy re -
ży se ro wa na przez Be na Af flec ka, opar -
ta na fak tach „Ope ra cja Ar go”. Dla po -
pu lar ne go ak to ra naj waż niej szą z pię -
ciu no mi na cji jest za pew ne ta za re ży -
se rię. Po czte ry zdo by ły ob sa dzo na gwia -
zda mi ki no wa wer sja słyn ne go mu si ca -
lu „Les Mi se rab les”, pod no szą ca na du -
chu ko me dia oby cza jo wa „Sil ver Li nings
Play bo ok” oraz opo wieść o po lo wa niu
na Osa mę bin La de na spod rę ki Kath -
ryn Bi ge low, czy li „Wróg nr 1”. 

W ka te go rii naj lep szy dra mat staw kę
uzu peł nia jesz cze „Ży cie Pi” An ga Lee,
a w ka te go rii ko me dia/mu si cal „Ho tel
Ma ri gold” o gru pie bry tyj skich eme ry -
tów w In diach, nie zwy kli „Ko chan ko -
wie z Księ ży ca. Mo on ri se Kin gdom”
We sa An der so na i, co jest za sko cze niem,
„Po łów szczę ścia w Je me nie” o dwóch
sa mot nych du szach i... ło so siach na pu -
sty ni. Wśród re ży se rów wy bór fa wo ry -
ta jest za da niem kar ko łom nym – choć
Spiel berg wy da je się prze wo dzić staw -
ce, za gra nicz ni dzien ni ka rze mo gą zde -
cy do wać się na nie spo dzian kę i na gro -
dzić Af flec ka al bo Kath ryn Bi ge low, któ -
rej nie da li na gro dy za „Hurt Loc ker.
W pu łap ce woj ny” (a do sta ła za ten film

Osca ra). Ang Lee i Qu en tin Ta ran ti no
szan sę na zło ty glo bus ma ją naj mniej -
szą. 

Wśród no mi no wa nych do na gród ak -
to rów i ak to rek pa nu je w tym ro ku peł -
na róż no rod ność – są an giel skie da my
Mag gie Smith i Ju di Dench, i mło dziut -
ka Jen ni fer La wren ce, i co raz bar dziej
sza cow ny Den zel Was hin gton, i wy wo -
dzą cy się zpro stych ko me dii Jack Black,
i czło wiek o naj bar dziej ka mien nej twa -
rzy w Hol ly wo od, czy li Bill Mur ray.
Wka te go rii fil mu za gra nicz ne go nie ma
nic pol skie go, są za to au striac ka „Mi -
łość”, fran cu ski „Rust and Bo ne”, duń -
ski „Ko cha nek kró lo wej”, nor we skie
„Kon-Ti ki” i oczy wi ście fran cu ski świa -
to wy prze bój „Nie ty kal ni”.

W ka te go riach te le wi zyj nych prym
wie dzie po li ty ka. Wśród fil mów te le wi -
zyj nych aż pięć no mi na cji do sta ła „Zmia -
na w grze” – wy pro du ko wa na przez
HBO opo wieść o tym, jak wy bór Sa rah
Pa lin na kan dy dat kę na wi ce pre zy den -

ta USA w wy bo rach w 2008 ro ku prze -
kre ślił szan se Re pub li ka nów na zwy -
cię stwo. A wśród se ria li – uwiel bia na
w Sta nach hi sto ria agen tki CIA z ob se -
sją i bo ha te ra wo jen ne go, któ ry mo że
oka zać się zdraj cą, czy li „Ho me land”
(czte ry no mi na cje, wtym dla Cla i re Da -
nes i Da mia na Le wi sa). Je go kon ku ren -
ta mi w ka te go rii se rial dra ma tycz ny są
„Bre a king Bad”, „Za ka za ne im pe rium”,
„Do wnton Ab bey” i „The New sro om”.
Wśród se ria li lżej szych szan se na na -
gro dy ma ją „Te o ria wiel kie go pod ry wu”,
„Epi so des”, „Dziew czy ny”, „Współ czes -
na ro dzi na” i „Smash”. 

Zło te Glo by zo sta ną wrę czo ne 13 stycz -
nia pod czas ce re mo nii, któ rą tym ra -
zem po pro wa dzą dwie spe cja list ki od
roz śmie sza nia Ti na Fey i Amy Po ehler.
Ale wcześ niej – bo 10 stycz nia – po zna -
my no mi na cje do Osca rów. Cie ka we,
jak wie le ty tu łów i na zwisk bę dzie się
po wta rzać.

Ma ja Sta ni szew ska 

Pre zy den ckie Zło te Glo by

Zna le zio no klu cze. Na ul. Ro sta fiń -

skich w War sza wie na prze ciw ko

MPRO. To ca ły pęk na czar nym sznur -

ku, przy klu czu jest tzw. re fe ren tka. 

In for ma cja: 22 234 84 14

Go rą ce po zdro wie nia i bu zia czki dla

mo jej Ry beń ki. Ko cham Cię! Twój Dzió bek

Ser decz ne po zdro wie nia dla ca łej

kla sy 1 z ZSH w So po cie oraz wy cho -

waw cy kla sy. San dra i Aga 

Szu kam chło pa ka. 11.12 w Ga le rii Bał -

tyc kiej ok. godz. 17 mi ną łeś mnie i mo ją

ma mę na wy so ko ści skle pu Tchi bo i pięk -

nie się do mnie uśmiech ną łeś. Mo że jest

cho ciaż cień szan sy, że to prze czy tasz

i odez wiesz się: smi le.to.me@in te ria.pl

Na tal ce w dniu uro dzin speł nie nia

wszyst kich ma rzeń i po wo dze nia z Pa -

nem M. Tut son

Ko cha ny To me czku, z oka zji Two ich

uro dzin, na po pra wę na stro ju przed

roz po czę ciem mę czą ce go dnia w

– de li kat nie mó wiąc – nie lu bia nej pra -

cy, ści ska ją Cię bar dzo moc no Two je

Skar by ze Skar bka, Ania i Mi chaś. PS

Już niedłu go szes na sta! 

Naj pięk niej szy skrza ci ku na świe -

cie, tak cu dow nie by ło ogrze wać Two je

zim ne no gi w no cy, pa trzeć w Two je

nie bie skie oczy, uśmie chać się do Cie -

bie bez po wo du, szu kać gwiazd na

nie bie, spę dzać z To bą każ dą chwi lę.

Dzię ku ję, mam na dzie ję, że bę dziesz

szczę śli wa, bo te go Ci ży czę naj bar -

dziej. Wszyst kie go Naj lep sze go z oka -

zji uro dzin. Ni ko dem

Mar tu niu... je steś my już ra zem ca ły

rok, chciał bym Ci po wie dzieć, że bar dzo

Cię ko cham i po dzię ko wać za ten wspa -

nia ły czas. Mam na dzie ję, że tak bę dzie

już za wsze Anioł ku! Ko cham Cię, Pa weł

Chcesz zło żyć ży cze nia? 

Pisz: me tro@ago ra.pl 

po daj da lej 

BA RAN 21.03-19.04 W ten we e kend mo -

żesz się po czuć nie co od trą co ny, ale spo koj -

nie, na two jej dro dze mo że sta nąć oso ba,

z któ rą na wią żesz praw dzi wą du cho wą więź.

BYK 20.04-20.05 W ten we e kend ran dka

się uda, a two je ser ce za cznie moc niej bić.

Nie lek ce waż żad nych prob le mów zdro wot -

nych. Je śli coś Cię nie po koi, udaj się do le -

ka rza.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Gim na sty ka w ten

we e kend bar dzo się przy da. Uwa żaj na kon -

tu zje i upad ki. Za dbaj o układ od por no ścio -

wy. Na ucz się har to wać or ga nizm.

RAK 22.06-22.07 Szy ku je się ro man tycz ny

i na mięt ny we e kend. Twój urok oso bi sty

i wdzięk bę dą tak sil ne, że nikt Ci się nie

oprze.

LEW 23.07-22.08 W ten we e kend nie ża łuj

so bie przy jem no ści i roz ryw ki na wy so kim po -

zio mie. Ni cze go nie zmie niaj w swo im za cho -

wa niu. To czas od po czyn ku i swa wo li.

PAN NA 23.08-22.09 W ten we e kend spo -

koj nie roz wią żesz wąt pli wo ści od noś nie swo -

je go związ ku. W przy szło ści spę dzaj cie wię -

cej wol ne go cza su ra zem.

WA GA 23.09-22.10 W ten we e kend do brze

od pocz nij, szcze gól nie od trosk dnia co dzien -

ne go. Kie dy bę dziesz zre lak so wa ny, po ja wią

się cie ka we po my sły, któ re wcie lisz w ży cie.

SKOR PION 23.10-21.11 Bę dziesz w ten 

we e kend po trze bo wał du żo spo ko ju i kon cen -

tra cji. Do bry czas na roz mo wę z sze fem na

te mat awan su. Nie za pom nij o im pre zie, na

któ rą zo sta łeś za pro szo ny.

STRZE LEC 22.11-21.12 We e kend spo koj -

ny choć nie co mę czą cy, szcze gól nie kie dy bę -

dziesz wy ko ny wać przed świą tecz ne po rząd -

ki. Na ucz się przy sto so wy wać do zmian.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Po znasz fan ta -

stycz ne oso by, któ re wnio są do two je go ży -

cia no wy po wiew. Po sta no wisz do ko nać zmian

dzię ki, któ rym bę dzie ci się le piej ży ło.

WOD NIK 20.01-18.02 Skup się w ten 

we e k end na za da niach pil nych i naj trud niej -

szych. Cze ka cię po wo dze nie w pra cy oraz

spra wach ma te rial nych. Uwa żaj na za zdrość.

RY BY 19.02-20.03 Je że li bę dziesz mu siał

skła mać w słusz nej spra wie, zrób to. Wy ma -

rzo ny czas na roz po czę cie pod ró ży. Strach przed

utra tą uko cha nej oso by jest bez pod staw ny. 

horoskop

*De sign i mo da nie lu bią próż ni. Kil -
ka ty god ni te mu „Me tro” wy wo ła ło ma -
łą bu rzę. Po szło o przy jezd nych z pro -
win cji miesz ka ją cych w du żych mia -
stach. „Praw dzi wi” war sza wia cy, wroc -
ła wia cy i kra ku sy nie lu bią sło i ków, bo
ci: nie umie ją pro wa dzić, par ku ją gdzie
po pad nie, klną na War sza wę, klną na
war szaf kę, klną w ogó le i du żo (bo to
wieś nia ki), nie pła cą po dat ków w mia -
stach, za bie ra ją pra cę, zo sta wia ją wor -
ki ze śmie cia mi i bu ty przed miesz ka -
niem, na wa ka cjach po da ją się za war -
sza wia ków, ge ne ral nie ro bią wio chę. 

Ale tak zachowują się po prostu ci,
którym brak kultury. A praw dzi we sło -
i ki ma ją to w no sie. Dum ni ze swej od -
mien no ści, co we e kend ob że ra ją się
sma ko ły ka mi od ma my, hur to wo zwo -
żo ny mi z pro win cji w sło jach, sia tach
i kar to nach. 

Wie o tym An na Dro biec, pro jek tan -
tka, kla sycz ny sło ik z Ka to wic. Jej naj -
no wsze pro jek ty ko szu lek do sko na le
od da ją cha rak ter te go zja wi ska, sło i -
cyz mu. Wię cej pro jek tów An ki Dro -
biec znaj dzie cie na an ka dro biec.blog -
spot.com. A ją sa mą i jej pra ce (tak że

ślą skie ko szul ki) znaj dzie cie na Mu sta -
che War saw Yard Sa le w so bo tę w sto -
łecz nej So ho Fac to ry na Miń skiej 25.
Po dob ne ga dże ty i in ne nie zwy kłe pre -
zen ty będą też na nie dziel nym mar ke -
cie świą tecz nym w war szaw skim
1500m2, gdzie od bę dzie się San ta Kla -
us Mar ket. Tu swo je kra my roz sta wi
gru bo po nad set ka ar ty stów i rę ko dziel -
ni ków. Kre a tyw ny pre zent dla dzie ci?
Kie ru nek jest je den – In sty tut Wzor -
nic twa Przemysłowego. 15-16 grud nia
od godz. 10 do 18 bę dą tu trwa ły tar gi
Kid DE SIGN. Pod czas im pre zy zo sta -
ną za pre zen to wa ne po bu dza ją ce wy -
o braź nię, de si gner skie za baw ki oraz
edu ka cyj ne pro gra my emi to wa ne w ka -
na łach dzie cię cych Mi ni Mi ni+ i te le -
TO ON+.

inaz

Słoicyzm 
na koszulkach

po my sły na pre zen ty rozrywka

Naj wię cej no mi na cji zgar nął „Lin coln”, wśród se ria li prym wie dzie „Ho me land” 
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* * Prze wieźć tu zin szpa czych jaj na
dru gi ko niec Eu ro py, do star czyć suk -
nię ślub ną tuż przed ce re mo nią al bo
usy pać je sie nią gó rę śnie gu dla na -
rcia rzy w środ ku mia sta – to zle ce -
nia specjalne dla prze woź ni ków. Ale
choinkę też przywiozą

Wśród firm ku rier skich na ryn ku są
ta kie, któ re sa me przyj mu ją prze sył -
ki, zaj mu ją się ca łym trans por tem
i do star cza ją pa czki adre sa tom, oraz
ta kie, któ re po śred ni czą mię dzy klien -
ta mi a ta ki mi „kom plek so wy mi” fir -
ma mi ku rier ski mi. Te osta t nie, tzw.
bro ke rzy, po wsta ją z my ślą o klien -
tach in dy wi du al nych, wy sy ła ją cych
pa czkę lub do ku men ty rzad ko, jed -
no ra zo wo. Jak to dzia ła? Pan A zgła -
sza się do fir my X, mó wiąc, że chce

wy słać sy no wi na ob óz kur tkę. Pa ku -
je ją, wy peł nia list prze wo zo wy, okre -
śla wa run ki, pła ci, od da je ku rie ro wi.
W tym sa mym cza sie do fir my X zgła -
sza ją się też pa no wie B, C, D, E itd.,
więc w su mie fir ma X do sta je kil ka -
dzie siąt al bo kil ka set pa czek. Wte dy
ła du je je do au ta i za wo zi do fir my Y
– fak tycz nie zaj mu ją cej się do star cza -
niem prze sy łek od na daw cy do adre -
sa ta. X ma z nią pod pi sa ną sta łą umo -
wę, jest du żym kon tra hen tem, a więc
i staw ki ma znacz nie ko rzyst niej sze
niż in dy wi du al ny klient. Fir ma X do
te go, co za pła ci ła fir mie Y, do li cza pro -
wi zję i wy sta wia ra chun ki pa nom A,
B czy C. W swo jej ofer cie ma kil ku
prze woź ni ków i każ dy z pa nów A, B
itd. mo że wy brać ofer tę, któ ra naj -
bar dziej mu od po wia da.

Ogól ne za sa dy dzia ła nia firm ku rier -
skich są zbli żo ne. Róż nią się do dat ko -
wy mi usłu ga mi, np. moż li wo ścią za -
pa ko wa nia prze sył ki przez pra cow ni -
ka, do wo zu na kon kret ną go dzi nę, eks -
pre so we go do star cze nia, ubez pie cze -
nia, po twier dze nia od bio ru, cza sem 
i ob sza rem dzia ła nia. Wszyst ko – za -
leż nie od fir my i wa rian tu – w stan dar -
dzie al bo do dat ko wo płat ne. 

Wieczory kosztują

Wię kszość do star cza prze sył ki w dni
po wszed nie, od ra na do po po łud nia,
gdy pra cu ją biu ra i in sty tu cje, ich naj -
więk si klien ci. Do miesz kań, a więc
wie czo rem al bo w we e ken dy, jeż dżą
czę sto za do dat ko wą op ła tą. Ca ło ty -
god nio we dzia ła nie de kla ru ją np.
Opek, Sió dem ka i DHL – w we e ken -

dy za do dat ko wą op ła tą, Kur Je rzy
w nie dzie lę od po czy wa ją. 

Wie lu do staw ców po bie ra też osob ną
op ła tę za do jazd na kon kret ną go dzi nę
al bo w nie wiel kim prze dzia le cza so -
wym: Kur Je rzy za pra cę od godz. 18 do
22 li czą so bie do dat ko wo 17,22 zł, Opek
ra no do wo zi pa czki tyl ko w wię kszych
mia stach wce nie od 35 do 85zł, DHL za
ogra ni cze nie prze dzia łu cza so we go do -
li cza 39,99 – 49,99zł, DPD za 45-90zł do -
star czy pa czkę o okre ślo nej go dzi nie
z nie wiel kim mar gi ne sem cza so wym.

Wy sła nie po wia da mia ją ce go SMS-a
al bo jest wli czo ne w ce nę, al bo kosz -
tu je oko ło 5 zł. Czę sto jed nak ku rie -
rzy dzwo nią do klien tów, na wet je śli
nie ma te go w umo wie. Zwy kle po dej -
mu ją dwie, cza sem trzy pró by do rę -
cze nia, póź niej zo sta wia ją awi zo i kil -

ka dni pa czka cze ka, w koń cu zo sta -
je ode sła na na koszt na daw cy. 

Coś dra pie w kar ton 

Stan dar do wa prze sył ka nie po win na
spra wiać kło po tu w sor tow ni. Naj le -
piej, gdy by by ła nie du żym pro sto pa -
dło ścia nem, z nie ru cho mą za war to -
ścią, w moc nym opa ko wa niu. Nie stan -
dar do we to m.in. okrąg łe, w kształ cie
wal ca, o nie re gu lar nych kształ tach, bar -
dzo dłu gie, z wy sta ją cym ele men tem,
nie rów no mier nie roz ło żo nym cię ża -
rem, jak po jem nik z pły nem, lub bar -
dzo cięż kie. W DHL wy ce nia się je in -
dy wi du al nie al bo do pła ta wy no si od
22 do 119 zł, Sió dem ka każ dą ta ką rzecz
oce nia osob no, w Opek mno ży się stan -
dar do wą ce nę ra zy dwa. – Nie któ re pro -
duk ty w na szej ofer cie ma ją już wli czo -
ną op ła tę za prze sył ki nie stan dar do -
we, w przy pad ku po zo sta łych koszt to
21,65 zł lub 7,38 zł – po da je Ka ta rzy na
Dwo ra kow ska z fir my Kur Je rzy.

cd. * * 14

Ku rier zwy kle dzwo ni dwa ra zy

* * Z ba dań Pay back Opi nion Poll przy -
to czo nych przez Por tal spo zyw czy.pl wy -
ni ka, że na upo min ki mi ko łaj ko we wy da -
liś my nie co po nad 100zł – tak twier dzi ło
jesz cze przed 6 grud nia 84 proc. an kie -
to wa nych. Naj czę ściej pla no wa li ob da -
ro wać bli skich sło dy cza mi (co czwar ta
oso ba), książ ka mi, fil ma mi, pły ta mi lub
gra mi kom pu te ro wy mi (co pią ta) al bo
per fu ma mi czy kos me ty ka mi (17 proc.).

Wię kszość z nas (72 proc.) uwa ża, że
nie uda się wy dać na świę ta mniej niż
w2011 r. Tro chę spró bu je my osz czę dzić
na cho in ce i ozdo bach – po nad po ło wa
po sta ra się ogra ni czyć te kosz ty do 200zł,
ale aż jed na trze cia nie chce wy dać na to
ani gro sza. Bo trze ba ku pić pre zen ty, ato
głów ny po że racz pie nię dzy.

Co trze ci Po lak po ło ży pod cho in ką
po da run ki za mniej niż 200 zł. Je den

na pię ciu wło ży mi ko ła jo wi do wor ka
pa czki za wię cej niż 500 zł; po zo sta li
po sta ra ją się utrzy mać w tych wi deł -
kach. Oprócz pre zen tów trze ba prze -
cież jesz cze ku pić je dze nie. Po nad po -
ło wa z nas sza cu je, że uda się zam knąć
te wydatki w gra ni cach 201-500 zł, zaś
14 proc. mu si mieć na to od 501 do
1000 zł. Po zo sta li bę dą pró bo wa li nie
prze kro czyć 200 zł.

Skąd na to wszyst ko brać pie nią dze?
Po nad po ło wa po słu ży się bie żą cym
bu dże tem, co czwar ty co nie co za osz -
czę dził, 6 proc. ma bo ny to wa ro we, 
5 proc. za pła ci kar tą kre dy to wą,
a o resz tę za cznie mar twić się póź niej. 

Cał kiem spo ro Po la ków chce ja koś
wspo móc ubo gich: a to przy go to wu -
jąc pa czkę, a to ku pu jąc pro duk ty,
z któ rych część do cho du idzie na tę

po moc, a to od da jąc na ten cel pun kty
lo jal no ścio we lub po pro stu wpła ca -
jąc pie nią dze.

Z osz czę dza niem po win no pójść
łatwiej w oko li cach syl we stra, bo co
trze cia oso ba za sią dzie przed te le wi -
zo rem, a jesz cze wię cej wy bie rze się
na tzw. do mów kę. Tyl ko jed na oso ba
na dzie sięć pla nu je za ba wę w klu bie
lub re sta u ra cji. Mo że więc bu dżet na
ten cel uda się zam knąć w 100 zł – li -
czy na to co czwar ty an kie to wa ny, zaś
co dru gi – że nie wy da nic. No wą kre -
a cję, ale nie dro gą, spra wi so bie co trze -
cia oso ba, do te go wy da pa rę zło tych
na sztucz ne ognie.

Wię kszość spró bu je nie prze kro czyć
gra ni cy 100 zł na prze ką ski i ko lej nych
100 zł na al ko hol.

Ma gda Kło dec ka

Gwiazd ka kon tra syl we ster
Na pre zen ty pod cho in kę wy da my wię cej niż na mi ko łaj ki, ale za osz czę dzi my przy okazji 31 grud nia. Na bo żo na ro dze nio we 
po da run ki za mie rza my prze zna czyć od 200 do 500 zł. Na „naj go ręt szą noc ro ku” naj wy żej 100 zł

Na upo min ki mi ko łaj ko we pla no wa liś my wy dać ok. 100 zł, zwy kle na sło dy cze 
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* * W skle pach zo o lo gicz nych przed
świę ta mi z pół ek zni ka ją za baw ki
z gwiazd ko wy mi mo ty wa mi i sma ko -
ły ki 

– Bar dzo szyb ko idą plu szo we ło sie ikro -
wy do apor to wa nia w mi ko ła jo wych
czap kach i la tek so we świn ki gry za ki
w czer wo nych sza li kach – wy mie nia Jo -
an na Wal czy ze skle pu Krak vet.pl. – Dla
psów po pu lar ne są tor ty w kształ cie
koś ci o sma ku kur cza ko wo-wa rzyw -
nym z na pi sem „We so łych Świąt” – mó -
wi wła ści ciel ka Ka ru sek.com.pl An na
Gór ny Kło siń ska. Klien ci chęt nie za -
ma wia ją też przy go to wa ne przez sklep
pa czki z za baw ką, przy sma kiem dla
zwie rzę cia i ga dże tem dla wła ści cie la,
np. ma gne sem na lo dów kę.

A to na sze pre zen to we ty py.

Do apor to wa nia 

Plu sza ki Tri xie Xmas Lon gies (z 34-cen -
ty me tro wym tu ło wiem) do prze no sze -
nia iapor to wa nia. Wśrod ku ukry ta pisz -
czał ka. Do wy bo ru krów ka, mał pka, łoś,
pies. Moż na je prać w temp. 30 st. C.
CeCe nana w propro momo cjicji 15,9015,90 zł.zł. KrakKrak vet.plvet.pl

Ukry te sma ko ły ki 

Wdrew nia nej za baw ce fir my Step pen -
le ming’s dla ma łych zwie rząt, np. świ -
nek mor skich, pod ru cho my mi de kiel -
ka mi są prze ką ski. Zwie rzę mu si zna leźć
spo sób na unie sie nie po kryw ki. Ręcz nie
ma lo wa ne nie tok sycz nym la kie rem.
W ze sta wie 40 g mie szan ki Veg gio mio. 
CeCe nana w propro momo cjicji 6969 zł.zł. ZoZo o plus.plplus.pl

Re laks fret ki 

Dra pak Zo lux Pa ra di se Is land Tree
z se rii Sprin gfield Ba bies na pół ecz ce
mię dzy si za lo wy mi wał ka mi do dra -
pa nia ma głę bo ki, mięk ki ha mak. Ze -
staw za wie ra też za mon to wa ną na sta -
łe pi łe czkę. Wy mia ry: 72 na 31 na 58 cm.
CeCe nana propro momo cyjcyj nana 100100 zł.zł. AniAni mama lia.pllia.pl 

Ko ci plac za baw 

Na wie lo fun kcyj nej ma cie Tim my fir -
my Kar lie jest du ża po wierz chnia do
dra pa nia (z si za lu) i dzwo ne czek do
za ba wy. Na roz sta wia nej ra mie wi si
grze cho czą ca pi łe czka i fu trza na mysz -
ka na są czo na ko ci mięt ką. Ma ta jest
skła da na, pod spo dem ma an ty po śli -
zgo wy ny lon. Wy mia ry: 80 na 50 cm,
wy so kość ram py 34 cm. 
CeCe nana ok.ok. 104104 zł.zł. ZoZo o hurhur toto wo.plwo.pl

Do klat ki z pa pu gą 

Na drew nia nej dra bi nie z se rii Play ti -
me – Hap py Pet pta szek bę dzie mógł od -
po cząć lub się po huś tać. Ży we ko lo ry
od wró cą uwa gę pta ka od sku ba nia piór.
Sprzęt moż na mon to wać w klat ce. 
CeCe nana 4545 zł.zł. PuPu pil24.plpil24.pl

Ba sen żół wia 

Okrąg łe ter ra rium Oa si fir my Fer plast
dla żół wi wod nych ma miej sce do pły -
wa nia i ma łą wy sep kę. Na su chym lą -
dzie jest też ozdob na pal ma i mi se czka
na po karm. Pro dukt wy ko na no z pla -
sti ku, ła two go umyć. Wy mia ry: śred.
34,5 cm, wys. 9,5 cm. 
CeCe na:na: 5959 zł.zł. PePe titi tyty.com.com

at

Ha mak 
dla fret ki

A klien ci po tra fią wy sy łać na praw dę
dziw ne rze czy. – W cią gu sze ściu go dzin
mu sie liś my do star czyć pasz port
z Ham bur ga do War sza wy, suk nię ślub -
ną na czte ry go dzi ny przed ślu bem. Do -
star cza liś my czę ści za mien ne do sa mo -
cho du raj do we go jed ne go z czo ło wych
pol skich kie row ców, lo dy do RPA
w tem pe ra tu rze mi nus 18 st. C. Był
trans port śnie gu na ina u gu ra cję se zo -
nu snow bo ar do we go je sie nią w War -
sza wie, 50 kg pre pa ra tów z serc świ ni
pol skiej zwi sło u chej do la bo ra to rium
we Wło szech, tra twa ra tun ko wa do sa -
mo lo tu, tu zin jaj szpa ków do Bel gii wsu -
chym lo dzie, wiś nie w su chym lo dzie
do USA, krę go słup ko nia. Wszyst kie
wy ce nia liś my in dy wi du al nie – wy li cza
An na Ma zu rek, kie row nik dzia łu ko -
mu ni ka cji i PR w DHL Ex press.

– Klient z War sza wy pró bo wał nad ać
eg zo tycz ną jasz czur kę – leg wa na. Prze -
wóz zwie rząt jest wDPD Pol ska za ka za -
ny. Kie dy pa czka za czę ła się ru szać, ko -
le żan ki wre cep cji od dzia łu za a lar mo wa -
ły służ by bez pie czeń stwa iochro ny – opo -
wia da Ewe li na Roz pa ra, ko or dy na tor
ds. pu blic re la tions DPD Pol ska.

Im wię cej, tym ta niej 

Fir ma Kur Je rzy ofe ru je ra ba ty od 10 pa -
czek mie sięcz nie. In dy wi du al nie usta -
la ne ce ny Opek pro po nu je tym, któ rzy

wy sy ła ją przy naj mniej 30 prze sy łek
w mie sią cu. DHL Ex press zaś chwa li
się, że ma spe cjal ną ofer tę dla klien tów
na da ją cych prze sył ki mię dzy na ro do -
we ikra jo we za przy naj mniej 160zł mie -
sięcz nie, nie za leż nie od licz by pa czek.

– W no wej pro mo cji Sió dem ki po łą -
czo nej z plat for mą 7 In ter net Ship ping
prze wi dzia ne jest wy sła nie 20 pa czek
mie sięcz nie przy abo na men cie 280 zł,
co da je 14 zł za prze sył kę – mó wi Mar -
cin Kru szyń ski, PR ma na ger Sió dem -
ki. – Roz wią za niem dla klien tów chcą -
cych nad ać jed ną pa czkę jest sieć Ser -
vi ce Po int, gdzie mo gą za pła cić za to
18 zł, w ce nie jest m.in. opa ko wa nie
i ubez pie cze nie prze sył ki do 5 tys. zł.

Ewe li na Roz pa ra z DPD Pol ska za -
pew nia, że „ce ny usług są każ do ra zo -
wo ne go cjo wa ne w za leż no ści od po -
trzeb klien ta oraz ilo ści pa czek, ja kie
klient prze sy ła”. I oczy wi ście – im wię -
cej pa czek, tym wię ksze ra ba ty.

Trud ne kal ku lo wa nie 

Re gu ły i cen ni ki obo wią zu ją ce w fir -
mach ku rier skich nie są jed nak ła twe
do prze brnię cia, na wet po sko rzy sta -
niu z umiesz czo nych na stro nach firm
kal ku la to rów. Spró bo wa liś my wy ce -
nić pa czkę, po pro si liś my też fir my
o przy go to wa nie wy ce ny – za każ dym
ra zem wy ni ki by ły in ne.

Za ło ży liś my, że wy śle my ku rie rem
prze sył kę do cio ci w Gdań sku, nie ma -
jąc zfir mą sta łej umo wy ani żad nych ra -
ba tów. Pa czka wa ży 5kg, jest nie du ża (30
x 50 x 40cm), jej war tość to 2,5 tys. zł, op -
ła co na zgó ry, apo nie waż cio cia jest bar -
dzo ruch li wą oso bą, naj le piej, że by prze -
sył ka do szła wdzień po wszed ni ogodz.
17. Czy li dość stan dar do wa usłu ga.

DPD Stre fa Pa czki. Za kład ka „cen -
nik” dla klien ta in dy wi du al ne go za -
pra sza do za poz na nia się z atrak cyj -
ny mi in for ma cja mi, ale nic się nie
otwie ra, nie ma żad nych da nych. Za -
glą da my więc do cen ni ka usług kra jo -
wych DPD Pol ska, wy bie ra my stan -
dard. Cen nik wska zu je, że pa czka kosz -
to wać nas bę dzie 36 zł plus 45 zł za do -
wóz na go dzi nę, ale do pie ro po godz.
18. Ra zem 99,63 zł z po dat kiem.

Z wy li cze nia prze sła ne go przez DPD
wy ni ka: w ser wi sie dla klien tów in dy -
wi du al nych DPD Stre fa Pa czki ce ny wy -
no szą od 13,99 zł brut to. W przy pad ku
cio ci (ale bez za strze że nia go dzi ny) koszt
ta kie go ser wi su to 20,99 zł brut to.

DHL – in ter ne to wy kal ku la tor cen wy -
li cza: 50,85zł za pa czkę i12zł za do sta wę
wie czo rem; ra zem 77,31zł brut to.

Kal ku la cja fir my DHL: wpa kie cie pro -
mo cyj nym ce na usłu gi wy nie sie 39,99zł
brut to, ale je śli klient ze chce sam nad -
ać prze sył kę w pun kcie ob słu gi klien ta

w od dzia le DHL, za pła ci 29,99 zł. Ce na
stan dar do wa, bez pro mo cji, to 66,36 zł.

Opek – na da nie pa czki to 25 zł, do
te go 10 zł za to, że cio cia jest oso bą fi -
zycz ną i cze ka w do mu, oraz 20 zł za
godz. 17; wszyst kie ce ny bez VAT. W su -
mie osta tecznie pła ci my 67,50 zł.

Fir ma wy li cza ina czej: 33 zł pa czka
plus op ła ta dro go wa i obo wią zu ją ca op -
ła ta pa li wo wa (Opek po da je, że to 3,5
proc. ce ny prze sył ki) plus VAT. Wy glą -
da na to, że po win niś my za pła cić 42 zł
(przy ubez pie cze niu na 2,5 tys. zł).

Sió dem ka – kal ku la tor wy li cza
54,24 zł brut to w wer sji 7 Stan dard, ty -
le że cio cia mu si być w do mu przed 17,
ale nie wia do mo do kład nie, o któ rej.

Fir ma nie po da je nam, ile bę dzie we -
dług niej kosz to wa ła pa czka dla cio ci.

Kur Je rzy – kal ku la tor in ter ne to wy po -
le ca kil ka op cji re a li zo wa nych przez DHL
lub UPS. Ce ny od 26,92zł do 36,90zł, ale
cio cia ko niecz nie mu si być wdo mu nie -
mal przez ca ły dzień, do godz. 17.

Od fir my Kur Je rzy otrzy ma liś my
wy li cze nie z DHL Stan dard 10 kg:
26,27 zł brut to plus 4,31 zł za ubez pie -
cze nie to ra zem 30,58 zł.

Ma gda Kło dec ka

Jak  re kla mo wać usługi

kurierów, przeczytasz 

na Me troMsn.pl

32215025

R E K L A M A

M
A
T
E
R

IA
ŁY

 P
R

O
D

U
C

E
N

TA
M

A
T
E
R

IA
ŁY

 P
R
O

D
U

C
E
N

TA



15PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012ometr
Alfreda, Izydor, Janina, Liwia, TeodorImieniny obchodzą: 

metro@agora.pl
Listy piszcie

1 WAE 32243586.n



16 metro PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012

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

metro@agora.pl
Listy piszcie

WAE 132239927



17PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012ometr
Alfreda, Izydor, Janina, Liwia, TeodorImieniny obchodzą: 

metro@agora.pl
Listy piszcie

1 WAE 32239948



18 metro PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012

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

metro@agora.pl
Listy piszcie

WAE 132239952



19PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012ometr
Alfreda, Izydor, Janina, Liwia, TeodorImieniny obchodzą: 

metro@agora.pl
Listy piszcie

1 WAE 32239919.n



20 metro PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012

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

metro@agora.pl
Listy piszcie

WAE 132239930.n



21PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012ometr
Alfreda, Izydor, Janina, Liwia, TeodorImieniny obchodzą: 

metro@agora.pl
Listy piszcie

1 WAE 32239939.n



22 metro PIĄTEK–NIEDZIELA 14–16 GRUDNIA 2012

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

metro@agora.pl
Listy piszcie

WAE 132239957.n



1 WA

23metro@agora.pl
Listy piszcie

PIĄTEK–NIEDZIELA 14-16 GRUDNIA 2012

Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

FUT BOL. ŁKS bez tre ne ra. Ma rek

Choj nac ki prze stał być tre ne rem I-li go -

we go ŁKS-u. W czwar tek roz wią zał

umo wę za po ro zu mie niem stron. Choj -

nac ki pro wa dził ŁKS w 17 me czach li -

go wych, z któ rych trzy wy grał, czte ry

zre mi so wał i dzie sięć prze grał. Dru ży -

na z al. Unii za koń czy ła run dę je sien -

ną na 16. miej scu.

FUT BOL. Kry zys Re a lu Ma dryt

trwa. Po raż ka 1:2 z Cel tą Vi go w Pu -

cha rze Kró la by ła szó stą klę ską

„Kró lew skich” w tym se zo nie. Roz -

gryw ki w Hisz pa nii do tar ły do pie ro

do pół met ka, a Re al za li czył już wię -

cej wpa dek niż w ca łym po przed nim

se zo nie. To naj gor szy se zon Re a lu

w erze tre ne ra José Mo u rin ho. Z 26

spot kań „Kró lew scy” prze gra li aż

sześć. W li dze do pro wa dzą cej Bar -

ce lo ny tra cą aż 11 pkt. W Li dze Mi -

strzów za ję li dru gie miej sce w gru -

pie, za Bo rus sią Do rtmund. W pier -

wszym se zo nie pod wo dzą Mo u rin ho

Re al prze grał sześć z 59 me czów.

W dru gim – pięć z 58. 

ŻU ŻEL. Crump koń czy ka rie rę. Ja -

son Crump, któ ry w ubieg łym se zo nie

bro nił barw rze szow skiej PGE Mar my,

zde cy do wał się za koń czyć ka rie rę. Au -

stra lij ski żuż lo wiec pod jął ta ką de cy zję

po tym, jak nie zna lazł so bie no we go

klu bu na przy szły se zon. 

PŁY WA NIE. Phelps wró ci? – On jest

cią gle mło dy. My ślę, że wró ci na igrzy -

ska w Rio de Ja ne i ro. Zo ba czy cie, że

za tęsk ni za spor tem – uwa ża Ry an

Loch te, ry wal i ko le ga Mi cha e la Phel -

psa z ame ry kań skiej re pre zen ta cji pły -

wa ków. Po igrzy skach w Lon dy nie

18-krot ny mistrz olim pij ski za koń czył

ka rie rę. Phelps wy wal czył 22 me da le

olim pij skie i jest naj bar dziej uty tu ło wa -

nym spor tow cem wszech cza sów.

W swo jej dys cy pli nie zdo był wszyst ko,

co by ło do zdo by cia. Loch te, 11-krot ny

me da li sta olim pij ski, uwa ża, że Phelps

nie po wie dział osta t nie go sło wa. – Pły -

wa nie bę dzie za nim tęsk ni ło, my ślę,

że wró ci do ba se nu, on jest cią gle

mło dy – stwier dził Loch te. 30 czer wca

2013 ro ku Phelps skoń czy 28 lat. 

Szyb ciej, wy żej, da lej

*PZPN chce zor ga ni zo wać fi nał Li -
gi Mi strzów na Sta dio nie Na ro do -
wym. To re al ny po mysł 

– Przy go to wu je my się do prze pro wa -
dze nia na praw dę wiel kiej im pre zy
– mó wi Zbi gniew Bo niek, pre zes
PZPN. – Nie chce my apli ko wać do UE -
FA o kil ka wiel kich im prez rów no -
cześ nie, bo mo że my nie do stać żad -
nej. Zrób my jed ną, ale po rząd nie.
Przy go to wa nia mi do zło że nia wnio -
sku już zaj mu je się dział za gra nicz -
ny, ale na ra zie nie chcę jesz cze ujaw -
niać ofi cjal nie, o ja kie wy da rze nie
cho dzi.

Wszyst ko wska zu je na to, że to fi nał
LM. Jesz cze ni gdy w hi sto rii na pol -
skim sta dio nie nie ro ze gra no żad ne -
go me czu fi na ło we go w ja kim kol wiek
z eu ro pej skich pił kar skich pu cha rów.

Do me czu do szło by na Sta dio nie Na -
ro do wym w War sza wie. Ale nie szyb -
ciej niż za trzy, czte ry la ta. W 2013 ro -

ku fi nał LM zo sta nie ro ze gra ny na lon -
dyń skim Wem bley. 

W Pol sce pa nu je prze ko na nie, że nie
otrzy ma my pra wa or ga ni za cji fi na łu
LM, gdyż ma my zbyt ma łe obiek ty.
Sta dion Na ro do wy mie ści 55 tys. wi -
dzów, a fi na ły LM gra no na obiek tach
co naj mniej 60-ty sięcz nych. – Do ro -
ze gra nia fi na łu LM re ko men du je się
do UE FA sta dio ny o po jem no ści 60
tys., ale to nie zna czy, że nie moż na za -
pro po no wać mi ni mal nie mniej sze go.
Sta dion Na ro do wy jest no wo czes ny
i spo koj nie moż na na nim ro ze grać
naj waż niej szy mecz klu bo wy w Eu ro -
pie. Eki pa Grze go rza La ty nie wie le
pod tym wzglę dem ro bi ła, ale pre zes
Bo niek ma świet ne no to wa nia w UE -
FA i u Mi che la Pla ti nie go, więc ma my
du że szan se – twier dzi Mi chał List kie -
wicz, by ły pre zes PZPN i de le gat UE -
FA. Pla ti ni kon sek wen tnie pro mu je
fut bol we wszyst kich kra jach Eu ro py
i przy zna je or ga ni za cję waż nych im -

prez i me czów wie lu mniej szym kra -
jom. W tym ro ku fi nał Li gi Eu ro pej -
skiej od był się w Bu ka resz cie. 

Pla ti ni spo wo do wał też, że mia stem
po je dyn ków o Su per pu char Eu ro py
nie bę dzie już tyl ko Mo na ko. W 2013
ro ku are ną Su per pu cha ru bę dzie
obiekt w Pra dze, a w 2015 ro ku za led -
wie 27-ty sięcz ny sta dion w Tbi li si. List -
kie wicz twier dzi, że po otrzy ma niu
pra wa do or ga ni za cji Eu ro 2012 eki pa
Grze go rza La ty za rzą dza ją ca związ -
kiem po win na się sta rać o ta kie me cze,
ale za nied ba ła spra wę. – Gdańsk, Po -
znań czy Wroc ław po win ny się sta rać
o fi nał Li gi Eu ro pej skiej czy Su per pu -
char – prze ko nu je List kie wicz. – Szko -
da, że nie po my śla no o tym wcześ niej,
bo już cze ka li byś my w ko lej ce. Te raz
mo że my się zgło sić, ale trze ba bę dzie
cze kać, pew nie do 2016 czy 2017 ro ku.

Bo niek mo że przejść do hi sto rii ja -
ko pre zes PZPN, któ ry ja ko pier wszy
zdo był dla Pol ski or ga ni za cję fi na łu
naj waż niej sze go me czu klu bo we go
w Eu ro pie. 

Ar tur Brzo zow ski 

Fi nał Li gi Mi strzów w War sza wie?

Newsdnia
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

Ta de usz Ką dzie la 

* metro@agora.pl

Po pier wszych pię ciu star tach w PŚ
Kry sty na Pał ka jest szó sta w kla sy fi -
ka cji ge ne ral nej, Ma gda le na Gwi zdoń
zaj mu je 12. lo ka tę, a We ro ni ka No wa -
kow ska-Ziem niak 20. Naj waż niej szą
im pre zą se zo nu bę dą MŚ, któ re od
6 do 17 lu te go od bę dą się w cze skim
No vym Me ście.

Ta de usz Ką dzie la: Czy spo dzie wał

się pan tak do brej for my biat lo ni -

stek już na po cząt ku se zo nu? 

To masz Si ko ra: Spo dzie wa łem się,
że bę dzie do brze, bo oglą da łem tre -
nin gi dziew czyn przed Pu cha ra mi
Świa ta, po za tym śle dzi łem to, co się
dzie je w ka drze. Wi dzia łem, że wy -
ko nu ją du że ob cią że nia i te raz to
przy no si efekt. 
Trzy Po lki są w pier wszej dwu -

dziest ce Pu cha ru Świa ta. Czy któ -

raś z nich sta nie się li der ką ka dry? 

– Pre zen tu ją rów ny po ziom. Bar dzo
mi się po do ba bieg Ma gdy Gwi zdoń
i We ro ni ki No wa kow skiej, bo osią ga -
ją cza sy za wod ni czek ze świa to wej
czo łów ki i to mu si ro bić wra że nie.
Kie dy w jed nym star cie zło ży się tak
do bry bieg i cel ne strze la nie, to wy -
nik mo że być re we la cyj ny. Je stem
pod wra że niem strze la nia Kryś ki
Pał ki, bo to nie jest przy pa dek, wi -
dać, że nad tym pra cu je, i jest to bar -
dzo mą dre strze la nie. Ona wie, że
nie jest jesz cze w naj lep szej for mie
bie go wej, więc sta ra się wszyst ko jak
naj le piej zro bić na strzel ni cy i każ dy
strzał jest wy pra co wa ny. 
W pol skiej ka drze pra cu ją od te go

se zo nu wło scy ser wis ma ni. Czy to

praw da, że to pan ich zna lazł? 

– Po wiedz my, że po śred nio. Kie dyś
na wią za łem współ pra cę z Wło chem,
te raz tak się zda rzy ło, że je go przy ja -

ciel pra cu je w Pol sce i przy no si to
efekt. 
Za wod ni czki chwa lą so bie pra cę

z tre ne rem Ada mem Ko ło dziej czy -

kiem, któ ry obok przy go to wa nia

wy trzy ma ło ścio we go moc no po sta -

wił na tre ning si ło wy. Czy to fak -

tycz nie no wość w pol skim szko le -

niu? 

– Dziew czy ny ma ją spo ro ra cji, jed -
nak nie umniej szał bym te go, co ro bi -
ły kie dyś, bo to jest pod sta wa do te -
go, co wy ko nu ją te raz. Każ dy z za -
wod ni ków, je śli my śli o spor cie dłu -
go fa lo wo, to mu si zro bić do brą pod -
sta wę, że by wy ko ny wać pra cę, ja ką
ro bią dziew czy ny te raz. Tre ner Ko -
ło dziej czyk, wpro wa dza jąc ta kie tre -

nin gi, osią ga bar dzo wy ni ki, ale jest
to też za słu ga pra cy je go po przed ni -
ków. 
Kry sty na Pał ka mó wi ła nie daw no,
że biat lo nist ki są go to we wspo móc
Ju sty nę Ko wal czyk w szta fe cie bie -
go wej. Czy fak tycz nie są aż tak szyb -
kie? 
– Oczy wi ście mu sia ły by się spraw -
dzić z po zo sta łą czę ścią ka dry w bie -
gach, ale my ślę, że po ra dzi ły by so -
bie, oczy wi ście w bie gach kro kiem
łyż wo wym, nie kla sycz nym. Spo koj -
nie da ły by ra dę. 
Go rzej star tu ją pa no wie, któ rym po

ze szłym se zo nie mi ni ster stwo

zmniej szy ło środ ki na przy go to wa -

nia. 

– Cięż ko mó wić o chło pa kach. Za -
wsze wie rzy łem, że drze mią w nich
na dzie je i przy jdzie se zon, w któ rym
zro bią po stęp i uwie rzą w swo je moż -
li wo ści. Po zo sta je wie rzyć, że roz krę -
cą się w trak cie se zo nu, choć na ra zie
te wy ni ki są bar dzo sła be. 
Na co we dług pa na stać na szych re -
pre zen tan tów w tym se zo nie? 
– Od dziew czyn mam wy so kie ocze -
ki wa nia, ale chciał bym zo sta wić je
dla sie bie, że by nie za pe szyć. Chło -
pa kom z ca łe go ser ca ży czę, że by
zro bi li mi ni ma olim pij skie. My ślę,
że był by to dla nich ol brzy mi suk ces
i wte dy po czu li by, że ich moż li wo ści
są o wie le wię ksze, niż to pre zen tu ją
te raz. 
Pan tre nu je obec nie ka drę przy go to -
wu ją cą się do igrzysk w Ko rei za
osiem lat. Wi dzi pan na stęp ców? 
– Ra zem z Ka re lem So u ka lem za czę -
liś my tę pra cę do pie ro w sierp niu
i je steś my na eta pie po zna wa nia
mło dych za wod ni ków. W tym ro ku
sta ra my się okre ślić, co w ich tre nin -
gu bę dzie przy no sić efekt i nad
czym trze ba pra co wać. Każ dy z tych
chło pa ków i dziew czyn mo że błys -
nąć. Pa mię tam swo je po cząt ki, by -
łem jed nym z naj gor szych w pier -
wszych dwóch la tach, do pie ro póź -
niej na stą pi ło prze ła ma nie i wy ni ki
po szły w gó rę. Sta ra my się ni ko go
nie skre ślać, oczy wi ście mu si my też
wy brać li de rów, z któ ry mi bę dzie -
my pra co wać, jest kil ku uzdol nio -
nych, naj waż niej sze, że by nikt z tych
ta len tów nam nie umknął. 

Roz ma wiał Ta de usz Ką dzie la

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. 

Biat lo nist ki po bie gną
z Ju sty ną Ko wal czyk?
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 dwóch ty god niach przer wy i kil -
ku spo koj nych tre nin gach naj lep szy
pol ski sko czek wra ca do Pu cha ru
Świa ta. W pią tek o 14 kwa li fi ka cje
do kon kur su w En gel ber gu. Trans mi -
sja o 14 w Eu ros por cie, kon kur sy
w so bo tę i nie dzie lę

O fa tal nym wy stę pie w Ku u sa mo,
gdzie dru ży na za ję ła osta t nie 11. miej -
sce z ol brzy mią stra tą do ós me go miej -
sca, da ją ce go awans do dru giej se rii,
nikt w pol skiej eki pie nie chce już pa -
mię tać. – Pa trzy my przed sie bie,
w Szwaj ca rii wszyst ko po win no wró -
cić do nor my – prze ko nu je Łu kasz Kru -
czek, tre ner pol skiej ka dry. Jesz cze
w Fin lan dii do szło do „oczysz cza ją -
cej” roz mo wy tre ne ra z za wod ni ka mi.
Każ dy na pi sał, co – je go zda niem – by -
ło przy czy ną sła bych sko ków, a póź -
niej eki pa prze szła od słów do czy nów.

Kru czek, z Ka mi lem Sto chem i Pio -
trem Ży łą, czy li dwo ma naj star szy mi
za wod ni ka mi dru ży ny, po je chał na kil -
ka dni do au striac kie go Ram sau, by na
ma łej skocz ni pro sto wać błę dy. – Ka mil
i Piotr za czę li ska kać na do brym po zio -
mie. By liś my w Ram sau po to, by zwię -
kszyć po wta rzal ność do brych sko ków,
i to się uda ło – po wie dział Kru czek.
W nie dzie lę tre ner i za wod ni cy by li już
wPol sce, awe wto rek tre no wa li na Wiel -
kiej Krok wi. – Tre ning w Za ko pa nem
po ka zał, że uda ne pró by z ma łej skocz -
ni za wod ni cy prze nie śli na du ży obiekt
– zdra dził tre ner ka dry. – W śro dę zes -
pół miał tre ning mo to rycz ny, w czwar -
tek pod ró żo wa liś my, a ko lej ne sko ki
do pie ro w pią tek w En gel ber gu – po -
wie dział Kru czek. Sko ki tre nin go we
w Szwaj ca rii od go dzi ny 12. 

W ka drze zna lazł się m.in. 18-let ni
Kle mens Mu rań ka, któ ry w po przed -
ni we e kend dwa ra zy za jął dru gie miej -
sce w Pu cha rze Kon ty nen tal nym w Ał -
ma tach. W po przed nim se zo nie Kli -
mek wy wal czył 26 pkt PŚ. – Za wod nik,
któ ry sta je na pod ium w COC, zwy kle
zdo by wa pun kty w PŚ, ale pod sta wą
do te go za wsze są do bre sko ki – mó wi
Kru czek. Oprócz Mu rań ki, Sto cha i Ży -
ły w En gel ber gu wy stą pią tak że: Da -
wid Ku bac ki, Ma ciej Kot i Krzysz tof
Mię tus. 

rb

Stoch
wraca na
skocznię

We ro ni ka No wa kow ska pod czas igrzysk olim pij skich w Van co u ver
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