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Gubernator Terminator nigdy nie był wylewny. A tu wydał wspomnienia. 

My znaleźliśmy sześć rzeczy, których mogliście o Schwarzeneggerze nie wiedzieć * 8

* Bon vivant PRL-u w koloro-
wych skarpetkach, guru bikinia-
rzy, wielbiciel jazzu. W „Złym”
sportretował mistrzowsko war-
szawski półświatek, który uwiel-
biał kultową meduzę z lornetą

Mary Ellen Fox – trzecia żona Le-
opolda Tyrmanda – nigdy tej książ-
ki nie przeczytała. Zakochała się
w polskim emigrancie przez kon-
serwatywne felietony pisane na ła-
mach „New Yorkera”. Miała wtedy
23 lata. Do 50-letniego Tyrmanda
napisała list. Ich korespondencja
„Tyrmandowie – romans amery-
kański” opracowana przez Agatę
Tuszyńską właśnie trafia do księ-
garń. Po raz pierwszy do Polski
przyjechała też Mary Ellen. Na
spot kaniach w Warszawie opowie
o ostatnich latach życia jednego
z najważniejszych polskich pisa-
rzy. Bez wybielania. 

Więcej * 7

Żo na Tyr man da pier wszy raz w Pol sce. Książ ka o ich ro man sie w księ gar niach

Mariusz Jałoszewski

* metro@agora.pl

*To skutki pomysłu kontrolowane-
go przez PSL Ministerstwa Pracy i Po-
lityki Społecznej. Chce dać gminom
prawo do wglądu w prywatne sprawy
rodziców. Urzędnicy będą mogli żą-
dać nie tylko adresu, ale także pytać
o miejsce pracy, PIT czy zarobki. To
ma usprawnić nabór do żłobków.

Teraz w publicznych placówkach
opiekę znajduje zaledwie 2,6 proc.
dzieci, a na prywatne żłobki stać nie-
wielu rodziców. Jesteśmy w ogonie
Europy, bo średnia w Unii to 26 proc.
W stolicy jest tylko 4,6 tys. miejsc. Ro-
dzice wpisują się na listy rezerwowe
– czeka tam ok. 6 tys. osób – i czekają
miesiącami, aż coś się zwolni. 

Gminy wprowadziły więc selekcję
podań. W stolicy np. przydziela się
punkty. Premiowane są osoby z tu-
tejszym meldunkiem, pracujące i pła-
cące tu podatki. Ale rodzice zyskali
sprzymierzeńca. Przeciw ujawnia-
niu takich danych wystąpił główny
inspektor ochrony danych osobo-
wych. 

Dlatego Ministerstwo Pracy legali-
zuje ustawą system kontroli przy na-
borze i gminom daje możliwość żą-
dania zaświadczenia o zarobkach. Czy

po to, żeby gminy mogły wprowadzić
przy rozdziale miejsc kryterium do-
chodowe? Np. zapewnić miejsca tyl-
ko uboższym? Albo od dochodów uza-
leżnić wysokość opłat za dziecko?
Wczoraj resort nie udzielił nam od-
powiedzi na te pytania. 

Groźnie brzmi pomysł, żeby żłobki
łączyć w zespoły z przedszkolami,
a nawet szkołami. Ministerstwo tłu-
maczy to oszczędnościami na admi-
nistracji. Bo żłobko-przedszkolo-
szkoły będą mogły być w jednym bu-
dynku. Czy upychanie wszystkich ra-
zem wyjdzie dzieciom na dobre? Na
to też nie dostaliśmy odpowiedzi. 

Resort ma też dla rodziców mar-
chewkę. Planuje dotacje i zwolnienia
z opłat za grunt dla żłobków, klubów
malucha i opiekunów dziennych. Chce
też złagodzić wymogi sanitarne dla ta-
kich placówek, dzięki czemu łatwiej
będzie je zakładać. 

Ustawa jest właśnie konsultowana. 
– Pomysł na tworzenie zespołów nas

cieszy. To jest postulat samorządów.
Skorzystają na tym wiejskie gminy,
w których prawie nie ma żłobków. Za-
miast stawiać nowe budynki, zaadap-
tują pomieszczenie, np. żłobek zrobią
w przedszkolu, z oddzielnym wej-
ściem – mówi Teresa Ogrodzińska, pre-
zes Fundacji Rozwoju Dzieci. 

– Nic złego się nie stanie, jeśli po-
wstanie osobne wejście, a plac zabaw
się odgrodzi – uspokaja dyrektor sto-
łecznego zespołu żłobków Bożena
Przybyszewska. Zapewnia też, że nie
będzie masowego sprawdzania ro-
dziców. – Zaświadczenia o zarobkach
są nam potrzebne do dawania w ulg
w opłatach, które przecież zależą od
dochodów – dodaje.

To, co podoba się urzędniczce, nie
podoba się rodzicom. – Pomysł mini-
sterstwa przypomina walkę z niedo-
borami na rynku z czasów PRL, kie-
dy zamiast dosypać produktów, wpro-
wadzono kartki. A zespoły żłobkowo-
przedszkolno-szkolne to pomysł dyk-
towany oszczędnością – uważa Tomasz
Elbanowski z Fundacji Rzecznik Praw
Rodziców.

Także MEN chce zalegalizować kon-
trolę rodziców przy naborze do przed-
szkoli. W tym tygodniu MEN ujawni
swój projekt. Oprócz kija obiecuje też
marchewkę – ponad 300 mln zł dla gmin. 

Patrycja Dołowy z Fundacji MaMa:
– Rodziców się dzieli i nawzajem na
siebie napuszcza. Biednych na boga-
tych, zameldowanych na przyjezd-
nych. To budzi agresję. Jeśli państwo
chce mieć nowych obywateli, to mu-
si zainwestować. Czyli tworzyć nowe
miejsca dla dzieci. *

MALUCHY DO
KOMBINATÓW
Gmi ny bę dą wy ła py wać ro dzi ców z „ob cym” mel dun kiem. 
Naj mniej sze dzie ci upcha ją z przed szko la ka mi w pod sta wów kach

PowerPoint
zagraża 
armii USA 
* Tak przynajmniej twierdzi były
głównodowodzący sił NATO w Afga-
nistanie gen. Stanley A. McChrystal

Emerytowany generał, odwołany zAfga-
nistanu w 2010 r., posądza PowerPoin-
ta o to, że stanowi główne zagrożenie
dla amerykańskich sił zbrojnych. Nie-
zależnie od miejsca, w którym stacjo-
nują. Według niego sposób, w jaki or-
ganizowane są dane w PowerPoincie,
nazbyt upraszcza przekaz. Całą narra-
cję, nawet jeśli dotyczy ona spraw na-
prawdę skomplikowanych, trzeba za-
prezentować na kilkunastu-kilkudzie-
sięciu hierarchicznie uporządkowanych
slajdach. Aby były czytelne, ilość ma-
teriału należy okroić do minimum, wy-

ciągając uproszczone wnioski. Szko-
dliwa ma być też sama „graficzność”
prezentacji. Papeteria, ramki i tabelki
sprawiają, że widzowie zwyczajnie prze-
stają myśleć analitycznie, przeładowa-
ni wyrywkowymi danymi.

Na opinię generała (i inne, podobne)
powołuje się dziennikarz Franck From-
mer w książce „How PowerPoint ma-
kes you stupid” („Jak PowerPoint cię
ogłupia”). Na razie nie została przetłu-
maczona na polski, ale na wszelki wy-
padek ostrzegamy: przyjrzyjcie się kry-
tycznie swoim prezentacjom. kęs

Do wiosny
nie chorujmy 
*Centrum Zdrowia Dziecka w War-
szawie: wycinanie migdałków do-
piero w przyszłym roku

Badanie USG żył w poradni szpitala
w Ostrołęce – zapisy na grudzień 2013 r.
Endokrynolog w Akademickim Szpi-
talu Klinicznym we Wrocławiu – 2014 r.
W całej Polsce przychodnie i szpitale
odsyłają pacjentów. Z chorobą mają po-
czekać do przyszłego roku, bo w tym
szpitali nie stać już, by im pomóc. Naj-
ostrzej sytuacja wygląda na Mazowszu.
20 szpitali szykuje pozew zbiorowy
przeciwko NFZ o wypłatę pieniędzy za
nadprogramowych pacjentów. Będą
walczyć w sumie o ok. 100 mln zł. 

Co na to NFZ * 3

Premier PiS
z Matriksa?
* Socjolog prof. Piotr Gliński jest
kandydatem PiS na premiera „rzą-
du technicznego”, który miałby za-
stąpić gabinet Donalda Tuska

– Nie stać nas na marazm. Musimy ru-
szyć Polskę do przodu. Dlatego musi-
my zakończyć wojnę polsko-polską
i zacząć projekt Polska – zapowiedział.
– Rządy Donalda Tuska są złe, bo pań-
stwo ucieka od odpowiedzialności za
kryzys, nie broni obywateli przed nad-
mierną biurokracją, monopolami czy
złodziejami, jak Amber Gold. – Próba
zmontowania przez PiS rządu bez za-
plecza parlamentarnego to Matrix, te-
atr absurdu – komentują politycy PO. 

Jakie szanse ma akcja PiS * 3
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Listy piszcie

20 tys. urzęd ni ków przy by ło w ad mi ni stra cji pu blicz nej za rzą dów PO – alar -

mu je Fun da cja Re pub li kań ska, przy po mi na jąc obiet ni ce pre mie ra Do nal da Tu ska, że bę dzie wal czył

z biu ro kra cją. W ra por cie „Za trud nie nie w ad mi ni stra cji pu blicz nej – dy na mi ka i kosz ty” czy ta my, że

wy dat ki na ad mi ni stra cję pu blicz ną w la tach 2008-2012 wzro sły o 10,6 mld zł. 

ciężarna na L4

Liczbadnia

Alicja Bobrowicz, ebal

* metro@agora.pl

*Każda kobieta powinna mieć pra-
wo do pójścia na urlop w dwóch ostat-
nich miesiącach ciąży bez konsultacji
lekarskiej – proponują pracodawcy,
skupieni w PKPP Lewiatan. To na ra-
zie jedyny efekt dyskusji, którą sami
wywołali, oskarżając ciężarne Polki
o wyłudzanie L4 bez żadnego zdro-
wotnego powodu. Powołali się na wy-
liczenia ZUS: w ub.r. prawie 2 mln zwol-
nień wystawiono z powodu ciąży. 

W„Metrze” zaapelowaliśmy do przed-
siębiorców, by „dali żyć” kobietom wcią-
ży. Na naszych łamach dr Grzegorz Po-
łudniewski, ginekolog położnik, prze-
wodniczący Zarządu Głównego Towa-
rzystwa Rozwoju Rodziny, tłumaczył,
że L4 w ciąży to żadna fanaberia. – Po
tym, jak ciężarna poinformuje oswoim
stanie, pracodawca woli wysłać ją na
zwolnienie i szybko znaleźć na jej za-
stępstwo kogoś w pełni dyspozycyjne-
go. Wywiera więc presję, by już nie zaj-
mowała miejsca pracy i lepiej w ciąży
siedziała w domu – mówił dr Połu-
dniewski. Czytelniczki zaś dowodziły,
że: pracodawcy zmuszają je do nad-
godzin, nie pozwalają wychodzić na ba-
dania, wolą wysłać je na zwolnienie
i znaleźć zastępstwo, tylko ciężarna
wie, jak naprawdę się czuje, często
słyszy od koleżanek, że wyleguje się, kie-
dy one pracują, a po porodzie itak się
okazuje, że nie ma gdzie wracać, bo nie
przedłużono jej umowy.

Minister pracy Władysław Kosiniak-
-Kamysz, pytany o propozycje praco-

dawców, powiedział: – Zastanawiam
się nad tym, pytam o zdanie m.in. kon-
sultanta krajowego ds. ginekologii.
A może lepiej, żeby wzorem innych
państw kobieta dostawała kilka do-
datkowych tygodni urlopu macie-
rzyńskiego do wykorzystania przed
porodem, bez straty dla podstawo-
wego wymiaru urlopu, ale i bez moż-
liwości przedłużenia go w razie nie-
wykorzystania w czasie ciąży? 

Sprawdziliśmy, jak to rozwiązano
w innych państwach. 

WIELKA BRYTANIA: 

Zwolnienie w ciąży się
nie opłaca 
Joanna, 33 lata, mama dwóch

chłopców (trzy lata i pół roku),

mieszka na stałe w Northampton

w Anglii, pracuje w agencji

pośredniczącej w zatrudnieniu 

Angielki w ogóle nie biorą zwol-
nień w ciąży. Zresztą Polki, któ-

re znam, też nie. Obie moje ciąże nie
były najłatwiejsze, ale pracowałam

prawie do końca. W pierwszej ciąży
na początku stwierdzono u mnie ane-
mię. Według lekarza nie był to powód
do zwolnienia. Dopiero kiedy zaczę-
łam bardzo wymiotować, zapropo-
nował mi tygodniowy odpoczynek.
W drugiej ciąży miałam podejrzenie
cukrzycy i bardzo wysokie ciśnienie.
Trafiłam na tydzień do szpitala, prze-
szłam szczegółowe badania i wróci-
łam do pracy. W Polsce pewnie zosta-
łabym w domu, ale tu jest zupełnie in-
ne podejście do ciąży. Dla nich stwier-
dzenie: „ciąża to nie choroba” to ża-
den banał czy sposób na dokopanie
kobiecie. To najtrafniej odzwierciedla
angielskie podejście do sprawy. Ko-
bieta przez większość ciąży spotyka
się tylko z położną w przychodni, nie
ma regularnych wizyt u ginekologa,
comiesięcznego USG. Nie wiem, jak
bardzo zagrożona musiałaby być cią-
ża, żeby lekarz wystawił zwolnienie.
Bardzo rzadko je proponują. 

Ale też podejście pracodawcy jest
inne niż w Polsce. Kobieta nie boi się,
że ktoś na nią krzywo spojrzy, że stra-
ci pracę i zostanie na lodzie. Kiedy by-
łam w 14. tygodniu drugiej ciąży, mo-
ja firma redukowała etaty na dużą ska-
lę. Zostałam zwolniona. Nie streso-
wałam się ani przez moment. Tydzień
później miałam rozmowę o pracę, dwa
tygodnie później nową, nawet lepszą
posadę! Nowy pracodawca doskona-
le wiedział, że jestem w czwartym mie-
siącu ciąży. Już pierwszego dnia do-
stałam specjalnie wyprofilowane krze-
sło, żeby nie bolał mnie kręgosłup. Mia-
łam częstsze przerwy, żeby odpocząć

od komputera i mogłam jeść przy biur-
ku (czego normalnie się nie prakty-
kuje). Normalne było,  że mam wolne
lub wychodzę wcześniej na badania.
Kiedy byłam zmęczona, też mogłam
urwać się trochę przed czasem. Pod
koniec ciąży szef zawołał mnie do sie-
bie i oznajmił, że jego zdaniem praca
w tym oddziale firmy może być dla
mnie zbyt stresująca (to był najwięk-
szy oddział, najbardziej oblegany
przez klientów). Zaproponował prze-
niesienie do mniejszego biura i awans,
bo miałam je prowadzić. 

Inna sprawa, że zwolnienie lekarskie
w ciąży zupełnie się nie opłaca. Tu sys-
tem jest taki (przy każdym zwolnie-
niu), że za pierwsze cztery dni nie pła-
cą w ogóle. Potem każda firma może
ustalić własny system płacenia. Są ta-
kie (choć niewiele), które płacą nawet
100 proc. pensji. Większość wypłaca
tylko obowiązkową, ustalaną przez
rząd kwotę. W tym roku to tylko 
85 funtów tygodniowo. Maksymalnie
do 28 tygodni chorowania. 

SZWECJA: 

Zwolnienie w ciąży? 
Nie ma podstaw 
Lotta, 45 lat, przedszkolanka

z Mellerud, ma dwójkę dzieci 

Przez obie ciąże pracowałam
w przedszkolu. Nie brałam urlo-

pów ani zwolnień lekarskich, bo czu-
łam się dobrze. Tu nie ma zwyczaju,
żeby kobiety, których ciąża przebiega
prawidłowo, brały zwolnienia lekar-

skie. Jeśli praca jest wyjątkowo cięż-
ka (fizyczna, wyczerpująca, zagraża-
jąca zdrowiu), a pracodawca nie mo-
że zmienić zakresu obowiązków, ko-
bieta może się ubiegać o specjalny za-
siłek i pójść na urlop macierzyński już
60 dni przed planowanym terminem
porodu. Sama ubiegałam się o taki, ale
uznano, że moja praca nie wymaga aż
takiego wysiłku fizycznego. Jeśli cią-
ża jest zagrożona albo są poważne po-
wikłania, dostaje się zwolnienie. Za
pierwsze dwa tygodnie płaci firma,
potem dostaje się 80 proc. wypłaty.
Zawsze też (nie tylko w ciąży) można
wziąć tydzień wolnego, kiedy jest się
przeziębionym lub przemęczonym,
bez papierka od lekarza. 

IRLANDIA: 

Ciężarne pod opieką
współpracowników 
Tony, pracownik banku, ojciec dwóch

chłopców

Nie spotkałem się ztym, żeby mo-
je koleżanki z pracy nadużywały

przywilejów, które im przysługują z ra-
cji ciąży. Wręcz przeciwnie, najczęściej
pracują jak najdłużej. Bank ma taką po-
litykę (zgodną, jak mi się wydaje, z po-
lityką państwa), żeby ułatwić im ten
czas. Kobiety wciąży bez problemu wy-
chodzą z pracy na badania czy zajęcia
w szkole rodzenia. Mogą też umówić
się na inne godziny pracy czy dni wol-
ne, w zależności od potrzeb. Wszyscy
staramy się trochę nimi opiekować, na
tyle, na ile możemy.  *

CIĄŻA TO NIE CHOROBA.
NA RAZIE NA ZACHODZIE
Zwolnienie w ciąży? A po co? – słyszymy od kobiet, które pracują w Anglii, Szwecji i Irlandii. Tyle że one nie żyją
w strachu, iż ciąża może się równać zwolnieniu z pracy

ZDEJMUJCIE PLECAKI
W METRZE, TRAMWAJU
I AUTOBUSIE! 
Chciałabym zwrócić się z apelem do

pasażerów komunikacji miejskiej,

zwłaszcza tych młodszych: wchodząc

do metra, tramwaju czy autobusu,

zdejmujcie plecaki! Po pierwsze,

o wiele mniej przeszkadzają one na

poziomie nóg niż na plecach (bardzo

blokują wtedy przejście, a niższe od

was osoby często mają je na pozio-

mie nosa). Po drugie, mając je na

plecach, macie nad nimi znacznie

mniejszą kontrolę – bardzo łatwo

wam coś z nich ukraść. Gdybyście

więc postawili je na podłodze, byłoby

to wygodniejsze dla wszystkich i bez-

pieczniejsze dla was. Wydaje mi się,

że to byłby dobry temat na kampanię

społeczną.     czcz

NAPISZCIE, W JAKI SPOSÓB
FIRMY SZUKAJĄ
KANDYDATÓW DO PRACY! 
Opisaliście, czego nie należy robić,

składając swoje ogłoszenie o pracę

w internecie („Metro” z 1 październi-

ka). Według mnie mało który praco-

dawca w ogóle takie ogłoszenia prze-

gląda, bo po co wertować bezsen-

sowne sterty ogłoszeń, skoro można

umieścić jedno swoje, a zaintereso-

wani sami się zgłoszą. Chciałabym

poznać opinię jakiegoś pracodawcy

na ten temat, jakie są metody znaj-

dowania pracowników.

Karolina GabrKarolina Gabryańczykyańczyk

OD REDAKCJI: Dziękujemy za opinię,
chętnie przyjrzymy się tematowi
i spróbujemy wybadać pracodawców.

O MĄDROŚCI GRECKICH
FILOZOFÓW 
W „Metrze” z 27 i 28 września przed-
stawiliśmy dość niezwykłą hipotezę,
mianowicie, co greccy filozofowie po-
wiedzieliby protestującym miesz-
kańcom dzisiejszej Grecji oraz mło-
dym Polakom, którzy właśnie rozpo-
czynają dorosłe życie, a nie mają pra-
cy, nie potrafią związać końca z koń-

cem (poglądy Arystotelesa, Platona,
Sokratesa i innych przygotowali dla
nas młodzi filozofowie z UW, obu tek-
stów szukaj na Metromsn.pl).

Nie wiem, który z młodych naukowców

UW tak interpretuje słowa Sokratesa,

ale ten cytat z artykułu „Metra” chyba

powieszę sobie nad biurkiem, bo czę-

sto o tym zapominam: Prawdziwym

celem człowieka jest przyjaźń, dba-

nie o własną duszę i jak najpełniej-

sze samopoznanie. I nic nie może

być ważniejsze. Jedyną prawdziwą

katastrofą jest złe życie, brak pano-

wania nad sobą i uleganie niższym

potrzebom. Wszystko inne to betka.

ninekninek

PS Mam dwójkę dzieci 

– swoje zrobiłam 

OD REDAKCJI: W ten sposób czytel-
niczka odpowiada na twierdzenie, że
Sokrates miał przynajmniej dwóch sy-
nów i innym radziłby to samo.
Nam podobały się również inne ko-

mentarze greckich filozofów do bie-
żącej sytuacji:
Platon nie uwierzyłby, że może istnieć
państwo, w którym ten, co chce pra-
cować, nie może znaleźć dla siebie
miejsca.
Sokrates: Ktoś, kto szuka szczęścia
w posiadaniu, już jest głupcem. A kto
jeszcze mimo starań nie może tego zre-
alizować, jest głupcem do kwadratu.
Epikurejczycy: Podstawą szczęścia
jest umiar i spokój. Należy wyznaczać
sobie cele, które można z satysfakcją
osiągnąć, i czerpać przyjemność z co-
dziennych spraw i cnotliwego życia.

PODZIĘKOWANIA
DLA „METRA” I JEGO
CZYTELNIKÓW 
Pozdrowienia dla ludzi biorących co-

dziennie „Metro”! Czytanie „Metra”

wzbogaca, można znaleźć coś cieka-

wego, trafić na „cykl ciekawych spo-

strzeżeń”! I najważniejsze – „Metro”

nic nie kosztuje! kgkg

Z listów
do Metra

metro@agora.pl    NA RÓŻNE
TEMATY...

W Wielkiej Brytanii
podejście pracodawcy jest
inne niż w Polsce. Kobieta
nie boi się, że ktoś na nią
krzywo spojrzy, że straci
pracę i zostanie na lodzie
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*Sąd miej ski w Mosk wie odro czył
roz pa trze nie ape la cji od wy ro ku na
człon ki nie gru py Pus sy Riot, ska za -
ne na dwa la ta ła gru za od śpie wa nie
an ty pu ti now skiej pio sen ki w so bo -
rze Chry stu sa Zba wi cie la

Roz pra wę odro czo no, gdy jed na ze
ska za nych, Je ka te ri na Sa mu ce wicz,
po in for mo wa ła o re zy gna cji ze swych
ad wo ka tów. – Re zy gnu ję z nich, gdyż
mo je sta no wi sko nie zga dza się z ich
sta no wi skiem – po wie dzia ła Sa mu ce -
wicz. Na sa li są do wej pod pi sa ła
oświad cze nie o ode bra niu im peł no -
moc nictw. Po in for mo wa ła też, że ma
już no we go ad wo ka ta, ale nie za war ła
z nim jesz cze for mal nej umo wy. Pro -
ces zo sta nie wzno wio ny 10 paź dzier -
ni ka.

Ape la cja do ty czy ska za nia w sierp -
niu trzech per for me rek, któ re 21 lu te -
go w naj waż niej szej świą ty ni pra wo -
sław nej Ro sji wy ko na ły utwór „Bo gu -
ro dzi co, prze goń Pu ti na”. W ich za -
my śle był to pro test prze ciw ko po wro -
to wi Wła di mi ra Pu ti na na Kreml i po -
par ciu, ja kie go udzie lił mu pa triar cha
ca łej Ru si Cy ryl. Sąd re jo no wy uznał
dziew czy ny za win ne chu li gań stwa,
mo ty wo wa ne go nie na wi ścią re li gij ną.

pap

Pus sy Riot cze ka ją
na wy rok

*Dzie ci i mło dzież na wscho dzie Nie -
miec ma so wo za pa da ją na bie gun -
kę i wy mio ty. Za cho ro wa ło już po nad
8 tys. osób. Źró dłem mo gą być po -
sił ki ska żo ne no ro wi ru sem

Cho rzy to prze de wszyst kim
ucznio wie i przed szko la ki, a tak że
kil ku na u czy cie li z 342 pla có wek
oświa to wych w Ber li nie, Bran den -
bur gii, Sak so nii, Sak so nii-An halt
i Tu ryn gii – czy ta my w dzien ni ku
„Su ed de ut sche Ze i tung”. Wię -
kszość przy pad ków mia ła ła god ny
prze bieg, tyl ko 23 cho rych tra fi ło
do szpi ta li.

Co jest przy czy ną epi de mii? Nie
wia do mo. U kil ku dzie ci wy kry to no -
ro wi ru sy, jed nak nie jest prze są dzo -
ne, czy to właś nie te za raz ki by ły
przy czy ną fa li za cho ro wań. Ko niecz -
ne są dal sze ba da nia – twier dzą spe -
cja li ści. 

Re sort zdro wia Sak so nii oba wia się,
że mo że dojść do epi de mii na ska lę
kra ju. – Cho re dzie ci cier pią na ostre
bie gun ki i wy mio tu ją – oświad czy ła
rzecz ni czka ber liń skie go In sty tu tu
im. Ro ber ta Ko cha (RKI), zaj mu ją -
ce go się ko or dy na cją zwal cza nia epi -
de mii. 

Cho ro bę wy wo ła ły praw do po dob nie
ska żo ne po sił ki. Wszyst kie pla ców ki
szkol ne, gdzie do szło do za cho ro wań,
spro wa dza ły je dze nie z fir my ca te rin -
go wej So de xo z sie dzi bą w he skim Ru -
es sel she i mie. Przed sta wi ciel So de xo
zwró cił jed nak uwa gę, że fir ma ob słu -
gu je nie tyl ko pla ców ki oświa to we,
lecz tak że za kła dy pra cy, gdzie nie do -
szło do za cho ro wań. – Zga dza my się,
że epi de mia ma zwią zek z na szą fir -
mą, ale nie wie my, ja ki to jest zwią zek
– po wie dział „SZ” przed sta wi ciel So -
de xo.

No ro wi ru sy uwa ża ne są za jed ne
z bar dziej nie bez piecz nych wi ru sów.
W przy pad ku osób osła bio nych lub
w star szym wie ku za ka że nie ni mi mo -
że pro wa dzić do śmier ci, któ rej bez -
poś red nią przy czy ną jest od wod nie -
nie or ga niz mu. No ro wi rus jest bar dzo
za kaź ny. Do in fek cji mo że dojść po -
przez kon takt z cho ry mi, na le żą cy mi
do nich przed mio ta mi, wy mio ci na mi
lub fe ka lia mi. Naj częst szy mi miej sca -
mi za truć po kar mo wych spo wo do wa -
nych no ro wi ru sem są za kła dy ży wie -
nia zbio ro we go. pap

Dziwna
epidemia
za zachodnią
granicą

Gandhi w mleku skąpanyklik
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Ani ta Kar wow ska

*metro@agora.pl

*Przy chod nia re jo no wa na war szaw -
skiej Wo li. W re je stra cji star sza ko bie -
ta pró bu je za pi sać się do spe cja li sty
X. – Pro szę przyjść w li sto pa dzie, wte -
dy bę dzie my za pi sy wać na lu ty – sły -
szy w okien ku.

Przy chod nie i szpi ta le od sy ła ją pa -
cjen tów z kwit kiem w ca łej Pol sce.

Szpi tal Bie lań ski w War sza wie:
– W wię kszo ści po rad ni ma my wol -
ne miej sca do pie ro po No wym Ro -
ku – mó wi je go dy rek tor ka Do ro ta
Gał czyń ska-Zych. Pla ców ka do czer -
wca wy da ła na le cze nie o 1,5 mln zł
wię cej, niż poz wa la ła umo wa z NFZ.
Pie nię dzy nie od zy ska ła, w tym pół -
ro czu znów cho rych by ło wię cej niż
za kła dał li mit. Pa cjen ci mu szą więc
cze kać na wi zy tę u spe cja li sty (m.in.
do en do kry no lo ga) do przy szłe go
ro ku. Cen trum Zdro wia Dziec ka:
za bie gi la ryn go lo gicz ne (np. wy cię -
cie mi gdał ków) tyl ko raz w ty god -
niu. Do nie daw na cho re dzie ci przyj -

mo wa ne by ły na od dział trzy ra zy
czę ściej, ale pie nią dze z NFZ na la -
ryn go lo gię skoń czy ły się, a Fun dusz
wię cej dać w tym ro ku nie chce. Ro -
dzi ce do wia du ją się więc, że ich dzie -
ci na pla no wa ny od mie się cy za bieg
bę dą mu sia ły po cze kać na wet do
przy szłe go ro ku. Te raz szpi tal spraw -
dza, czy na in nych od dzia łach też
jesz cze w tym ro ku po trzeb ne bę dą
osz częd no ści. Szpi tal On ko lo gicz -
ny w Wie li sze wie pod War sza wą:
ogra ni cze nie za bie gów i ra dio te ra -
pii dla pa cjen tów z NFZ. Tu też prze -
kro czy li li mit, a wię kszych pie nię -
dzy nie uda ło się wy wal czyć. Ba -
da nie USG żył w po rad ni szpi ta la
w Ostro łę ce – za pi sy na 2013 r. pod
ko niec grud nia; En do kry no log
w Aka de mic kim Szpi ta lu Kli nicz -
nym we Wroc ła wiu – 2014 r. 

Sce na riusz z od sy ła niem pa cjen tów
po wta rza się co ro ku, bo szpi ta lom pie -
nią dze z Fun du szu nie star cza ją na ca -
ły rok. 

W tym ro ku kry zys do ty ka na wet te
lecz ni ce, któ re do sta ją naj wię cej pie -

nię dzy. I tak oka zu ją się one za ma łe,
by przy jąć wszyst kich cho rych, a Fun -
dusz za tych przy ję tych po nad umo -
wę nie chce zwra cać. Ma mniej pie nię -
dzy (ok. 800 mln zł mniej wpły wu ze
skła dek w tym ro ku), więc ostrze ga
szpi ta le, że za le cze nie po nad li mit nie
bę dzie pła cić (po za ra to wa niem ży cia). 

– Niż sze spły wy ze skład ki wy ma ga -
ją dys cy pli ny fi nan so wej po obu stro -
nach: NFZ i szpi ta li – tłu ma czy An drzej
Tro szyń ski, rzecz nik pra so wy Fun du -
szu. 

Naj o strzej sy tu a cja wy glą da na Ma -
zo wszu. 20 szpi ta li szy ku je właś nie po -
zew zbio ro wy prze ciw ko NFZ o wy -
pła tę pie nię dzy za nad wy ko na nia. Bę -
dą wal czyć w są dzie w su mie o ok. 100
mln zł. 

– Nie ma my wyj ścia, bo przy szły rok
bę dzie jesz cze trud niej szy. Już za po -
wie dzia no nam kon trak ty niż sze o pra -
wie 10 proc. Dla nas ozna cza to, że Szpi -
tal Bie lań ski przyj mie w przy szłym
ro ku o ok. 4 tys. cho rych mniej niż
w tym – mó wi dy rek tor ka pla ców ki
Do ro ta Gał czyń ska-Zych. *

Do wios ny 
nie cho ruj my 
W ca łej Pol sce przy chod nie i szpi ta le od sy ła ją pa cjen tów. Z cho ro bą ma ją
po cze kać do przy szłe go ro ku, bo w tym szpi ta li nie stać już, by im po móc

Mosk wa o Ob ła wie Au gu stow skiej

Sąd Re jo no wy w Mosk wie od da lił za ża -

le nie Sto wa rzy sze nia Me mo riał na de -

cy zję Głów nej Pro ku ra tu ry Woj sko wej

Ro sji do ty czą cą ob ła wy au gu stow skiej.

To mord na 592 dzia ła czach pod zie -

mia nie po dleg ło ścio we go w Pol sce, za -

trzy ma nych la tem 1945 r. w La sach

Au gu stow skich. We dług Me mo ria łu

zbrod ni do pu ścił się sta li now ski kon -

trwy wiad woj sko wy. Me mo riał do ma gał

się re ha bi li ta cji ofiar, ale GPW od mó wi -

ła, uza sad nia jąc to bra kiem akt poz wa -

la ją cych usta lić lo sy za trzy ma nych. 

Dro gow cy bra li ła pów ki

Przed ka to wic kim są dem re jo no wym

ru szył pro ces b. dy rek to ra ka to wic kie -

go od dzia łu Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg

Kra jo wych i Au to strad Krzysz to fa R.

i je go za stęp cy Hen ry ka P. We dług pro -

ku ra tu ry w la tach 1998-2006 przy ję li

1,8 mln zł ła pó wek w za mian za pre fe -

ren cyj ne trak to wa nie w kon kur sach

i prze tar gach spół ki, któ ra zaj mo wa ła

się ozna ko wa niem dróg. Trzej przed -

sta wi cie le fir my do bro wol nie pod da li

się uzgod nio nej z pro ku ra to rem ka rze

po zba wie nia wol no ści w za wie sze niu

i grzyw ny w wy so ko ści od 25 do 70

tys. zł. 

Sąd za spa le nie Bib lii

W Ka i rze roz po czął się pro ces egip -

skie go is la mi sty Ah me da Mo ham me -

da Ab dul la ha, któ ry pu blicz nie pod pa lił

Bib lię. Od po wia da za bluź nier stwo.

Oskar żo ny twier dzi, że je go czyn był re -

ak cją na ob ra źli wy dla mu zuł ma nów

ame ry kań ski film o pro ro ku Ma ho me -

cie. Zwo len ni cy i prze ciw ni cy oskar żo -

ne go to czy li przed bu dyn kiem są du

po je dyn ki na sło wa. pap

na pew no waż ne

Bez par tyj ny so cjo log prof. Piotr Gliń -
ski jest kan dy da tem PiS na pre mie -
ra „rzą du tech nicz ne go”, któ ry miał -
by za stą pić ga bi net Do nal da Tu ska.
– To ma trix, te atr ab sur du – ko men -
tu ją po li ty cy PO

W sa mo po łud nie Ja ro sław Ka czyń ski
wy szedł na mów ni cę w war szaw skiej
sie dzi bie PiS przy ul. No wo grodz kiej
i przed sta wił prof. Gliń skie go, któ ry
miał by sta nąć na cze le no we go, po par -
te go przez opo zy cję rzą du. Gliń ski po -
dał pięć za dań ta kie go ga bi ne tu: stwo -
rze nie rzą du eks per tów, prze ciw dzia -
ła nie kry zy so wi gos po dar ki ispo łe czeń -
stwa, spraw ne ad mi ni stro wa nie kra -
jem, przed sta wie nie wi zji roz wo ju Pol -
ski i re form, zmia na sty lu upra wia nia
po li ty ki. – Nie stać nas na ma razm. Mu -
si my ru szyć Pol skę do przo du. Dla te go
mu si my za koń czyć woj nę pol sko-pol -
ską i za cząć pro jekt – Pol ska – za po wie -
dział. – Rzą dy Do nal da Tu ska są złe, bo
pań stwo ucie ka od od po wie dzial no ści
za kry zys, nie bro ni oby wa te li przed
nad mier ną biu ro kra cją, mo no po la mi
czy zło dzie ja mi, jak Am ber Gold.

Kon fe ren cja Gliń skie go wy glą da ła
tro chę dziw nie: Ka czyń ski po przed -
sta wie niu go wy szedł z sa li, a z nim in -
ni po li ty cy PiS – jak by nie in te re so wa -
ło ich, co ich włas ny kan dy dat ma do
po wie dze nia. Dzien ni ka rze spy ta li
pro fe so ra, jak się z tym czu je. – Spot -

ka nie jest ze mną. Nie je stem pod wład -
nym pre ze sa Ja ro sła wa Ka czyń skie -
go – od po wie dział. 

Czy rząd Gliń skie go wogó le ma szan -
sę po wstać? PiS na pię cio le cie rzą dów
Do nal da Tu ska za po wie dzia ło zgło sze -
nie kon struk tyw ne go wo tum nie uf no -
ści wo bec pre mie ra. Prze ciw ko Tu sko -
wi i za Gliń skim mu sia ła by za gło so wać
ca ła opo zy cja, po sło wie nie za leż ni oraz
co naj mniej czte rech po słów ko a li cji.

– Po ro zu mie nie z So li dar ną Pol ską
nie po win no być prob le mem. Z Ru -
chem Pa li ko ta i SLD bę dzie my roz ma -
wia li o prob le mach so cjal nych i my -
ślę, że znaj dzie my płasz czyz nę po ro -
zu mie nia – po wie dział prof. Gliń ski.

SLD nie mó wi „nie”, ale chce uzgod -
nień na szczeb lu li de rów klu bów par la -
men tar nych. Szef ko a li cyj ne go PSL Wal -
de mar Pa wlak uznał, że spra wa nie ma
szans w par la men cie, więc „nie na le ży
się do te go na se rio od no sić”. We dług PO
pró ba zmon to wa nia przez PiS rzą du bez
za ple cza par la men tar ne go to „te atr ab -
sur du”. – Mam wra że nie, że to Ma trix
– ko men to wa ła wi ce sze fo wa klu bu PO
Mał go rza ta Ki da wa-Błoń ska. pap, kęs

Premier
PiS
z Matriksa?

Prof. Piotr Gliński urodził się w 1954 r.

w Warszawie. Pracuje w Zakładzie

Społeczeństwa Obywatelskiego IFiS PAN;

jest też kierownikiem Zakładu Socjologii

Struktur Społecznych Instytutu Socjologii

Uniwersytetu w Białymstoku
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R E K L A M A

Indie

obchodzą dziś

143. rocznicę

urodzin

Mahatmy

Gandhiego,

który pokojowo

wywalczył 

dla kraju

niepodległość

spod panowania

Wielkiej Brytanii.

Jedna

z ceremonii to

skrapianie jego

pomników

mlekiem. 
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Byd goszcz: zmia na tram wa ju bez

wy sia da nia 

Tram waj li nii nr 2 zmie nia ją cy się na gle

w „czwór kę” oraz „czwór ka” sta ją ca

się „dwój ką” – ta kie atrak cje za pew ni li

pa sa że rom ko mu ni ka cji miej skiej dro -

gow cy z Byd gosz czy. Wszyst ko z po wo -

du roz po czy na ją ce go się re mon tu ul.

Gdań skiej i wy ty cze nia tym cza so wych

tras. Np. „dwój ka” jeź dzi z ron da Ku jaw -

skie go przez Ba bią Wieś do ron da Ja -

giel lo nów swo ją tra są, a tam zmie nia

się w „czwór kę” i przez dwo rzec au to -

bu so wy do jeż dża na Glin ki. Ana lo gicz na

sy tu a cja na stę pu je w dru gą stro nę.

Oso by w „czwór ce” do jeż dża ją z Gli nek

na ron do Ja giel lo nów. Je śli nie wy sia da -

ją, to nie wy cho dząc z wa go nu na gle

znaj du ją się w „dwój ce”, któ rą do ja dą

przez Ba bią Wieś na ron do Ku jaw skie.

Ty le że wraz ze zmia ną li nii mu szą ska -

so wać no wy bi let. – Pro po nu jąc ta kie

roz wią za nie, re du ku je my kosz ty zwią za -

ne ze zmia na mi w ko mu ni ka cji spo wo -

do wa ny mi re mon tem ul. Gdań skiej

– prze ko nu je Krzysz tof Ko sie dow ski,

rzecz nik Za rzą du Dróg Miej skich i Ko -

mu ni ka cji Pu blicz nej.

Gdańsk: miej ska ul ga dla bo ga czy 

Za ko rzy sta nie z na le żą cej do gmi ny re -

pre zen ta cyj nej wil li przy ul. Upha ge na

23 we Wrzesz czu wraz z par kin giem

i ogro dem Gdań ski Klub Biz ne su pła ci

mie sięcz nie ok. 3 tys. 208 zł. Po wierz -

chnia wil li to 964 m kw., za tem staw ka

za metr to 3,3 zł. Tym cza sem naj u boż -

si gdań szcza nie po ul gach pła cą tam

4 zł. GKB sku pia 92 osób, głów nie pre -

ze sów i me ne dże rów naj wię kszych firm

w re gio nie. An na Do bro wol ska z biu ra

pra so we go Urzę du Miej skie go w Gdań -

sku in for mu je, że klub wy stą pił o ob ni -

że nie op łat, a pre zy dent Pa weł Ada mo -

wicz przy stał na ten wnio sek, bo m.in.:

bu dy nek zo stał od re sta u ro wa ny, klub

pro mu je i wspie ra roz wój gos po dar czy

Gdań ska oraz ini cja ty wy oby wa tel skie,

pro wa dzi dzia łal ność cha ry ta tyw ną.

Po znań: to ry na pry wat nych 

grun tach 

Na wet kil ka mi lio nów zło tych mo że za -

pła cić mia sto księ gar ni św. Woj cie -

cha, któ ra od zy ska ła pra wa do dzia łek

na Mal cie. W 1949 r. zna cjo na li zo wa -

no je, a w la tach 70. po pro wa dzo no

przez nie tra sę tram wa jo wą na osie -

dle Le cha. Po upad ku PRL wła ści cie -

lem dzia łek zo sta ło mia sto. Księ gar -

nia po sta no wi ła je od zy skać i trzy la ta

te mu wy gra ła w NSA. W księ gach wie -

czy stych wła ści ciel zmie nił się przed

ro kiem, a dy rek tor Za rzą du Trans por tu

Miej skie go do wie dział się o tym kil ka

dni te mu. – Za sta na wiam się, czy mo -

że my prze jąć tra sę tram wa jo wą, je śli

jej część le ży na pry wat nych grun tach

– mó wi. Mia sto roz po czę ło ne go cja cje

z księ gar nią. Chce jej za pro po no wać

od ku pie nie dzia łek lub za mia nę na in -

ne nie ru cho mo ści o po dob nej war to -

ści. 

Wroc ław: otwar ta, lecz zam knię ta 

No wa bib lio te ka Uni wersytetu Wroc -

ław skie go to fi nan so wa stud nia bez

dnia – wy ni ka z naj no wsze go ra por tu

Naj wyż szej Iz by Kon tro li. Choć jej bu -

do wa daw no zo sta ła za koń czo na, stoi

pu sta. Na wy po sa że nie bra ku je w bu -

dże cie uczel ni bli sko 40 mln zł. Bu do -

wa bib lio te ki by ła sztan da ro wym pro -

jek tem ko lej nych ekip rzą dzą cych

uczel nią (de cy zję o przy stą pie niu do

in we sty cji pod ję to jesz cze w 1982 ro -

ku). W ra por cie NIK z kon tro li czy ta my:

„Nad zór in we stor ski nad bu do wą nie

był w peł ni rze tel nie spra wo wa ny, (...)

nie za pew nio no mo ni to ro wa nia wy ko -

na nych ro bót w re la cji do ich kosz tów,

nie eg zek wo wa no od wy ko naw cy wy -

peł nie nia wa run ków umo wy, (...) in we -

sty cja by ła przez uni wersytet przy go to -

wa na nie wła ści wie pod wzglę dem or -

ga ni za cyj nym i pro jek to wym”. Nie wia -

do mo, kie dy bib lio te ka bę dzie go to wa

do użyt ku. gw

*Ano ni mo wy na byw ca z Tek sa su
ku pił za po nad 500 tys. dol. pi sto le -
ty le gen dar nej pa ry ban dy tów – Bon -
nie i Cly de’a. Co cie ka we, pi sto let
Bon nie był droż szy o 24 tys. dol.

Na auk cji li cy to wa no 134 przed mio ty
na le żą ce do słyn nych prze stęp ców,

m.in. rów nież Ala Ca po ne’a, Pret ty
Boy Flo y da czy Joh na Dil lin ge ra.
Wszyst kie zo sta ły sprze da ne za 1,1 mln
dol. Naj droż sze by ły dwa pi sto le ty: na -
le żą cy dla Cly de’a Bar ro wa colt 45 mo -
del 1911 po szedł za 240 tys. dol., a bę -
dą cy włas no ścią Bon nie Par ker colt
de tec ti ve spe cial ka li ber 38 – za 264 tys.
dol. Broń zo sta ła zna le zio na przy prze -
stęp cach w cza sie za koń czo nej ich
śmier cią ob ła wy 75 lat te mu. Na auk -
cji zna lazł się też zło ty kie szon ko wy
ze ga rek Cly de’a sprze da ny za 36 tys.
dol. 

aga pias

Pistolety 
Bonnie i Clyde’a
sprzedane

*Po nad 2 mln zł chce bieg ły za wy ko -
na nie opi nii wśledz twie wspra wie Am -
ber Gold – po in for mo wa ło ra dio RMF
FM, po wo łu jąc się na sło wa pro ku ra -
to ra ge ne ral ne go An drze ja Se re me ta

Jed nak, jak uda ło się usta lić re por te -
rom sta cji, pro ku ra tu ra nie zde cy du -
je się na je go usłu gi. Prob lem w tym,
że nikt in ny nie chce pod jąć się ana li -
zy prze pły wów fi nan so wych spół ki. 

Bez opi nii bieg łe go w spra wie prze -
pły wów fi nan so wych pa ra ban ku Am -

ber Gold pro ku ra tu ra w Gdań sku nie
mo że pod jąć dal szych kro ków. – Wy -
ko na nie ta kiej opi nii za ję ło by co naj -
mniej kil ka mie się cy, a im dłu żej pro -
ku ra to rzy bę dą cze kać na usta le nie
bieg łe go, tym dłu żej bę dzie trwać za -
stój w śledz twie – in for mu je por tal
Rmf24.pl.

Mi mo że pro ku ra tu ra zwró ci ła się
do kil ku oś rod ków na u ko wych oraz
pod mio tów, któ re zaj mu ją się te go ty -
pu eks per ty za mi, uzy ska ła na ra zie
jed ną ofer tę. We dług śled czych za dro -
gą. – Po szu ki wa nia trwa ją – mó wi An -
drzej Se re met. Do da je, że po win ny za -
koń czyć się za kil ka ty god ni. red. 

Ekspertyza
ws. Amber
Gold 
za droga*Kon tro la w Po rcie Lot ni czym

w Gdań sku w za kre sie współ pra cy
z prze woź ni ka mi gru py OLT Ex press
nie wy ka za ła nie pra wi dło wo ści – po -
in for mo wa li wczo raj przed sta wi cie -
le ra dy nad zor czej lot ni ska

Ma ciej Do brzy niec ki, wi ce prze wod -
ni czą cy ra dy nad zor czej spół ki bio rą -
cy udział w pra cach zes po łu kon trol -
ne go, po in for mo wał po nad to, że nie
zna le zio no uchy bień w pro ce sie za -
trud nie nia Mi cha ła Tu ska, sy na pre -
mie ra, na sta no wi sku spe cja li sty ds.
mar ke tin gu w po rcie. – Zes pół nie

stwier dził na ru sze nia ta jem ni cy han -
dlo wej i ta jem ni cy spół ki – mó wił. Zes -
pół kon trol ny za le cił za rzą do wi spół -
ki opra co wa nie za sad za trud nia nia
pra cow ni ków z uwzględ nie niem kwe -
stii za trud nie nia ich w fir mach ze -
wnętrz nych lub świad cze nia usług na
ich rzecz przez pra cow ni ków lot ni ska
oraz zo bo wią zał do pro wa dze nia dzia -
łań ma ją cych na ce lu po pra wę wi ze -
run ku me dial ne go por tu lot ni cze go
w Gdań sku.

Kon tro lę prze pro wa dzo no mię dzy
3 wrześ nia a 1 paź dzier ni ka z ini cja -
ty wy wła ści cie li spół ki i jej ra dy nad -

zor czej. O in for ma cję na te mat dzia -
łal no ści gdań skie go lot ni ska w związ -
ku z afe rą Am ber Gold zwró ci li się
rad ni PiS sej mi ku wo je wódz twa po -
mor skie go.

W po ło wie wrześ nia Pro ku ra tu ra
Okrę go wa w Gdań sku wszczę ła śledz -
two po za wia do mie niu or ga ni za cji
„Stop ko rup cji”, któ ra uwa ża, że syn
pre mie ra mógł dzia łać na szko dę gdań -
skie go lot ni ska, pra cu jąc rów no cześ -
nie dla OLT Ex press. Pro ku ra tu ra zba -
da dzia łal ność por tu w związ ku ze
świad cze niem usług spół ce OLT Ex -
press. pap, gw

Na gdań skim lot ni sku 
nie by ło uchy bień

*Szwedz ki kon cern meb lo wy Ikea
usu nął po sta cie ko bie ce z prze zna -
czo nej dla Ara bii Sa u dyj skiej wer sji
swo je go ka ta lo gu na rok 2013 – po -
dał wczo raj szwedz ki bez płat ny dzien -
nik „Me tro” 

Ja ko przy kład ga ze ta za mie ści ła dwie
wer sje zdję cia, przed sta wia ją ce go czte -
ro o so bo wą ro dzi nę w ła zien ce. W wer -
sji dla Ara bii Sa u dyj skiej wi dać tyl ko
oj ca i dzie ci. We dług „Me tra” uczy nio -

no tak ze wzglę du na obo wią zu ją cy
w sa u dyj skim kró le stwie za kaz pu bli -
ko wa nia wi ze run ków ko biet z od sło -
nię tą skó rą. De cy zję Ikei skry ty ko wa -
ła szwedz ka mi ni ster han dlu Ewa
Bjoer ling. – Ko biet nie moż na wy re tu -
szo wać z rze czy wi sto ści – po wie dzia -
ła, do da jąc, że to „ko lej ny smut ny przy -
kład na to, jak da le ka jest dro ga do rów -
no u praw nie nia męż czyzn i ko biet
w Ara bii Sa u dyj skiej”. Rzecz ni czka
Ikei Yi va Ma gnus son oświad czy ła, że

kon cern ma „jas ny ko deks po stę po -
wa nia” z rów no ścią męż czyzn i ko biet
ja ko czę ścią skła do wą. 

W ubieg łym ty god niu Ikea usu nę ła
z in te rak tyw nej czę ści swej ro syj skiej
stro ny zdję cie lu dzi w ko lo ro wych ma -
skach na rciar skich, uży wa nych rów -
nież przez człon ki nie zes po łu Pus sy
Riot, któ rych pro ces o chu li gań stwo
mo ty wo wa ne nie na wi ścią re li gij ną to -
czy się w Mosk wie. Wy jaś nio no, że
„Ikea jest in sty tu cją ko mer cyj ną, któ -
ra pro wa dzi swą dzia łal ność po za sfe -
ra mi po li ty ki i re li gii”. 

red. 

Ikea wy re tu szo wa ła ko bie ty 

uko cha ny kraj
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EKSPRES 
POŻYCZKA

NA DOWÓD BEZ BIKU
bez wychodzenia z domu,

na telefon

- do 2000 pln w 15 minut
- od 20000 pln pod zastaw

nieruchomości

tel. 533 31 32 35
tel. 533 31 32 31 
www.ekspres-pozyczka.com.pl

32114711

INFOLINIA: 801-011-482*

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

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

POŻYCZKI 
NA MAŁE I DUŻE
WYDATKI

32115355

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób, u których

aktualnie występują bolące AFTY w jamie ustnej
do udziału w eksperymencie leczniczym.

Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 59 40, 22 572 59 11, 
bezpłatna infolinia: 0 800 170 370

Lub osobiście w siedzibie ośrodka
przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), w godz. 9.00–17.00.

Zapraszamy również do rejestracji na stronie: WWW.CIEKAWEBADANIA.PL

Udział w eksperymencie obejmuje 3 wizyty w ośrodku połączone z badaniem
jamy ustnej, stosowanie produktu leczniczego na afty 

oraz konsultację stomatologiczną połączoną z zabiegiem leczniczym zaleconym
przez stomatologa.

32102079

32104027

R E K L A M A
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*Sied mio la tek pła ci jak do ro sły?
Tak, je śli cho dzi do ze rów ki, miesz -
ka w War sza wie i chce po je chać ko -
mu ni ka cją miej ską

Syn pani Kry sty ny z War sza wy roz wi -
ja się nie co wol niej niż ró wieś ni cy. Mi -
mo to zgod nie zza le ce niem MEN wwie -
ku sze ściu lat po szedł do ze rów ki. Pod
ko niec ro ku szkol ne go prze szedł te sty
psy cho lo gicz ne. Oka za ło się, że przy -
da ło by się mu po wtó rze nie kla sy. Dla -
te go, mi mo że pod ko niec wrześ nia
skoń czył sie dem lat, nie do stał le gi ty -
ma cji szkol nej. Za miast te go se kre tar -
ka za pro po no wa ła za świad cze nie, że
cho dzi do szko ły. Jej zda niem po win no
wy star czyć, by syn pani Kry sty ny miał
pra wo do ul go wych prze ja zdów ko mu -
ni ka cją miej ską. Ale czy na pew no? 

Na stro nie in ter ne to wej Za rzą du Trans -
por tu Miej skie go mo że my się do wie -
dzieć, że dzie ci mo gą jeź dzić za dar mo
do 31 sierp nia ro ku ka len da rzo we go,
w któ rym skoń czą sie dem lat. Po tem
ma ją obo wią zek ko rzy sta nia z bi le tów
z50-proc. zniż ką, apo twier dze niem ul -
gi jest właś nie le gi ty ma cja szkol na. 

Prze pi sy obo wią zu ją od kwiet nia br.
Wcześ niej dar mo wy prze jazd przy słu gi -
wał do koń ca ro ku szkol ne go, wktó rym
dziec ko koń czy 7 lat. Gdy by tak by ło na -
dal, syn pani Kry sty ny móg łby jeź dzić za
dar mo. Dla cze go ra tusz zmie nił prze pi -
sy? – Zmia na mia ła na ce lu zrów na nie
upraw nień dla dzie ci, któ re wda nym ro -
ku ka len da rzo wym koń czą sześć lat iidą
do szko ły, z dzieć mi w tym sa mym wie -
ku, któ re uczęsz cza ją do kla sy ze ro wej
– tłu ma czy Agniesz ka Kłąb, rzecz ni czka
ra tu sza. Po przed nio dzie ci uro dzo ne po
1 wrześ nia jeź dzi ły za dar mo rok dłu żej
niż uro dzo ne przed tym dniem.

A ile bę dzie mu siał pła cić te raz syn
pani Kry sty ny? – Nie ste ty, w ta kiej sy -
tu a cji dziec ko nie ma upraw nień do
prze ja zdów ul go wych – mó wi Igor
Kraj now, rzecz nik sto łecz ne go ZTM.

tom ku

Siedmiolatek 
z zerówki płaci
jak dorosły

*In sty tut Pa mię ci Na ro do wej do sta -
nie w tzw. trwa ły za rząd nie ru cho mość
przy ul. Wo ło skiej w War sza wie 

Po ro zu mie nie w tej spra wie pod pi sa li
wczo raj mi ni ster skar bu Mi ko łaj Bu -
dza now ski, pre zes IPN Łu kasz Ka miń -
ski oraz pre zes Agen cji Roz wo ju Prze -
my słu (któ ra by ła do tych cza so wym
użyt kow ni kiem nie ru cho mo ści przy
Wo ło skiej) Woj ciech Dą brow ski. 

Koń czy to kwe stię sie dzi by cen tra li IPN,
któ ra prze nie sie się na Wo ło ską z wy -
naj mo wa ne go od 2010 r. bu dyn ku przy
ul. To wa ro wej, sprze da ne go osta t nio
przez Ruch SA fir mie Skan ska. Do
wrześ nia 2013 r. IPN ma do stać nie ru -
cho mość przy ul. Wo ło skiej 7 w tzw.
trwa ły za rząd. Prze nio są się tam biu ra
cen tra li IPN. Na po wierz chni 6,5 tys. m
kw. na ul. Wo ło skiej nie zmiesz czą się
ar chi wa In sty tu tu (w tym ak ta taj ne),
któ re ma ją tra fić do roz bu do wy wa ne -
go ma ga zy nu przy ul. Kło buc kiej. pap

Nowe miejsce dla IPN„Ga ze ta Wy bor cza” 

Po wol na ko lej 

pol sko-nie miec ka 

Rok te mu An ge la Mer kel i Do nald

Tusk za po wie dzie li mo der ni za cję ko lei

na pol sko-nie miec kim po gra ni czu. My

swo ją część zro bi liś my, Niem cy nie

ma ją za mia ru. W re zul ta cie pod róż ze

Szcze ci na do Ber li na wciąż trwa po -

nad dwie go dzi ny. A z Wroc ła wia do

Ber li na pięć. Pol ski dy plo ma ta, któ ry

pro wa dzi ne go cja cje w tej spra wie,

mó wi, że Niem cy nie chcą przy spie -

szyć prac, a wi nę zwa la ją na kry zys. 

„Dzien nik Ga ze ta Praw na” 

Cyf ro wy sze ryf 

w każ dym urzę dzie 

Po li ty ka Ochro ny Cy ber prze strze ni za -

kła da, że w każ dym urzę dzie ad mi ni -

stra cji rzą do wej ma być oso ba od po wie -

dzial na za za pew nie nie cy ber bez pie -

czeń stwa. – To je dy ny istot ny po stu lat

do ku men tu przy go to wa ne go przez Mi ni -

ster stwo Ad mi ni stra cji i Cyf ry za cji oraz

Agen cję Bez pie czeń stwa We wnętrz ne -

go – oce nia Jo an na Świąt kow ska z In -

sty tu tu Koś ciusz ki, wska zu jąc, że do ku -

ment nie uwzględ nia np. zmian tech no -

lo gicz nych. Nie za prze czal ną je go za le tą

jest usta le nie, że za bez pie czeń stwo in -

fra struk tu ry in for ma tycz nej pań stwa od -

po wia da MA iC. wyb. dor

*Pra wie po ło wa ro dzi ców przed szko -
la ków, an kie to wa nych przez stu den -
tów Ślą skie go Uni wersytetu Me dycz -
ne go, ni gdy nie by ła z dziec kiem
u oku li sty. Ostro ści wzro ku nie zba -
dał ma lu chom na wet pe dia tra pod -
czas tzw. bi lan su czte ro lat ka

Ba da nia w 15 przed szko lach, m.in.
w Gli wi cach, Za brzu, Sos now cu, Ka -
to wi cach i Ty chach, prze pro wa dzi li
człon ko wie Stu den ckie go Ko ła Na u -
ko we go dzia ła ją ce go przy Kli ni ce Oku -
li sty ki SUM. O od po wie dzi na py ta nia
po pro si li ok. 600 ro dzi ców. Pra wie po -
ło wa z nich przy zna ła, że ni gdy nie by -
ła z dziec kiem u oku li sty. Ta kiej ko -
niecz no ści nie od czu wa li na wet ci, któ -
rych dzie ciom ostro ści wzro ku nie ba -
dał ni gdy pe dia tra. 

Nad zo ru ją ca stu den ckie ba da nia 
dr hab. Do ro ta Po jda-Wil czek pod czas
prak ty ki za wo do wej za u wa ży ła, że ro -

dzi ce nie za wsze do strze ga ją ta kie
drob ne sy gna ły, a do oku li sty naj czę -
ściej przy pro wa dza ją dzie ci z wi docz -
ną wa dą wzro ku, jak np. zez. Wie lu ro -
dzi ców nie zda je so bie spra wy, że o kło -
po tach z wi dze niem mo gą świad czyć
jed nak tak że in ne sym pto my, z po zo -
ru wca le się z ni mi nie ko ja rzą ce. Nie -
po ko ić po win no m.in. to, że dziec ko
czę sto się po ty ka, ude rza o meb le,
dziw nie prze chy la gło wę al bo skar ży
się na jej bó le. – Na pier wsze ba da nia
oku li stycz ne dzie ci tra fia ją zbyt póź -
no, że by moż na by ło wie lu z nich po -
móc, bo ro dzi ce nie ma ją świa do mo -
ści, że ba da nia pro fi lak tycz ne są waż -
ne – mó wi Po jda-Wilczek.

Tym cza sem cho ro by oczu na le żą do
naj częst szych za bu rzeń u ma lu chów
w wie ku przed szkol nym i do ty czą oko -
ło 15-20 proc. dzie ci roz po czy na ją cych
na u kę. Dla te go tak waż ne jest, by oku -
li sta zba dał dziec ko, za nim pój dzie
ono do szko ły, a je go oczy za czną pra -
co wać z wię kszym na tę że niem przy
czy ta niu i pi sa niu. Nie le czo na wa da
wzro ku mo że stać się przy czy ną trud -
no ści w na u ce. 

Ma gda le na War cha ła, gw

Jak widzi
twoje dziecko

Miliarder zaprosił 
na wybory

*Gru zi ni wy bie ra li wczo raj 150
de pu to wa nych do no we go jed -
no iz bo we go par la men tu. Je go
sie dzi ba bę dzie w Ku ta i si, dru -
gim co do wiel ko ści, po Tbi li si,
mie ście Gru zji. Star to wa ło 2806
kan dy da tów, w tym 797 ko biet.
Zjed no czo ny Ruch Na ro do wy
(ZRN), któ re mu prze wo dzi pre -
zy dent Mi che il Sa a kasz wi li, kon -
ku ro wał z opo zy cyj ną ko a li cją
Gru ziń skie Ma rze nie mi liar de -
ra Bi dzi ny Iwa nisz wi le go. Mi mo
co raz wię kszej po pu lar no ści
opo zy cyj nej ko a li cji, rzą dzą ca
ZRN jesz cze na po cząt ku wrześ -
nia utrzy my wa ła znacz ną prze -
wa gę. Jej szan se na triumf wy -
raź nie zma la ły wraz z ujaw nie -
niem 18 wrześ nia na grań z wię -
zie nia w Tbi li si, po ka zu ją cych
bru tal ną prze moc straż ni ków
wo bec osa dzo nych. 

Zgod nie z gru ziń ską or dy na cją
wy bo ry bę dą uzna ne za waż ne bez
wzglę du na licz bę gło su ją cych.
Wstęp ne wy ni ki są ocze ki wa ne we
wto rek. pap

Dziś bę dzie wia do mo, czy opo zy cja po ko na par tię rzą dzą cą w Gru zji

*Kto chciał pra co wać w stra ży miej -
skiej w Lub li nie, mu siał znać za sa dy
or to gra fii, by na man da tach nie ro bić
by ków. Te raz z tym ko niec.

No wy ko men dant Ja cek Ku char czyk
zde cy do wał, że pod czas na bo ru dla no -
wych straż ni ków nie bę dzie już żad nych
dyk tand. Wcześ niej by ły. Po ja wi ły się na
po cząt ku 2011 r. Cze mu mia ły słu żyć?
Straż miej ska wte dy ofi cjal nie na bra ła
wo dy wusta iani na te mat dyk tan da, ani
na te mat na bo ru wy po wia dać się nie
chcia ła. Ale, jak wte dy usta li li dzien ni -
ka rze TOK FM, dyk tan da nie by ły trud -
ne; po ja wia ły się w nich ta kie sło wa jak
„męż czyz na”, „al ko hol” czy „uży wać”.
A wszyst ko dla te go, że wcześ niej w no -
tat kach służ bo wych fun kcjo na riu szy
zda rza ły się or to gra ficz ne błę dy. Po zmia -
nach do stra ży miej skiej w Lub li nie do -
sta nie się rów nież dys lek tyk. – Je śli był -
by do brym straż ni kiem, to dla cze go go
od ra zu na wstę pie wy klu czać? – py ta Ku -
char czyk. Naj waż niej sze przy na bo rze
ma ją być te sty spraw no ścio we. red. 

Wró cą man da ty 
z „błen da mi”?
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mię dzy szpal ta mi

NOWA PLATFORMA KREDYTOWA
æ GOTÓWKOWY DO 100 TYS.
æ KONSOLIDACYJNY

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

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

32099494

KREDYTY BANKOWE
JASNE ZASADY, SZYBKO I SKUTECZNIE
akceptujemy wszystkie źródła dochodu
TYLKO U NAS KREDYTY DLA TAXI
I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ

DLA WOLNYCH ZAWODÓW NA OŚWIADCZENIE
ul. Kondratowicza 25 (I p.) 

22 675 13 01, 501 627 056, 512 255 742
32085802

32114805
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Mniejszy optymizm, 

więc mniej ku pu je my

Wrze sień przy niósł ko lej ne ob ni że -

nie Wskaź ni ka Op ty miz mu Kon su -

men tów – wy ni ka z ba da nia Ip sos.

W po rów na niu z po przed nim mie sią -

cem wskaź nik spadł o pra wie 5 pkt,

osią ga jąc po ziom 74,51 pkt. Oce na

sy tu a cji gos po dar czej w kra ju po gor -

szy ła się pra wie o 7 pkt (57,16 pkt).

W tym ro ku jesz cze ni gdy ten wskaź -

nik nie osią gnął tak ni skie go po zio -

mu – po da je Ip sos. Wy raź nie zma lał

Wskaź nik Skłon no ści do Za ku pów,

wy no szą cy we wrześ niu 86,08 pkt.

To spa dek o 3,71 pkt wo bec sierp -

nia. 

Wło si prze sia da ją się na ro we ry

Po raz pier wszy w po wo jen nych Wło -

szech sprze da no wię cej ro we rów niż

sa mo cho dów. 1 mln 750 tys. ro we -

rów i 1 mln 748 tys. 143 aut – te wy -

ni ki sprze da ży za ze szły rok uzna no

za do wód kry zy su bran ży mo to ry za -

cyj nej w kra ju sły ną cym z wiel kiej mi -

ło ści do sa mo cho dów. Licz ba sprze -

da nych aut spa dła do po zio mu

z 1964 r.

Przy by wa eme ry tów

Licz ba eme ry tów i ren ci stów na ko -

niec sierp nia 2012 r. wzro sła do 

7 mln 357,4 tys. osób z 7 mln

351,8 tys. osób w lip cu – po dał

Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W cią gu ro ku licz ba eme ry tów i ren -

ci stów spa dła o 67,5 tys. osób.

Kwo ta wy płat eme ry tur i rent

w sierp niu wy nio sła 13 mld 32 mln

zł wo bec 13 mld 30,1 mln zł w lip cu

i wo bec 12 mld 455,2 mln zł

w sierp niu 2011 ro ku.

pap, kęs

na do bre i na złe

*Gó ra le blo ku ją bu do wę wie lo pas -
mo wej za ko pian ki. Kto wie, czy ta -
ka tra sa w ogó le po wsta nie. Tym cza -
sem ko le ja rze są co raz bliż si re a li za -
cji szyb kie go po łą cze nia Kra ko wa
z Za ko pa nem 

Do koń ca 2014 r. Pol skie Li nie Ko le jo -
we za koń czą mo der ni za cję jed ne go
z naj waż niej szych eu ro pej skich szla -
ków ko le jo wych prze bie ga ją cych przez
Ma ło pol skę. Kosz tem po nad 3 mld zł
szy ny mię dzy Ka to wi ca mi a Tar no -
wem poz wo lą po cią gom osią gać pręd -
kość 160 km na godz. Z Kra ko wa do
Tar no wa czy do Ka to wic bę dzie my jeź -
dzi li nie dłu żej niż trzy kwa dran se.

Po 2014 r. PLK chce roz po cząć ko lej -
ną wiel ką in we sty cję. Po dob nie jak hi -
sto ria wie lu in nych pro jek tów in fra -
struk tu ral nych, pla ny są jesz cze sprzed
II woj ny świa to wej – no we po łą cze nie
od Pod łę ża pod Kra ko wem do Pie kieł -
ka le żą ce go na tra sie Cha bów ka – No -
wy Sącz. Gdy by te to ry po wsta ły, zna -
czą co skró ci ły by prze jazd z Kra ko wa
do Za ko pa ne go oraz do No we go Są cza.
Tra sa mia ła by zna cze nie mię dzy na ro -
do we – uspraw nia ła by po łą cze nie Gdań -
ska z po łud niem Eu ro py przez ko le jo -
we przej ście gra nicz ne w Mu szy nie. 

Pro jekt ma spo re szan se re a li za cji.
Jak pod kre śla Jó ze fa Ma jer czak z za -

rzą du PLK, ko lej otrzy ma w la tach
2014-2020 bli sko 32 mld eu ro do ta cji
z UE na mo der ni za cję sie ci po łą czeń.
Koszt bu do wy no wej li nii do Pie kieł -
ka sza cu je się zaś na 5 - 6 mld zł. 

Nie daw no PLK pro wa dzi ło roz mo -
wy w re sor cie trans por tu w spra wie
me to dy wy ko na nia in we sty cji. Usta -
lo no, że mo że wy brać wy ko naw cę
w dro dze tzw. dia lo gu kon ku ren cyj -
ne go, uni kając skom pli ko wa ne go prze -
tar gu. Wy ko naw ca wziął by zaś na sie -
bie za rów no przy go to wa nie pro jek -
tów, jak i sa mą bu do wę. W ten spo sób
tra sa mog ła by zo stać zbu do wa na na -
wet w cią gu czte rech, pię ciu lat. We

wspar cie pro jek tu an ga żo wa ni są eu -
ro par la men ta rzy ści z Pol ski, Wę gier,
Sło wa cji i Ru mu nii. Po cią gi mog ły by
je chać po no wej li nii 160 km na godz.
Z Kra ko wa do Za ko pa ne go do cie ra ły -
by więc za pew ne po ok. 1 godz. i 15 min.

Jed nak los in we sty cji za le ży od stu -
dium, któ re wy ka że, ja kie go ru chu ko le -
jo we go moż na się na ta kiej tra sie spo -
dzie wać (cho dzi głów nie otrans port to -
wa rów), awzwiąz ku ztym, czy in we sty -
cja bę dzie op ła cal na. We dług za po wie -
dzi Jó ze fy Ma jer czak od po wiedź, ajed -
no cześ nie de cy zję śro do wi sko wą dla li -
nii, PLK ma otrzy mać za ok. 18 mie się cy.

Bar tosz Pi łat, Ma te usz Żu ra wik, gw

Kra ków – Za ko pa ne
w go dzi nę i kwa drans?

Gospodarka
WIG   +0,10% WIG20   +0,12%
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USD

4,1020

EURO

3,3925

CHF

źródło: GPW
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Pre zy den to wa 
sta nę ła w ko lej ce
*We Wło szech, gdzie ujaw nia ne są
skan da le z sza sta niem pu blicz ny mi
pie niędz mi, wy jąt ko wą lek cję da ła
wszyst kim żo na pre zy den ta Gior gio
Na po li ta no. Sta ła w ko lej ce po bi let
na wy sta wę Ver me e ra

Ob le ga na przez tłu my wy sta wa dzieł
te go ma la rza oraz in nych ar ty stów ho -
len der skich XVII wie ku na te re nie Staj -
ni Kwi ry nal skich przy Pa ła cu Pre zy -
den ckim w Rzy mie, uwa ża na jest za
naj waż niej szą w tym ro ku eks po zy cję
w kra ju. Do kas usta wia ją się dłu gie ko -
lej ki chęt nych. W so bot ni po ra nek sta -
nę ła tam po bi let rów nież żo na pre zy -
den ta, 77-let nia Clio Na po li ta no, któ -
ra miesz ka jąc w Kwi ry na le mog ła by
zo ba czyć eks po zy cję w do wol nym cza -
sie i za dar mo. Pa ra pre zy den cka sły -
nie z nie chę ci do ko rzy sta nia z przy -
wi le jów. Pre zy den to wa ko rzy sta cza -
sem z ko mu ni ka cji miej skiej w cen -
trum Rzy mu. Zi mą w Ne a po lu sfo to -
gra fo wa no 87-let nie go Gior gio Na po -
li ta no i je go żo nę sto ją cych w ko lej ce
do ka sy ki no wej.

pap, kęs
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Na zakopiance

trwa wieczny

korek.

W święta

z Zakopanego

do Krakowa

jedzie się nawet

pięć godzin
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3 kredyty na oświadczenie
3 kredyty gotówkowe w 2 h
3 kredyty konsolidacyjne do 10 lat 

(płacisz mniej o połowę niż płaciłeś
3 bez bik, bez zdolności
3 kredyty dla firm na oświadczenie do 50.000 

KREDYTY
SZYBKO I SKUTECZNIE,
NAJLEPIEJ W MIEŚCIE

22 852-09-40

Zadzwoń i umów się z doradcą
Al. Wilanowska 361, paw. 27 m3

228520940 lub 534288269
100% skuteczności

Jesteśmy po to, by tobie było lżej 
3210878332116782

GOTÓWKA W 15 MIN. 
æGOTÓWKA CHWILÓWKA

pożyczka  5000 zł bez BIK  

æCZYŚCIMY BIK
Z A P R A S Z A M Y : Pon.-Pt.: 9.00-18.00 

Tel. 22 890 72 35, 504-128-394 ul. Żelazna 74
32100211

POŻYCZKI
CHWILÓWKI

20 000 zł 
bez zaświadczeń
tel. 515 090 854 

32105913

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

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

Elastyczne procedury BIK

ZADZWOŃ I ZAPYTAJ SIĘ 
O SZCZEGÓŁY  NASZEGO DORADCY

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

(przy ul. Pięknej)

NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT

KREDYTY
Mokotowska

32114976

31879705

3 3 gotówki bez zaświadczeń

3 3 spłata kredytów plus gotówka

3 3 specjalne oferty dla emerytów

BEZPIECZNY KREDYT!!!

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

32102925

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

32107264

31481930

Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 
668 681 902668 681 902
Profi Credit

32010431

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)

32100668

Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób do badań

z następującymi chorobami:

ŁYSIENIE PLACKOWATE 
WIEK – POWYŻEJ 18 LAT

Zgłoszenia telefoniczne: 22 572 5940, 22 572 5911,
infolinia 0 800 170 370

lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5, 
w godz. 09.00-17.00.

Zapraszamy również do rejestracji na stronie:

WWW.CIEKAWEBADANIA.PL
32115426

R E K L A M A

Esperal odtrucia terapia-alkohol, skutecznie 
 tel. 602 227 012                         www.esperal.az.pl 

 OSOBY STARSZE - lekarz GERIATRA 
porady, konsultacje , wizyty domowe NZOZ 
Przychodnia Wolska tel 606 143 677  

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

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

Nałogi - NOWOŚĆ! skutecznie 511 555 007 

AAAMasaż Sara 27l Bródno 513 940 119 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Ahiszpański masaż Targówek 511906551 

BABCIA WYMASUJE 881 236 218  

MASAŻ aktywny 508 900 354 

AG Masaże tylko dla Panów 22 848 99 99 

Masaże i nie tylko 22 849 85 62 Mokotów 

Masaże Żoliborz. Tel. 517 585 991 

MASAŻ francuski dojrzała 694 718 780 

MASAŻ Kasia Bródno 504 760 651 

Masaż odprężający Mokotów t. 500629776 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Masaż z Kamilem dla pań A-Z 516-046-087 

Masaż z niespodzianką 534 59 05 21  

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

*Ola niczego Ci nie odmówi 848 99 99 full 

szczupłe * puszyste 848 77 10 Mokotów 

Aaaa Luksusowy DOM OPIEKI 227516543 

Kupię każde auto za gotówkę z lat  
1998-2010 Miła obsługa. 606 607 446 

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

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

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

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

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka 
zaświadczenie 0 504 048 769 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auta kupię 
KAŻDE całe i uszkodzone. 514 335 131 

Aaaaa Absolutnie każde auto 531209888 

AAAAA AUTA KAŻDE CAŁE, KASACJA 
ZAŚWIADCZENIA 508 472 720 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

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

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

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

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

AUTO-SKUP, WSZYSTKIE.Tel. 728207800 

KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu  
i rocznika, także nieopłacone. 516 985 073  

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

SKUP KAŻDY STAN gotówka 508 499 778  

Uszkodzone, zniszczone,785 450 565 

Osobowe,Vany,zastepcze.Tanio 515402420 

Wypożyczalnia aut 535 320 320 

AAA Zdecydowaną każdą dziewczynę od 
18 lat, codziennie duże pieniądze.536864965 

AHU - bezpłatne szkolenia 503 373 721 

Ambitne młode os. BOK 15zł/h 519139001 

Asystentkę stomatologiczną z doświadcze- 
niem Ursynów 600 82 09 48 

EKOTRADE poszukuje specjalisty w 
zakresie projektowania i kosztorysowania 
systemów alarmowych, kontroli dostępu i 
telewizji przemysłowej. CV przesyłać na 
adres: esom@ekotrade.com.pl 

Ekspedientki z zakwaterow. 602 390 044 

Firma sprzątająca zatrudni 
PRACOWNIKÓW do serwisu sprzątającego. 
Praca w Auchan ul. Górczewska. 
Tel.: 512 853 221; 22 751 98 63 

KASJERÓW , stoisko mięsne.  
Doświadczenie.Warszawa 
rekrutacja@grossmarket.com.pl 

KKUPIĘ książeczkę mieszk. 534 840 811 

Koleżankę na prywatkę z zamie.515648300 

KOLEŻANKĘ WYS. ZAROBKI 506 629 516 

Kupię książeczkę mieszk.881 344 894 

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

MURARZY - WARSZAWA 508 894 555 

Na prywatkę W-wa W.zarobki 516557053 

Pilnie zatrudnię KONSTRUKTORA 
ODZIEŻY damskiej-zakład w Mińsku 
Mazowieckim.Tel. 728 793 059 

Pomoc kuch.-bar.Saska Kępa 784212307 

Poszukujemy PROJEKTANTA  
i SERWISANTA SYSTEMÓW 

ALARMOWYCH, Tel. 22 642 47 42 
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*Kie dyś szli z ba to ga mi na pol skich
pa nów, osta t nio za bra li się za fe u da -
łów ze Wscho du. Dziś w sto łecz nej
Hard Rock Ca fe lu do we pieś ni bun -
tu za gra R.U.T.A. 

Wy da na w mar cu ubieg łe go ro ku pły -
ta „Go re – Pieś ni bun tu i nie do li XVI-
-XX w.” z miej sca zwró ci ła uwa gę na
zes pół, któ re go po my sło daw cą jest
Ma ciej Szaj kow ski – po stać do sko na -
le zna na fa nom ro dzi mej sce ny et no -
fol ko wej. Mu zyk Ka pe li ze Wsi War -
sza wa, a wcześ niej Vil la ge Kol lek tiv
i Ma sa li, wy ko nał ty ta nicz ną pra cę.
Na po trze by de biu tan ckie go krąż ka
R.U.T.Y. z po mo cą przy ja ciół zgro ma -
dził dzie siąt ki ksią żek, opra co wań
i ar cha icz nych tek stów, któ rych
wspól nym mia now ni kiem jest sprze -
ciw wo bec nie spra wie dli wo ści i wy -
zy sku ubo gich. Na ich ba zie opra co -
wał kil ka na ście utwo rów, ubra nych
w et no-har dco re’owe sza ty, do za śpie -
wa nia któ rych za pro sił Ro ber ta Ma -

te rę (Dez er ter), Pa wła Gu mo lę (Mosk -
wa), Hu ber ta Do ba czew skie go (Lao
Che) oraz Do mi ni kę Do mczyk (Post
Re gi ment).

Nie speł na trzy mie sią ce te mu uka -
zał się dru gi al bum Re ak cyj nej Unii
Ter ro ry stycz no-Ar ty stow skiej (zwa -
nej rów nież Ru chem Uto pii, Trans cen -
den cji, Anar chii) za ty tu ło wa ny „Na
uschod. Wol ność al bo śmierć”, z go -
ścin nym udzia łem wo ka li stów ze
Wscho du. „Za peł nia my tą pły tą ko lej -
ną z bia łych kart, ja kie ma my w na ro -
do wej świa do mo ści, o na szych
wschod nich są sia dach i o wie lo wie ko -
wej nie wo li, opre sjach spo łecz no-po -
li tycz no-re li gij nych” – prze ko ny wał
Szaj kow ski, na wią zu jąc do hi sto rii (ale
i te raź niej szo ści) spo łe czeństw Bia ło -
ru si, Ro sji i Ukra i ny. Za an ga żo wa ne
pieś ni w wy ko na niu R.U.T.Y. brzmią
wy jąt ko wo – łą czą bun tow ni cze tek -
sty, brzmie nie ta kich in stru men tów
jak fi de le czy sa zy oraz pun ko wą eks -
pre sję. I są za ra zem do sko na łą lek cją
hi sto rii, po ka zu ją cą zde cy do wa nie
mniej sie lan ko we ob li cze pol skiej
i wschod niej wsi. To chy ba wy star cza -
ją ce po wo dy, by dziś wie czo rem sta -
wić się w HRC.

Mi chał Kar pa

* W cza sach „Złe go” no sił ko lo ro -
we skar pet ki, otwie rał fe sti wa le jaz -
zo we i bry lo wał w to wa rzy stwie.
W opo wie ści spi sa nej przez Aga tę
Tu szyń ską, po zna je my Tyr man da na
emi gra cji: mę ża i oj ca, kon ser wa ty -
stę i jak mó wi z czu ło ścią je go żo na
– ego cen trycz ne go po two ra

Ma ry El len Fox by ła trze cią i osta t nią
żo ną Le o pol da Tyr man da. Kie dy się
po zna li, mia ła za led wie 23 la ta i by ła
stu den tką uni wersytetu Ya le. Spe cja -
li zo wa ła się w XIX-wiecz nej li te ra tu -
rze hisz pań skiej, pla no wa ła zro bie nie
do kto ra tu i od kil ku lat za czy ty wa ła
się w ar ty ku łach „nie ja kie go Le o pol -
da Tyr man da” na ła mach „New Yor -
ke ra”. Ni gdy do tąd nie utoż sa mia ła się
tak bar dzo z ni czy i mi po glą da mi. 

Tyr mand właś nie skoń czył 50 lat. Ja -
ko emi grant zza że laz nej kur ty ny ro -
bił ka rie rę w in te lek tu al nych krę gach,
był gwia zdą ban kie tów, stra szył
wschod nim to ta li ta ryz mem. Stu den -
tka z Ya le w koń cu ze bra ła się na od -
wa gę, by do nie go na pi sać.

Od pi sał. Po pro sił o te le fon. 
„Szliś my ku so bie zprze ciw nych stron.

Pier wsza myśl, kie dy go zo ba czy łam, jest
ni ski (roz cza ro wa nie?!). (…) Za czę liś my
roz ma wiać. (Tak, tak… Inie prze sta liś my
przez 15 lat)” – tak oich pier wszym spot -
ka niu mó wi Ma ry El len wksiąż ce Aga ty
Tu szyń skiej „Ame ry kań ski ro mans”. 

Znaj dzie my w niej ko res pon den cję
Tyr man dów z trwa ją ce go 15 lat, aż do
śmier ci Tyr man da, związ ku. Bo la tem
2010 ro ku Ma ry El len za jrza ła do dzie -
więt na sto wiecz nej ko mo dy w swo im
no wo jor skim miesz ka niu. Tam od kry -
ła li sty po cho dzą ce z pier wsze go okre -
su ich zna jo mo ści oraz lat póź niej -
szych. Nie my śla ła, że się za cho wa ły.
Ko res pon den cja zo sta ła prze ple cio -

na pier wszo o so bo wą na rra cją Ma ry
El len, któ ra do po wia da kon tekst li -
stów, tym sa mym kre śląc ob raz pi sa -
rza pod ko niec je go ży cia.

Nie jest to ob raz, któ ry za pa mię ta liś -
my z cza sów, kie dy pi sał „Złe go”, no sił
ko lo ro we skar pet ki i otwie rał pier wsze
fe sti wa le jaz zo we w Pol sce. Na ame ry -
kań skiej emi gra cji z ko lo ro we go li be ra -
ła stał się zde cy do wa nym kon ser wa ty -
stą, nie ro zu mie ją cym le wi co wych ru -
chów, któ re w la tach 70. zdo mi no wa ły
Ame ry kę. Jak sam pi sał, mu siał „bro -
nić Ame ry ki przed nią sa mą”. Dzię ki
książ ce zo ba czy my go ja ko dy rek to ra
kon ser wa tyw ne go Roc kford In sti tu te
oraz wy daw cę „Chro nic les”, w któ rym
pu bli ko wał swo je tek sty kry ty ku ją ce ru -
chy fe mi ni stycz ne czy prze ciw ni ków
woj ny w Wiet na mie. Zo ba czy my go też
w nie ty po wej dla nie go ro li mę ża i oj ca.
Je go dzie ci – bliź nia ki – przy szły na świat
do pie ro po je de na stu la tach mał żeń -
stwa, gdy Tyr mand miał 61 lat. Daw ny

by wa lec war szaw skich knajp i ka wiar -
ni, zna ny ze sła bo ści do pięk nych ko biet
i bry lo wa nia w to wa rzy stwie, tu taj oka -
zu je się trosk li wym oj cem iko cha ją cym
mę żem. Wdo wa po nim nie chce go jed -
nak ide a li zo wać. Mó wi pod ko niec książ -
ki: „Chcę praw dy o Lol ku. Trze ba o nim
mó wić, po ka zać go ja ko czło wie ka, peł -
ne go, praw dzi we go, zje go wa da mi ibłę -
da mi, wszyst kim, co spra wia ło, że był,
kim był. Mó wić z życz li wo ścią o tym
ego cen trycz nym po two rze”. 

Z opub li ko wa nej ko res pon den cji rze -
czy wi ście po wsta je ob raz czło wie ka
z krwi i koś ci, nie wyg ła dzo ny. Ma ry El -
len nie pa trzy na mę ża z per spek ty wy
za pa trzo nej w mi strza uczen ni cy, choć
przy zna je, że fa scy na cja je go oso bą po -
zo sta ła do dziś. W swo jej opo wie ści nie
ukry wa jed nak, że był ko bie cia rzem
i po zo stał nim po ślu bie. Że sto so wał
pod wój ne stan dar dy w sfe rze mo ral -
no ści – męż czyź nie wol no wię cej. Że na
ich pier wszym spot ka niu starł jej z twa -
rzy ma ki jaż, któ rym chcia ła so bie do -
dać lat. Że był nie wy o bra żal nie ską py.
Że mu siał mieć za wsze osta t nie zda nie. 

Prze de wszyst kim był jed nak nie tu zin -
ko wą, bar wną po sta cią, nie zwy kle bły -
skot li wym, bez kom pro mi so wym czło -
wie kiem, ozde cy do wa nych po glą dach,
któ rych nie bał się bro nić. „Do dziś mam
od ruch, by do nie go za dzwo nić, gdzie -
kol wiek jest” – zwie rza się Ma ry El len. 

Z oka zji pre mie ry książ ki „Ro mans
ame ry kań ski” wdo wa po Tyr man dzie
po raz pier wszy od wie dzi oj czyz nę
swo je go mę ża. Ane ta Sze li ga 

Spot ka nie z Aga tą Tu szyń ską i Ma ry

El len dziś w sto łecz nym Mu ze um Li te ra -

tu ry (godz. 18), w śro dę w war szaw skim

Traf fic Clu bie (godz. 20), w czwar tek

w Em pi ku Ju nior (godz. 18), w pią tek

w Bib lio te ce Na ro do wej (godz. 18) 

Tyr mand udo mo wio ny

Nie grzecz ny
folk R.U.T.Y. 
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TV. „Oj ciec Ma te usz” nie po ko -

na ny, resz ta sła bo. „Oj ciec Ma te -

usz” za pew nia TVP1 zde cy do wa ne

zwy cię stwo nad kon ku ren cją. Czte -

ry pier wsze od cin ki ós me go se zo nu

o przy go dach księ dza-de tek ty wa

z San do mie rza oglą da ło po nad 5

mi lio nów wi dzów. W tym sa mym

cza sie TVN przy cią ga dwa ra zy

mniej od bior ców (emi tu ją „Na

Wspól nej” i „W-11”) – po in for mo -

wał ser wis Wir tu al ne me dia.pl. Du żo

go rzej ra dzą so bie po zo sta łe pro -

duk cje „Je dyn ki”: zna czą cy spa dek

oglą dal no ści za no to wa ła „Ga le ria”,

a wręcz fa tal nie wy star to wał no wy

se rial Ilo ny Łep kow skiej. „Wszyst ko

przed na mi” przy cią gnę ło za led wie

1,45 mln wi dzów, prze gry wa jąc

z pro po zy cja mi Pol sa tu, TVN

i TVP2. Wy pa da też go rzej niż emi -

to wa ne w tym paś mie przed ty god -

niem… po wtór ki „Ran cza”.

FILM. Na ta lie Por tman ja ko Jac -

kie? Wy twór nia Fox Se ar chlight po -

wra ca do po my słu na krę ce nia bio -

gra fii Jac kie Ken ne dy. Pro po zy cję za -

gra nia żo ny pre zy den ta USA Joh na F.

Ken ne dy’ego otrzy ma ła Na ta lie Por -

tman. Film „Jac kie” po wsta nie we -

dług sce na riu sza No a ha Op pen he i -

ma. Je go ak cja roz gry wa się w 1963

ro ku tuż po za ma chu na JFK. Nie

wia do mo jesz cze, kto miał by sta nąć

za ka me rą. Kil ka lat te mu pro jek tem

za in te re so wa ny był Dar ren Aro nof -

sky, któ ry za mie rzał ob sa dzić w ty tu -

ło wej ro li swo ją ów czes ną żo nę Ra -

chel We isz, jed nak po ich roz wo dzie

po mysł upadł. Do sce na riu sza przy -

mie rzał się rów nież Ste ven Spiel -

berg.

MU ZY KA. „Gan gnam Sty le” pod -

bił Wiel ką Bry ta nię. Ra per PSY

stał się pier wszą gwia zdą z Ko rei Po -

łud nio wej na szczy cie bry tyj skiej li -

sty sprze da ży. Oczy wi ście wszyst ko

za spra wą hi tu „Gan gnam Sty le”. Te -

le dysk do pio sen ki zdo był sza lo ną

po pu lar ność w du żej mie rze dzię ki

ta necz nym ru chom przy po mi na ją -

cym ujeż dża nie ko nia: klip w sie ci

obej rza no już po nad 330 mi lio nów

ra zy! Utwór za de biu to wał w czo ło wej

czter dziest ce ze sta wie nia przed

dwo ma ty god nia mi, w ko lej ny we e -

kend zna lazł się już na trze cim miej -

scu, te raz wdra pał się na pier wsze,

de tro ni zu jąc „Hall of Fa me” The

Script. Naj chęt niej ku po wa nym al bu -

mem był „Ba bel” for ma cji Mum ford

& Sons.

PRE MIE RA. Ade le jed nak za śpie -

wa dla Bon da. Bry tyj ska gwia zda

ucię ła plot ki o tym, czyj głos usły szy -

my w prze wod niej pio sen ce naj no -

wsze go fil mu o przy go dach 007.

Spe ku la cje za po cząt ko wa ła sa ma

wo ka list ka, przy zna jąc w jed nym

z telewizyjnych wy wia dów, że jej na -

stęp nym na gra niem bę dzie coś

spek ta ku lar ne go. Prowazący zaczął

nucić motyw z Bonda, ale Adele nie

po wie dzia ła wte dy nic wię cej. Do pie -

ro te raz opub li ko wa ła na Twit te rze

zdję cie do ku men tu z nu ta mi i tek -

stem do „Sky fall”. Na okład ce zna -

laz ła się sa ma Ade le oraz Pa ul Ep -

worth, któ ry po mógł jej na pi sać tak -

że „Rol ling In The De ep”. 23. film

o Bon dzie wej dzie do kin 26 paź -

dzier ni ka. 

guszp

krót ko i na te mat Odejdź od kompa

Kultura 
KONCERT
Eric Clap ton w ra mach ju bi le u szo wej tra sy od -

wie dzi Pol skę. 7 czer wca 2013 ro ku wy stą pi w łódz -

kiej At las Are nie. Aż nie che się wie rzyć, że to już

50 lat od początku jego kariery.

KSIĄŻKA
Jutro do księgarń trafi najnowsza książka

Małgorzaty Musierowicz „McDusia”. Akcja kolejnej

części Jeżycjady będzie się rozgrywać w domu Bo-

rejków w Boże Narodzenie. 

*Od dziś do nie dzie li we Wroc ła wiu
pią ta edy cja Avant Art Fe sti val. Tym
ra zem pro gram zdo mi nu ją kon cer ty
ar ty stów zza na szej za chod niej gra -
ni cy 

„Jak co ro ku, głów nym bo ha te rem
Avant Art Fe sti val jest mu zy ka. Zo ba -
czy my i usły szy my wy ko naw ców nie -
tu zin ko wych, po szu ku ją cych, prze -
cie ra ją cych no we szla ki i jak co ro ku
kró lo wać bę dą eklek tyzm, ory gi nal -
ność i no wa tor stwo” – de kla ru ją po -
my sło daw cy fe sti wa lu, któ re go „bo -
ha te ra mi” są kon kret ne pań stwa. Po
Nor we gii (2010) i Szwaj ca rii (2011)
przy szedł czas na Niem cy. 

Gwoź dziem pro gra mu AAF 2012
bę dzie kon cert DAF (akro nim De -
utsch-Ame ri ka nisc he Fre undschaft)
– gru py, któ ra na prze ło mie lat 70. i 80.,
łą cząc ele men ty pun ka, elec tro oraz
in du stria lu, kre o wa ła fun da men ty
sty li sty ki EBM, czy li elec tro nic bo dy
mu sic. War to re zer wo wać czas na
kon cert Mo ritz von Oswald Trio – je -
go li der jest jed ną z naj waż niej szych
po sta ci mu zy ki elek tro nicz nej lat 90.
We Wroc ła wiu za pre zen tu je swój naj -
młod szy pro jekt, któ ry współ two rzy
z Mak sem Lo der ba u e rem oraz Vla -
dis la vem De lay em. Nie daw no uka za -
ła się trze cia pły ta tria za ty tu ło wa na
„Fetch”, łą czą ca tech no, jazz i dub.

In try gu ją co za po wia da się show -
ca se wy twór ni Ra ster-No ton.
Wschod nio nie miec ki la bel – któ re -

go ar ty ści sły ną z ra dy kal ne go, eks -
pe ry men tal ne go i moc no ukie run -
ko wa ne go na no we tech no lo gie po -
dej ścia do mu zy ki – re pre zen to wać
bę dą By e to ne, Frank Bretschne i -
der i Kan gding Ray. Z ko lei dzi kie -
go pun ko we go per for man ce, bę dą -
ce go wy pad ko wą kon cer tu, te a tru
i ka ba re tu, do star czy for ma cja Bo -
na par te. Wy o braź nia tych piew ców
he do niz mu nie zna gra nic – wy star -
czy spoj rzeć na sce nicz ne stro je

gru py, wśród któ rych obok na po le -
oń skie go mun du ru moż na do strzec
ko stium bia łe go kró li ka al bo kask
zro bio ny z ku li dy sko te ko wej.

Do Wroc ła wia przy je dzie też Cas -
par Brötzmann Mas sa ker – ten an -
sambl sta wia na roc ko wo-psy cho de -
licz ne brzmie nia z prze ste ro wa ną
gi ta rą w ro li głów nej. Li der jest sy -
nem le gen dar ne go fre e jaz zo we go
sak so fo ni sty Pe te ra Brötzman na,
któ ry tak że bę dzie go ścić na te go -
rocz nym AAF i wy stą pi z mło dy mi
pol ski mi mu zy ka mi z gru py De fi bril -
la tor.

To oczy wi ście tyl ko po bież ny prze -
gląd pro gra mu, w któ rym za ak cen to -
wa no sek cję Avant Art Film. W jej ra -
mach bę dzie moż na zo ba czyć m.in.:
„We Bu ilt This Ci ty” (do ku ment o sce -
nie elek tro nicz nej w Ko lo nii), „Ber -
lin Su per 80” (ob raz under gro un do -
we go Ber li na Za chod nie go), a tak że
fil my „Ost punk! Too Much Fu tu re”
czy też „We Call It Tech no!”, któ rych
ty tu ły mó wią sa me za sie bie. 

Ja ko że pod te ma tem AAF 2012 jest
ha sło „Prze strzeń dla kul tu ry”, or ga -
ni za to rzy nie za pom nie li o po za mu -
zycz nych atrak cjach. Jed ną z nich bę -
dzie „czy ta nie w ciem no ściach” frag -
men tów pro zy nob list ki Her ty Müller.
Za pla no wa no tak że dwie de ba ty: o no -
wych ko dach kul tu ro wych oraz ro li
kul tu ry w prze strze ni miej skiej. Peł -
ny pro gram: avan tart.pl. 

Mi chał Kar pa

Awan gar da od są sia dów 

Grupa Bonaparte pokaże we Wrocławiu

coś pomiędzy koncertem, teatrem

a szalonym kabaretem

M
A
T
E
R

IA
ŁY

 P
R
O

M
O

C
Y
JN

E



1 WA

WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA 2012

Imieniny obchodzą: Teofil, Oliwer
8

gwiazdy piszą

metro@agora.pl
Listy piszcie

Po zdra wiam Pa na z osz ro nio ną

bród ką, któ ry 26 wrześ nia po go dzi -

nie 10 wcho dził do In sty tu tu On ko lo gii

w War sza wie. Spe szy łam się, za miast

uśmiech nąć... 

Szu ka my dwóch chło pa ków, któ rzy

od pro wa dzi li nas na Cy ber ne ty ki

w dniu 22/23 wrześ nia. Cze ka na

nich wi no! cy ber ne ty ki16@gma il.com 

Przy stoj ny blon dy nie, mi ja liś my się

przez 12 mie się cy na ul. Zwy cię stwa

w Gli wi cach ok. godz. 6.50. Ża łu ję, że

ani Ty, ani ja nie zde cy do wa łam się za -

ga dać. Chęt nie zo ba czy ła bym zno wu

Two je oczy i uśmiech. Od po wiedz na:

sol_an ge li ca@o2.pl 

Po zdra wiam wszyst kie Ma my, któ -

rych Dzie ci spa ko wa ły wa liz ki, wzię ły

w garść in dek sy i opusz cza ją nas dla

wie dzy. Ale niech wie dzą, że je ko cha -

my i tęsk ni my. Bez wa run ko wo. Ma ma

Oli:-) 

Po szu ku ję świad ka zde rze nia aut,

któ re mia ło miej sce 3 sierp nia oko ło

godz. 22 przy skrzy żo wa niu ulic Far -

biar skiej i Ła giew nic kiej w War sza wie.

Świa dek był wów czas z psem na spa -

ce rze. Kon takt: 792 894 664

Po zdro wie nia dla kla sy ta necz nej

2b. xxx ko cha ni! Tań czy my i uczy my

się mat my – Do lczi 

Po szu ku ję dwóch uro czych blon -

dy nek (Pin ki i Di di), któ re w dniach

28-30 wrześ nia im pre zo wa ły u mnie

na kwa dra cie. Dziew czy ny, nie za pi sa -

łem Wa szych nu me rów, Wy mój ma cie

– odez wij cie się! Dzię ku ję Wam za

wspa nia ły we e kend. Wasz Mózg

Ser decz ne po zdro wie nia dla Oli, Ju -

sty ny, Ka ro li ny i Pa u li oraz mo je go

chło pa ka Ko pyt ka

Chcesz po dać da lej? 

Pisz: me tro@ago ra.pl

* Gu ber na tor Ter mi na tor, czy li le -
gen da ki na ak cji i by ły gu ber na tor
Ka li for nii, na pi sał wspom nie nia.
Książ ka Ar nol da Schwa rze neg ge ra
pod ty tu łem „To tal Re call: My Unbe -
lie vab ly True Li fe Sto ry” tra fi ła wczo -
raj do księ garń. Co ukry wał?

1. Za sko czo na żo na

Ar nold Schwa rze neg ger ni gdy nie był
czło wie kiem wy lew nym. Wświe cie kul -
tu ry stów, w któ rym za czy nał ka rie rę,
oka zy wa nie emo cji uzna wa no za sła -
bość. Póź niej prze ło żył to na ży cie oso -
bi ste. Swo ją żo nę Ma rię Shri ver w cią -
gu 25 lat mał żeń stwa za ska ki wał czę sto.
Tak by ło z ope ra cją wy mia ny za staw ki
ser ca w 1997 ro ku, tak by ło też ze star -
tem w wy bo rach na gu ber na to ra Ka li -
for nii w 2003 ro ku. Schwa rze neg ger
przez rok pro wa dził roz mo wy z przed -
sta wi cie la mi Par tii Re pub li kań skiej, ale
żo nę po in for mo wał o swo jej de cy zji na
kil ka dni przed zło że niem do ku men -
tów. Jak pi sze, „nie chciał nie koń czą -
cych się roz mów na ten te mat wdo mu”.
Nie chciał też, że by dys ku to wa ła o je go
pla nach ze swo ją ro dzi ną – czy li krót ko
mó wiąc – kla nem Ken ne dych. 

Oksiąż ce też, oczy wi ście, nie wi dzia ła. 
2. Nie ślub ne dziec ko

O tym, że Schwa rze neg ger ma nie ślub -
ne go sy na, świat do wie dział się w ubieg -
łym ro ku, kie dy od szedł on ze sta no -
wi ska gu ber na to ra. Jak do nio sły tab -
lo i dy, na se sji z te ra pe u tą mał żeń skim
Shri ver spy ta ła mę ża wprost, czy syn
ich gos po si, 13-let ni wte dy Jo seph, jest
je go dziec kiem. Gos po sia pra co wa ła
w do mu Schwa rze neg ge rów przez 
20 lat. Naj młod szy ślub ny syn Ar nol da
jest od nie ślub ne go star szy o pięć dni. 
3. Ro mans z Czer wo ną Son ją 

W cza sie krę ce nia zdjęć do „Czer wo -
nej Son ji” Schwa rze neg ge ra i gra ją cą
ty tu ło wą ro lę duń ską ak tor kę Bri git te

Nie lsen po łą czył „go rą cy ro mans”.
Z tym, że w 1985 ak tor miesz kał już ze
swo ją przy szłą żo ną. Nie lsen na pi sa -
ła o ro man sie we wspom nie niach wy -
da nych rok te mu. Ro man sów by ło
zresz tą wię cej, ale z kim, te go już Ar -
nold wy ja wić nie chciał. 
4. Gu ru w błę dzie

Pa sjo na ci ame ry kań skiej po li ty ki bę dą
za chwy ce ni ane gdot ką o tym, że Karl
Ro ve, gu ru Re pub li ka nów, za pew niał
Schwa rze neg ge ra, że nie doj dzie do
przed ter mi no wych wy bo rów na gu ber -
na to ra Ka li for nii w 2003 ro ku. Nie tyl -
ko się one od by ły, ale Ar nold je wy grał
i peł nił urząd przez ko lej ne sie dem lat. 
5. Sa mot ny jak Ter mi na tor

Po odej ściu z urzę du gu ber na to ra
Schwa rze neg ger po sta rał się, by mieć
jak naj wię cej za jęć: wró cił na plan fil -
mo wy (m.in. w „Nie znisz czal nych”,
skoń czył zdję cia do „The Last Stand”
i „The Tomb”), wy gła sza wy kła dy i od -
czy ty po li tycz ne. Ale po tym, jak Shri -
ver i dzie ci wy pro wa dzi li się z do mu,
i tak czu je się sa mot ny (żo na w lip cu
2011 ro ku wy stą pi ła o roz wód). 
6. Schwa rze neg ger łą czy ge jów

Choć był re pub li kań skim gu ber na to -
rem i dwu krot nie we to wał usta wy
o mał żeń stwach osób tej sa mej płci,
w koń cu zmie nił zda nie. Te raz oka za -
ło się, że w swo im gu ber na tor skim ga -
bi ne cie ofi cjal nie udzie lił ślu bu dwóm
ho mo sek su al nym pa rom, w tym sze -
fo wej je go per so ne lu Su san Ken ne dy.

stan, AP

Sześć sekretów
Arnolda 

BA RAN 21.03-19.04 Dzień przy nie sie Ci

ner wów kę, stres i nie pew ność co do Two -

ich fi nan sów. Nie prze jmuj się, po ra dzisz

so bie i z tym. 

BYK 20.04-20.05 Dzi siaj uda Ci się prze -

pro wa dzić wie le zmian, na któ rych za le -

ża ło Ci już od daw na, a któ re sta wa ły Ci

koś cią w gar dle. Te raz pój dą jak po ma -

śle. 

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Dzi siaj nie po -

wi nie neś na rze kać, bo dzię ki szczę śli we -

mu zbie go wi oko licz no ści uda Ci się uni -

k nąć spo rych prob le mów. 

RAK 22.06-22.07 W tym dniu mo żesz zo -

stać oszu ka ny, ktoś ce lo wo wpro wa dzi Cię

w błąd – upew nij się, że nie ufasz bez gra -

nicz nie ko muś po dej rza ne mu. 

LEW 23.07-22.08 Two je zdro wie, si ła ży -

cia i kre a tyw ność bę dą bar dzo moc ne.

Bę dziesz za chwy cał swo je oto cze nie. 

PAN NA 23.08-22.09 Mer ku ry po mo że Ci

dzi siaj upo rać się ze wszyst ki mi za leg ło -

ścia mi, ster ta mi pa pie rów na biur ku i po -

czu ciem prze mę cze nia. 

WA GA 23.09-22.10 Mo żesz spo dzie wać

się, że Twój układ ner wo wy bę dzie bar dzo

po bu dzo ny. Dzi siaj mo żesz re a go wać na -

past li wie i agre syw nie. 

SKOR PION 23.10-21.11 Dzi siaj bę dziesz

mógł czuć się fi nan so wo i ser co wo do -

piesz czo ny przez los. Wszyst kie Two je dzia -

ła nia zo sta ną zwień czo ne suk ce sem. 

STRZE LEC 22.11-21.12 To już osta t ni

mo ment, aby zde cy do wać się na współ -

pra cę z za gra ni cą. Dzi siaj ktoś po raz ko -

lej ny za pro si Cię do wy ja zdu. 

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Dzi siaj bę -

dziesz miał szan sę na zre or ga ni zo wa nie

swo jej pra cy. W Two im ży ciu za go ści ra -

dość i po czu cie za wo do we go speł nie nia. 

WOD NIK 20.01-18.02 Uwa żaj na męż -

czyz nę w śred nim wie ku, któ ry kie ro wa ny

za zdro ścią o Two je suk ce sy mo że Ci po -

mie szać szy ki. 

RY BY 19.02-20.03 Przez za wist ną oso bę

mo żesz mieć dzi siaj spo re prob le my. Na

szczę ście uda Ci się to ja koś przejść i ko -

niec dnia po wi nien na le żeć już do uda nych. 

horoskop

krzyżówkapo daj da lej

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

pod numer 72020 (2,46 zł z VAT) 

Szwaczki zatrudnię. Stała praca. Odzież 
damska. Tel.: 22 615 64 42 lub 601 951 861 

SZYJĄCYM W ZAKŁADZIE na WOLI 
Dobre warunki 506 390 166  

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

UBEZPIECZENIA WIEK 35+ 503 191 512 

Zadbaną, atrakcyjną na LUX prywatkę, 
super zarobki z zamieszkaniem 797 624 544 

Zarabiaj na Trejdoo pp@trejdoo.com 

Zlecę roboty murarskie, tynkarskie  
tel. 603112511, 227738990 

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

Aang DZIECI MATURA dojazd 22-8642974 

Francuski, Ursynów tel. 22 648 18 85 

ANGIELSKI PODSTAWOWA GIMNAZJUM 
DOŚWIADCZENIE TANIO 502 583 141 

Chemia nauczyciel matur Wola506471220 

MATEMATYKA pedagog, tel. 600 395 032 

Pianino, keyboard, dojazd, 503 92 18 43 

Kurs projektowania i szycia T. 501 472 657 

Bemowo 
Człuchowska 

3 pokoje od 379.000zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszkania 3 pokojowe od 54mĂ 
604 934 288 ula.hofman@grupainwest.pl 

40m Pasłęcka 265 tys. 2005r. 666 031 166 

BP 85 mĂ,Chomiczówka, 499tys,603 648 343 

BP 56mĂ 3pok. blisko metra, 601 840 963 

24m2 balkon Elbląska 179tys. 509 123 306 

27 m2 1 pok. Duracza, tanio 601 350 189 

37m Żeromskiego 2pok. 3/4 668 611 166 

2pok. balkon Reymonta 282tys. 509123306 

BP 49mĂ wł. Warszawa Mokotów 504479482 

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

140 m2 4p. Bukowińska, metro 511081310 

90 m2 3 pok. Chodkiewicza 511 081 310 

50 m2 2pok. Morskie Oko, kam. 510042606 

51 m2 2 pok. Żaryna + garaż 511 081 310 

63m Bartosika 399t. ciche 666 031 166 

38m Fundamentowa 2/3 285t. 698 690 200 

37m Kaleńska cegła 240 tys. 668 611 166 

86 m2 3pok. Saska Kępa 1938r 601740109 

50 Konopacka st.db. 6990zł/m 668 611 166 

107m2 3p Litewska klimatyczne 511081310 

56 m2 2 pok. przy Łazienkach 601 740 109 

3pok. cegła Ogrodowa 420tys. 509 123 306 

46m Tykocińska 2pok. 245t. 698 690 200 

59m Wybrańska 5800zł/m 668 611 166 

52 m2 2 pok. nowe + garaż 601 350 189 

49 m2 2 pok. Ursus 2006 r. 601 740 109 

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

36m J. Pawła II 2pok. 270t. 664 191 166 

53m Wolska 2pok. 5400zł/m 666 031 166 

Okazja 149mĂ/6900/mĂ 5 pok. nowe  
Żytnia/ Skwer Wysz. tel. 884 691 260 

BPSopot-centrum 3p-123 i 78m2 602304758 

BPUrsynów Puławska/Las/Żołny 601204073 

124/1000 m2 Anin Stary (22) 621 77 95 

500/560 m2 Wilanów przy pałacu 621 77 95 

Wiązowna 196m/dz. 1941m 602 577 717 

Dom Michałowice 2009, 200 m2 dz. 700 m2, 
6 pok., 3 łaz., 1.5mln Parkowa 39, 501766330 

250/1400 m2 Skrzeszew 511 081 310 

BP120mĂ/0,42ha k/Pońska, tel.,783 471 736 

2000 m2 Rembertów dla devel. 601740109 

550 m2 Konstancin Strefa A (22) 621 77 95 

Jaktorów 2147mĂ Tel., 602 103 742  

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

Działki nad jeziorami, blisko Warszawy 
tel. 605 099 422 

1000-3500 m2 Łomianki 601 740 109 

BP Działka rolna i budowlana, kier. Wyszków 
30 km od Warszawy, tel. 516 405 172 

BP 2 POK 43m WYPOSAŻONE,  
przy RATUSZU 1700zł+media 502 048 666 

2 pok. 60 m2 Jelonki 2000 r. 601 740 109 

BP 18mĂ meble 1150zł, 506 429 006 

BP 2 pok., Sielecka, Meble, 887 634 023 

Przy Łazienkach 40m solidnym 502177355 

BP kawalerka 20 mĂ, 1200 zł, 602 109 761 

BPMieszkanie 1-pokojowe nowe 665041957 

2pok,28m2,Grzybowska 1500zł,608324773 

2 pok. STARÓWKA 608 522 337 

BP 1/2 domu 50mĂ, Radość, 501 318 306 

BP23mĂ/1000 zł i 34mĂ/1200zł (w tym wszy- 
wszystkie opłaty)Międzylesie pokój, kuch.,łaź. 
meble AGD, parking 601872243, 669 247129 

36m2, studentce, wyp., tanio 515 709 511 

BP 2 pok. umeb. g-ż, po 16.00, 668 904 647 

2 pok. II/III p. 1600 + liczniki 501 025 096 

Pok z widną kuch. 30m2 606 333 499 

BP 2 pok. Puławska nowe AGD 607 416 543 

BP KWATERY240/mcPiaseczno 502222555 

BP Ursynów metro meble AGD 607 416 543 

Kwatery tel. 784 443 525, 601 350 289 

BP Dom 200 m2 Żoliborz na biuro, firmę  
bez pośr. od grudnia tel 602 214 745 

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 

Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

A Chcesz wynająć od Dziś ? 502 215 555 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 
WYNAJMIE LOKAL O POW. 20 M2 

NA CICHĄ DZIAŁALNOŚĆ OCHOTA 
TEL. (22) 822 96 16 

Do wynajęcia pawilon 50mĂ+ogródek, 
media,witryny ul. Bonifacego T.666 394 635 

Do wyn. 38 m witr. M. Świętokrz. 6217795 

Hala 220m2,biuro+hala, Wawer,604140917 

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

AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV 
SONY PHILIPS inne tanio 663 15 02 

Aa Przeprowadzki małe duże 602747264 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

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

AA GIPSY malowanie gwar.Vat 602242897 

Brukarstwo kompleksowo tanio,506302901 

CYKLINA BEZPYŁOWO A-Z 664 193 664 

Cyklina*lakier*układam,bezpył., 503630035 

Cyklinuję, lak. układam T-511-773-356 

Gaz, podłączenie kuchenek, t. 507 677 621 

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

MALARZ EKSPRES 502255424; 8356618 

MALOWANIE gipsy gwarancja vat 
602242897 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA 505 822 754 

Wyjazd za granicę, PILNIE SPRZADAM, 
tanio! meble, RTV, bibeloty, markowa odzież  
Al.Jerozolimskie 11/19 lok.023 . 22 455 51 88 

ANNUM. PL,MONETY,MEDALE, BANKNO- 
TY, ZNACZKI, ZŁOTO, SREBRO. WYCENA-
SKUP ANTYKWARIAT NUMIZMATYCZNY 
22/629 51 11 UL.E.PLATER 25 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

Antykwariat kupi książki i inne 666 923 218 

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

MONETY, MEDALE, ORDERY 501 050 948 

SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel. 602 254 650 

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

SREBRO KUPIĘ bdb CENA 506 959 445 

ZNACZKI i POCZTÓWKI 516 400 434 

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! 
Proste zasady, 

bez zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 800 

7 dni w tygodniu 7:00-21:00 

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

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

Tel.798705625 

POŻYCZKA POD ZASTAW 
NIERUCHOMOŚCI (hipoteki)  

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

www.bezpieczna-pozyczka.pl 

Trudne konsolidacje, pożyczki 666-195-797 

USłUGI PRAWNE TEL.22 2543536 

Aaaaaa Przeprowadzki tanio 602 747 264 

Aaaaaa przeprowadzki wywóz 607 416 543 

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  

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

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

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 

O G Ł O S Z E N I A . D R O B N E
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*– 1 wrześ nia wpro wa dzi łem się do
dwu po ko jo we go miesz ka nia przy
Czer skiej – na pi sał nasz czy tel nik w
li ście do re dak cji.  – Wła ści ciel umie -
ścił ogło sze nie na por ta lu Gum -
tree.pl – chciał wy na jąć 16-me tro wy
po kój, umeb lo wa ny (roz kła da ny tap -
czan, trzydrz wio wa sza fa, biur ko, fo -
tel i re gał). W ru bry ce „ce na” wid -
nia ło „800 zł”. O tym, że do tej su my
do cho dzą jesz cze op ła ty: po ło wa
czyn szu (255 zł) oraz me dia – moż -
na się by ło do wie dzieć do pie ro z tre -
ści ogło sze nia – pi sze czy tel nik „Me -
tra”. – Ale w su mie mia łem pła cić nie
naj go rzej, nie wie le po nad ty siąc zło -
tych mie sięcz nie.

Zde cy do wa łem się, bo miesz ka nie
by ło nie da le ko mo jej pra cy. Lo kum
po ka zał mi – ku mo je mu zdzi wie niu
– nie wła ści ciel, ale lo ka tor, któ ry je
właś nie zwal niał. Dru gi po kój od trzech
lat zaj mo wał stu dent SGH. 

Wła ści ciel (na oko 60 lat, wy kła dow -
ca na co dzień miesz ka ją cy w Lub li -
nie) klu cze prze ka zał mi już oso bi ście
w osta t nich dniach sierp nia. Aku rat
był w War sza wie. Za py ta łem o umo -
wę, ale stwier dził, że bez umo wy bę -
dzie ta niej, bo on nie pła ci po dat ku.
Mia łem dwa dni na wy pro wa dze nie
się ze sta re go miesz ka nia, więc osta -

tecznie się zde cy do wa łem, zwłasz cza
że wła ści ciel wy dał mi się bez kon flik -
to wy. Nie mó wił też, że ma w zwy cza -
ju od cza su do cza su wpa dać na noc.
Pie nią dze mia łem prze ka zy wać mu
oso bi ście lub za po śred nic twem lo ka -
to ra wię ksze go po ko ju.

Ge jom i pa rom dzię ku je my 

– Pod ko niec sierp nia mój młod szy
brat, stu dent na UW, też za czął szu -
kać miesz ka nia – kontynuuje nasz
czytelnik. – Po sta no wi łem go na kil -
ka dni przy gar nąć, za nim cze goś nie
znaj dzie. W dru gim ty god niu wrześ -
nia o 22.30 owi nię ty ręcz ni kiem wy -
cho dzi łem z ła zien ki, gdy w zam ku
usły sza łem prze krę ca nie klu cza. Po
chwi li, w ko ry ta rzu po ja wił się wła -
ści ciel miesz ka nia. Wy mam ro tał, że
jest prze ja zdem w pod ró ży służ bo -
wej i za trzy ma się na noc. Przed sta -
wi łem mu bra ta. Pa no wie po da li so -
bie dło nie. „Gość” zro bił to bez sło -
wa i zam knął się na klucz w po ko ju
współ lo ka to ra (ten przez dwa ty god -
nie był w miesz ka niu mo że dwa ra -
zy, a w je go po ko ju – choć zaj mo wał
go od trzech lat – sta ło tyl ko łóż ko). 

Na dru gi dzień wła ści ciel opu ścił
miesz ka nie, w po łud nie do mnie za -
dzwo nił. Po in for mo wał, że mam się

wy pro wa dzić. Zła ma łem bo wiem za -
le ce nie – po kój tyl ko dla jed nej oso -
by. In for ma cję, że brat jest u mnie
tyl ko chwi lo wo, skwi to wał „Re la cje,
ja kie pa nów łą czą, mnie nie in te re -
su ją”. 

Kil ka dni póź niej (znów w in ter ne -
cie) uka za ło się no we ogło sze nie o wy -
na ję ciu „mo je go” po ko ju. Koń czy ło
się sło wa mi „Ge jom i pa rom dzię ku -
je my!”. Do brze, że do sta łem mie siąc
na wy pro wadz kę – na pi sał czy tel nik
„Me tra”.

Umo wa to pod sta wa 

Jak uni k nąć po dob nych przejść, gdy
chce my wy na jąć miesz ka nie? – Pier -
wszy błąd to nie pod pi sa nie umo wy.
Bez niej nie moż na na wet udo wod nić,
że w miesz ka niu są na sze rze czy. Szu -
ka ją cy miesz kań po win ni na brać po -
dej rzeń, zwłasz cza gdy miesz ka nie po -
ka zu je lo ka tor, a nie wła ści ciel. W tym
przy pad ku moż na mieć wąt pli wo ści,
czy oso ba po da ją ca się za wła ści cie la
fak tycz nie nim jest – oce nia Mar cin
Jań czuk z agen cji nie ru cho mo ści Me -
tro ho u se. Że by to spraw dzić, pod czas
oglą da nia miesz ka nia wy star czy po -
pro sić o do wód oso bi sty wła ści cie la,
akt no ta rial ny i od pis księ gi wie czy -
stej miesz ka nia. 

– W umo wie war to do pre cy zo wać,
czy mo że my go ścić na kil ka dni ro dzi -
nę al bo zna jo mych. W opi sy wa nym
przy pad ku na jem ca po wi nien za wia -
do mić wła ści cie la, że chce na kil ka dni
przy gar nąć bra ta. Po dob ne za sa dy ty -
czą się wła ści cie li. Je śli za mie rza ją no -
co wać w miesz ka niu, po win ni okre -
ślić licz bę ta kich dni – do da je Jań czuk
i za zna cza, że wów czas czynsz po wi -
nien być niż szy. 

Cza sem oka zu je się, że wła ści ciel wy -
naj mu je po kój, a po tem oka zu je się on
po ko jem przy ro dzi nie – w prak ty ce
lo ka tor miesz ka z wła ści cie lem pod
jed nym da chem. – Nie ma w tym nic
złe go, je śli te za sa dy zo sta ną okre ślo -
ne wcześ niej i na piś mie – zwra ca uwa -
gę Jań czuk. 

Po dej rze nia czy tel ni ka po win na
wzbu dzić też kwo ta po da na w ogło -
sze niu. – Stan dar do wo czynsz za
miesz ka nie jest wli czo ny w kosz ty mie -
sięcz ne go wy naj mu. Do dat ko wo by -
wa ją li czo ne me dia – tłu ma czy Mar cin
Jań czuk. 

Do kład nie spre cy zo wa ne wa run ki
wo bec wy naj mu ją cych w ogło sze niu
to znak, że wła ści ciel nie na le ży do to -
le ran cyj nych. Jań czuk po cie sza jed -
nak, że ry nek szyb ko we ry fi ku je prob -
le mo we ofer ty. – Dziś jest bar dzo du -

ży wy bór miesz kań na ryn ku, a lo ka -
to rzy opi su ją swo je prob le my np. w in -
ter ne cie – uspo ka ja.

Jo lan ta No wak-Ko ru cu, jack

Jak się nie na ciąć na wy na jem
W ogłoszeniu mieszkanie wyglądało idealnie: pokój na Mokotowie, niski czynsz. Okazało się, że właściciel wynajmował je
nielegalnie, niespodziewanie wpadał na noc, a po miesiącu kazał się wyprowadzić – narzeka czytelnik. Jak uniknąć takich sytuacji?

Nieruchomości 
w każdy wtorek

CO PO WIN NA ZA WIE RAĆ
UMO WA NAJ MU: 

1. Da ne oso bo we wła ści cie la i lo -
ka to ra, w tym: imio na, na zwi ska,
da ty i miej sca uro dze nia, adre sy
za miesz ka nia, nu me ry do wo dów
toż sa mo ści oraz nu mer PE SEL

2. Adres wy naj mo wa ne go miesz -
ka nia

3. Czas trwa nia umo wy, okres
wy po wie dze nia oraz za sa dy ze rwa -
nia umo wy

4. Wy so kość op łat,dzień, do któ -
re go czynsz po wi nien być op ła co -
ny, oraz np. nu mer kon ta, na któ re
bę dą prze le wa ne pie nią dze

5. Wy so kość ewen tu al nej ka u -

cji i za sa dy jej zwro tu
6. Pra wa i obo wiąz ki obu stron,

w tym np. okre śle nie za sad przyj -
mo wa nia go ści, trzy ma nia zwie -
rząt 

7. Za łącz ni ki, np. opis sta nu wy -
po sa że nia miesz ka nia

32109749

10 %
Rabatu 

na hasło 

M
ETRO

Z A P R A S Z A M Y ! Po n i e d z i a ł e k - p i ą t e k  8 . 0 0 - 1 7 . 0 0  s o b o t a  9 . 0 0 - 1 3 . 0 0  

DRZWI I OKNA DO TWOJEGO MIESZKANIA, DOMU I APARTAMENTU

Zapewniamy: Pomiar, transport, montaż

Warszawa, ul. Kolejowa 2
Tel. 22 862 78 72, faks 22 632 85 06
detal@technobud.waw.pl

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

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

Ponad 60
modeli 

drzwi i okien

S A L O N Y  S P R Z E D A Ż Y :

!

32107965

R E K L A M A
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*W War sza wie sta no wią za led wie 1
proc. ryn ku wtórnego. Le piej jest
w mia stach sa te li tach: Le gio no wie
i Prusz ko wie. Gdzie jest naj wię cej ta -
nich miesz kań?

Ma jąc 200 tys. zł, moż na prze bie rać
w ofer tach miesz ka nio wych w Kaliszu,
Radomiu i Częstochowie.  Sta no wią one
od po wied nio 89 proc., 80 proc. i69 proc.
ofert ryn ku nie ru cho mo ści. W War sza -
wie ta kie lo ka le sta no wią je dy nie 1 proc.
ryn ku – wy ni ka z ana liz Me tro ho u se.
Agen cja nie ru cho mo ści prze a na li zo -
wa ła ba zę 60 ty s. ak tu al nych ofert nie -
ru cho mo ści wy sta wio nych do sprze -
da ży w trzech ka te go riach: miast li czą -
cych po wy żej 300 tys. miesz kań ców,
po ni żej 100 tys. oraz wtych, któ re miesz -
czą się po mię dzy wspom nia ny mi wi -
deł ka mi. 

W naj wię kszych mia stach jest naj -
trud niej o ta nie lo ka le. Nu me rem je -
den jest Byd goszcz z 44 proc., da lej
Łódź z 35 proc. i Lub lin z 21 proc. 

– Do 200 tys. zł znaj dzie my lo ka le wróż -
nych lo ka li za cjach, od cen trum mia sta,
aż po ob rze ża, od sta re go bu dow nic twa
do bu dyn ków z osta t nich lat. Wię ksze
me tra że wdo brych idroż szych dziel ni -
cach bę dą wpraw dzie do re mon tu, ale
mniej sze miesz ka nia mo gą być na wet
owy so kim stan dar dzie – ko men tu je Bar -
ba ra Pie czkow ska, dy rek tor biu ra
Metrohouse wLub li nie. – Wsto li cy wtej
ce nie są głów nie ka wa ler ki lub miesz ka -
nia dwu po ko jo we ome tra żach nie znacz -
nie prze kra cza ją cych 30 m kw. – mó wi
Piotr Ker ner, dy rek tor re gio nal ny. 

Po cie sza ją ce jest to, że tań szych miesz -
kań moż na szu kać w pod war szaw skim
Le gio no wie (15 proc.) i Prusz ko wie (9
proc.). Wtej sa mej ka te go rii, czy li wśród
miast po ni żej 100 tys. miesz kań ców, jest
To ma szów Ma zo wiec ki – oko ło 90 proc.
– oraz Gło gów (75 proc.).

Jo lan ta No wak-Ko ru cu 

Gdzie są ta nie
miesz ka nia?

*Od 1 paź dzier ni ka zmie nia ją się li -
mi ty w pro gra mie „Ro dzi na na swo -
im”. Spa da ją w Opo lu, Ol szty nie, Kiel -
cach, War sza wie i we Wroc ła wiu, ros -
ną w Byd gosz czy, To ru niu, Rze szo wie
i Bia łym sto ku.

W ska li kra ju ob niż ki li mi tów w mia -
stach wo je wódz kich wy no szą śred nio
ok. 1-2 proc. Naj wię ksze są wOpo lu iOl -
szty nie: od po wied nio o 7 i 8 proc. Te raz
w Opo lu bę dzie moż na od de we lo pe ra
ku pić miesz ka nie z do pła tą, któ re go ce -
na nie prze kro czy 3,5 tys. zł za m kw.,
w Ol szty nie bę dzie to 4,2 tys. zł.

Z ko lei w War sza wie li mit ce ny me -
tra kwa dra to we go upraw nia ją cy do

kre dy tu z do pła tą wy no si 5,8 tys. zł,
a na ryn ku wtór nym 4,6. W Kra ko wie
róż ni cy kre dy to bior cy nie za u wa żą:
wy no si 10 zł na m kw. Li mi ty w sto li -
cy Ma ło pol ski, gdzie miesz ka nia są
dro gie, po zo sta ją bar dzo ni skie.

To nie ko niec zmian. Open Fi nan ce
po in for mo wał, że sto pa re fe ren cyj na,
któ ra słu ży do wy li cza nia do płat przy
kre dy tach „RnS” wzro sła o dwa pun -
kty ba zo we. Dla klien tów ozna cza to
spa dek rat. 

Pro gram „Ro dzi na na swo im” koń -
czy się za trzy mie sią ce. Sko rzy sta ło
z nie go do tej po ry po nad 160 tys. ro -
dzin. Pla nu ją cy kup no miesz ka nia
w tym sy ste mie mu szą zło żyć wnio -
ski do koń ca ro ku. Do pła ty do spła ca -
ne go kre dy tu bę dą otrzy my wać przez
ko lej ne osiem lat. wy bor cza.biz

„Ro dzi na na swo im”
– nowe limity

Plac w bu do wie, 

a już go wy naj mu ją 

Do gro na na jem ców czę ści biu ro wej

kom plek su Plac Unii (przy pla cu Unii

Lu bel skiej) do łą czył do staw ca usług

ener ge tycz nych Dal kia Pol ska. Fir ma

wy na ję ła 5 562 m kw. (pra wie ca ły bu -

dy nek C). Umo wę pod pi sa no na 7 lat.

Plac Unii ofe ru je 41 300 m kw. po -

wierz chni biu ro wej. Zo sta nie od da ny

do użyt ku je sie nią 2013 ro ku. 

De we lo per or ga ni zu je se mi na ria

4 i 11 paź dzier ni ka o 17.30 J.W. Con -

struc tion przy go to wał dla klien tów za -

ję cia „Za kup miesz ka nia A-Z” z eks -

per ta mi spół ki i PKO BP.  W pro gra mie:

for my fi nan so wa nia in we sty cji, as pekt

praw ny za ku pu, za rzą dza nie lo ka lem

z ryn ku pier wot ne go, jak wy brać

miesz ka nie. Spot ka nia w biu rze sprze -

da ży przy ul. Staw ki 2 (bu dy nek In tra -

co). Obo wią zu je po twier dze nie uczest -

nic twa na www.jwcon struc tion.pl.

War szta ty bu do wla ne dla ko biet 

Ru sza no wa edy cja „Aka de mii Ko biet

Bu du ją cych Sil ka Ytong”. Te ma tem

bę dzie pla no wa nie bu do wy do mu.

Każ de spot ka nie roz po czy na się o 18,

 trwa oko ło 2 go dzin. W pier wszej czę -

ści eks per tka po pro wa dzi pre zen ta cję

pt. „Pla no wa nie bu do wy do mu w prak -

ty ce” i przed sta wi, co war to wziąć pod

uwa gę na tym eta pie. Po ra dzi tak że,

jak prze wi dzieć cze ka ją ce in we sto rów

wy zwa nia. Dru ga część po świę co na

bę dzie kon sul ta cjom ze spe cja list ka -

mi i dys ku sjom. Spot ka nie 11 paź -

dzier ni ka w ka wiar ni Fun ky Ca fe przy

pla cu Zba wi cie la 2. Re je stra cja na

www.zdro wa bu do wa.pl. 

Na Ocho cie wsta wi li ok na 

Fir ma Do lcan roz po czę ła osta t nią fa zę

wy koń cze nio wą I eta pu osie dla Ogro dy

Ocho ta. Są już ok na. Wy koń czo ne są

tak że ogro dy zi mo we. Osie dle po wsta -

je przy al. Kra kow skiej, a za koń cze nie

budowy pla no wa ne jest na ko niec te -

go ro ku. Na osiedle składa się 355 lo -

ka li (od 31 do 106 m kw.), od 7,6 tys.

zł za m kw. De we lo per sprze dał już

100 miesz kań. 

W we e kend dzień otwar ty 

W naj bliż szy we e kend 6-7 paź dzier ni -

ka Ron son or ga ni zu je dni otwar te ze

spe cjal ny mi ofer ta mi ce no wy mi w pro -

jek tach Sa ku ra na Słu żew cu (na

zdjęciu) i Ver dis na Wo li. W Sa ku rze

zo sta ną ob ni żo ne o 10 proc. ce ny 5

miesz kań 4-po ko jo wych, a w Ver dis na

10 miesz ka niach 3– i 4-po ko jo wych

osz czę dzić moż na do 60 tys. zł. Pro -

mo cje po trwa ją od po wied nio do 17

i 20 paź dzier ni ka. Mniej sze lo ka le

kosz tu ją od 6 800 zł za m kw. na Słu -

żew cu, a na Wo li od 6 750 zł. Sa ku ra

bę dzie się skła dać z czte rech bu dyn -

ków (450 miesz kań). W pier wszym

eta pie po wsta ło 99 lo ka li. Ver dis to

352 miesz ka nia w oś miu bu dyn kach,

których budowę rozłożono na cztery

etapy. W pier wszym po wsta je 128

miesz kań. 

Jesz cze bar dziej eko 

Atrium 1, ener go osz częd ny bu dy nek

przy ron dzie ONZ, ma już czte ry kon dy -

gna cje pod ziem ne. Pro jekt re a li zu je

Skan ska Pro per ty Po land i pla nu je je -

go od da nie na prze ło mie 2013 i 2014

ro ku. Za pro po nu je 18 000 m kw. po -

wierz chni naj mu. Za sto so wa nie przez

de we lo pe ra in no wa cyj nych roz wią zań

ener go osz częd nych sy ste mów poz wo li

na znacz ne ob ni że nie po zio mu zu ży cia

ener gii w bu dyn ku – w przy pad ku

Atrium 1 bę dzie on o co naj mniej 50

proc. niż szy niż w bu dyn kach, któ re

speł nia ją pol skie nor my. Bę dzie to

moż li we dzię ki wy ko rzy sta niu m.in. sy -

ste mu ge o ter mal ne go chło dze nia

i ogrze wa nia. Wo da ze bra na po my ciu

rąk i desz czo wa po wstęp nym oczysz -

cze niu wy ko rzy sty wa na bę dzie do spłu -

ki wa nia to a let. W re zul ta cie prze wi du -

je się, że zu ży cie wo dy bę dzie niż sze

o nie mal 70 proc., w po rów na niu z po -

dob ny mi bu dyn ka mi. To ja kieś 7 370

500 za osz czę dzo nych li trów wo dy

w cią gu ro ku – dwa ba se ny olim pij -

skie. jn-k

z ryn ku – in we sty cje
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Ośrodek Badań Klinicznych
poszukuje osób do badań z następującymi chorobami:

ŁUSZCZYCA PLACKOWATA
Zgłoszenia telefoniczne:

22 572 5940, 22 572 5911,
infolinia 0 800 170 370 lub osobiście w siedzibie ośrodka 

przy ul. Pawińskiego 5, w godz. 9.00-17.00.
Zapraszamy również do rejestracji na stronie: 

WWW.CIEKAWEBADANIA.PL 
3211543231455447

RADOŚĆ Z MIESZKANIA

Budynek C i D
- planowe zakończenie 
II kwartał 2013

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

„Skorosze 2” Warszawa, Ursus, ul. Skoroszewska

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

Warszawa
Praga-Północ ul. Kowieńska 24 
OSTATNI LOKAL USŁUGOWY 
W ATRAKCYJNEJ CENIE !!! 
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* Ze nit St. Pe ter sburg w osta t nim
ok nie trans fe ro wym wy dał wię cej niż
Re al i Bar ce lo na. Na ra zie jed nak za -
miast lep szej gry ma po tęż ny kon flikt
w dru ży nie. Pró bu je go roz wią zać je -
den z naj waż niej szych lu dzi w Ro sji

Trzy krot ny mistrz Ro sji ma ogrom ne
am bi cje. Je go spon so rem jest Gaz -
prom, a ki bi ca mi Wła dy mir Pu tin
i Dmi trij Mied wie diew. Nic dziw ne go,
że od kil ku lat klub wy da je mi lio ny na
trans fe ry. W 2008 ro ku za pła cił Dy na -
mu Mosk wa 30 mln eu ro za po moc ni -
ka Dan nie go, co do dziś jest re kor dem
li gi ro syj skiej. Por tu gal czyk po mógł
Ze ni to wi w po ko na niu MU i zdo by ciu
Su per pu cha ru Eu ro py. Klub z Sankt
Pe ter sbur ga wy stą pił w tym me czu ja -
ko zdo byw ca Pu cha ru UE FA. 

Ale sze fom Gaz pro mu ma rzą się suk -
ce sy w Li dze Mi strzów, dla te go sy ste -
ma tycz nie wzmac nia ją dru ży nę. Od
trzech lat tre ne rem jest Włoch Lu cia no
Spa let ti (m.in. mistrz kra ju z Ro mą),
a w ka drze roi się od by łych i obec nych
re pre zen tan tów Ro sji (11), Por tu ga lii,
Bel gii, Włoch czy Sło wa cji. Dru ży na wy -
ce nia na jest w Ro sji na 227 mln eu ro!
Bom ba wy buch ła na po cząt ku wrześ -

nia, kie dy do Ze ni ta tra fi li naj lep si pił ka -
rze li gi por tu gal skiej – Bra zy lij czyk Hulk
z Por to i Belg Axel Wit sel z Ben fi ki. 

Re al i Chel sea od stra szy ły za po ro we
ce ny – po 40 mln eu ro. Ze nit, czy li Gaz -
prom, nie wa hał się ty le za pła cić. Pił ka -
rzy prze ko na li ogrom ny mi za rob ka mi:
Hulk do sta nie 5 mln eu ro rocz nie, Wit -
sel o mi lion mniej. Da le ko im do ba jecz -
nych apa na ży Sa mu e la Eto’o w An ży
Ma cha czka ła (20 mln eu ro), lecz do -
tych cza so we gwia zdy mi strza Ro sji po -
czu ły się nie do war to ścio wa ne. 22 wrześ -
nia, przed me czem z Kry lia mi So wie -
tow Sa ma ra, Igor Die ni sow od mó wił
wyj ścia na bo i sko. Re pre zen tant Ro sji
do ma ga się pod wyż ki. Po parł go in ny
ka dro wicz Alek sandr Kier ża kow. Obie
gwia zdy zo sta ły prze su nię te do re zerw. 

Ner wo wą atmo s fe rę pod grzał fal start
w Li dze Mi strzów. Ze nit prze grał 0:3
z prze ży wa ją cą prob le my fi nan so we
Ma la gą. W śro dę gra z Mi la nem, a skład
gru py uzu peł nia An der lecht. Za miast
wal czyć o ty tuł zes pół z St. Pe ter sbur -
ga mo że od paść już w pier wszej fa zie.
W li dze Ze nit też za czął prze cięt nie,
bo po dzie się ciu ko lej kach zaj mu je do -
pie ro siód me miej sce ze stra tą pię ciu
pun któw do li de ra – An ży. 

Ro syj scy ko men ta to rzy słab szą po -
sta wę zes po łu tłu ma czą złą atmo s fe rą.
Ich zda niem ro dzi me gwia zdy nie mo -
gą po go dzić się róż ni ca mi w za rob kach.
Nie za stą pio ny do tąd Die ni sow oba wia
się, że Wit sel mo że po zba wić go miej -
sca w pod sta wo wej je de nast ce. 

Kie dy Die ni sow ka te go rycz nie za ko mu -
ni ko wał, że nie prze pro si za swo je za cho -
wa nie, do ak cji wkro czył sam Alek siej Mil -
ler, szef Gaz pro mu. Je den znaj po tęż niej -
szych lu dzi wkra ju wubieg łym ty god niu
spe cjal nie przy le ciał zMosk wy do St. Pe -
ter sbur ga ispot kał się zpił ka rza mi. Efek -
tem by ło przy wró ce nie do ka dry Kier ża -
ko wa, któ ry za grał wdru giej po ło wie so -
bot nie go spot ka nia zLo ko mo ti wem (1:1).
Na kon fe ren cji pra so wej je den zdzien ni -
ka rzy spy tał Spa let tie go, czy szef naj wię -
ksze go przed się bior stwa w kra ju po wi -
nien zaj mo wać się zbun to wa ny mi pił ka -
rza mi, za miast roz ma wiać zde le ga cją in -
dyj ską o no wym kon trak cie mo gą cym
pod wyż szyć ro syj ski bu dżet. – Mil ler wZe -
ni cie mo że zro bić, co tyl ko ze chce, bo on
wklu bie jest naj waż niej szy – od parł Włoch.
Nie od po wie dział na py ta nie, czy do stał
po le ce nie przy wró ce nia bun tow ni ków
do ka dry. Na po nie dział ko wym tre nin gu
był Kier ża kow, ale bra ko wa ło Die ni so wa.
Po dob no przy czy ną jest kon tu zja, ja kiej
do znał wnie dziel nym me czu re zerw. 

Ja ro sław Biń czyk 

Bunt w mi strzu Ro sji 

sport

Oglądaj 
MECZE
GRU PA E: JU VEN TUS – SZACH TAR DO NIECK (20.45,

NPRE MIUM); NOR DSJA EL LAND – CHEL SEA (20.45).

GRU PA F: VA LEN CIA – LIL LE (20.45); BA TE – BAY ERN

(20.45, KA NAŁ 109 PLAT FOR MY N). 

GRU PA G: SPAR TAK – CEL TIC (18, NSPORT) BEN FI CA –

BAR CE LO NA (20.45, NPRE MIUM3). 

GRU PA H: CFR CLUJ – MU (20.45, NSPORT); GA LA TA SA -

RAY – BRA GA (20.45). MUL TI LI GA MI STRZÓW (20.40,

KA NAŁ 108 PLAT FOR MY N) 

dziś

w TV

Ro bert Błoń ski

*Od 16 wrześ nia mię dzy słup ka mi
bram ki PSV Ein dho ven stoi 28-let ni
Ho len der Boy Wa ter man, któ ry przed
se zo nem do łą czył do PSV z Ale ma nii
Aa chen, spad ko wi cza z II li gi nie miec -
kiej. Po lak stra cił miej sce po po raż ce
0:1 z Utrech tem w pią tej ko lej ce li gi ho -
len der skiej. W pię ciu me czach te go
se zo nu Po lak pu ścił sześć bra mek. Wa -
ter man, któ ry pod pi sał z PSV rocz ny
kon trakt, za grał w czte rech osta t nich
spot ka niach – dwóch li go wych, w któ -
rych nie pu ścił bram ki, oraz w Li dze
Eu ro pej skiej (0:2 z Dni pro Dnie pro -
pie trow skiem) i Pu cha rze Ho lan dii
(3:2 z Achil les’29).

Ty toń do stał po wo ła nie na paź dzier -
ni ko we me cze z RPA (to wa rzy ski) i An -
glią (eli mi na cje MŚ). Je dy nym pol skim
bram ka rzem, któ ry re gu lar nie bro ni
w tym se zo nie w klu bie, jest To masz
Kusz czak z II-li go we go an giel skie go
Brig hton. Nie opu ścił ani jed ne go spot -
ka nia. Woj ciech Szczęs ny i Łu kasz Fa -
biań ski z Ar se na lu są kon tu zjo wa ni.
We wrześ nio wych me czach o pun kty
– z Czar no gó rą (2:2) i Moł da wią (2:0)
– nu me rem je den w pol skiej bram ce
był Ty toń.

Ro Ro berbert Błoń t Błoń ski: ski: Co się sta ło, że nie

grasz w PSV? 

Prze mPrze my sła sław w Ty ty toń: oń: Nic wiel kie go.
Na ten mo ment gra Wa ter man, ta ką
de cy zję pod jął tre ner Dick Ad vo ca -
at. Ale ja nie wi dzę po wo du do pani -
ki czy obaw. Li czę, że nie dłu go zno -
wu do sta nę szan sę i wró cę mię dzy
słup ki, na ra zie jed nak gra tam ten
bram karz.
Nie oba wiasz się, że nie gra jąc

w klu bie, mo żesz stra cić miej sce

w bram ce re pre zen ta cji? 

– Nie są dzę, by to mia ło ja ki kol wiek
wpływ. Tak na praw dę nie za gra łem
tyl ko w dwóch osta t nich me czach li -
go wych. Do sta łem po wo ła nie na me -

cze z RPA i An glią. Nor mal nie przy -
jeż dżam na zgru po wa nie i przy go to -
wu ję się do tych wy stę pów. Przez te
kil ka na ście dni nie stra ci łem for my,
nie za pom nia łem, jak się bro ni.
W dwóch osta t nich se zo nach by łem
pod sta wo wym bram ka rzem PSV.
Miej sce stra ci łeś po prze gra nej 

0:1 z Utrech tem. Gol padł po rzu cie

wol nym, je den z ry wa li de li kat nie

mus nął pił kę w po lu kar nym. Ty wy -

sze dłeś do pił ki, ale za trzy ma łeś się

w pół dro gi. 

– Nie uwa żam, że by bram ka pa dła po
mo im błę dzie. Po tam tym spot ka niu

tre ner za po wie dział wie le zmian
w zes po le, a osta tecznie na na stęp ne
spot ka nie – z Dni pro w Li dze Eu ro -
pej skiej – wy mie nił tyl ko mnie i na -
past ni ka. W Dnie pro pie trow sku
prze gra liś my 0:2. Prob lem jest głęb -
szy, tkwi w ca łym zes po le i pra cu je -
my, że by go roz wią zać.
Ho len der skie ga ze ty na pi sa ły, że po

kon tu zji w me czu z Ajak sem,

wstrzą sie mó zgu i pół rocz nej przer -

wie w grze bra ku je ci pew no ści

oraz od wa gi przy in ter wen cjach.

– Ża łos ne za rzu ty. Kie dy dru ży nie
nie idzie, wy cią ga się i pi sze o róż -

nych głu po tach. Od ura zu mi nął rok,
przez wie le mie się cy bro ni łem i nikt
ni cze go mi nie za rzu cał. Czy ktoś
wspom niał o tam tej kon tu zji choć by
przy oka zji mi strzostw Eu ro py? Nie
ko men tu ję ta kich ar ty ku łów, nie ma
sen su.
We wrześ niu w Pod go ri cy w two je

po le bram ko we czar no gór scy ki bi -

ce rzu ci li pe tar dy hu ko we.

– I na wet nie wiem, czy po nie śli ja -
kieś kon sek wen cje swo je go za cho -
wa nia. W ta kim me czu jesz cze ni gdy
nie gra łem i mam na dzie ję już ni gdy
nie za grać. W Czar no gó rze jesz cze

kil ka zes po łów po gu bi pun kty. Nie
tyl ko ze wzglę du na kla sę dru ży ny,
ale ca łą oto czkę i to, co dzie je się na
try bu nach. An gli cy do świad czy li te -
go w po przed nich eli mi na cjach. Też
nie wy gra li w Pod go ri cy, a Way ne
Ro o ney zszedł z czer wo ną kar tką.
My ślisz już o me czu z An glią?

– Nie mo gę się do cze kać przy ja zdu.
Ten mecz to w tej chwi li mój cel i naj -
waż niej sze wy da rze nie nad cho dzą -
cych ty god ni. Na nim się sku piam.
Ja ka jest szan sa, że wró cisz do

bram ki PSV? 

– Nie wiem, nie roz ma wia łem z tre ne -
rem, mo że w tym ty god niu? Trze ba
po cze kać, nie chcę, że by wy glą da ło,
że cho dzę i się do py tu ję o swo ją sy tu -
a cję. Te raz li czy się tyl ko An glia. To
dru ży na, któ ra od wie lu lat nie po tra -
fi udo wod nić ja ko ści, do któ rej przy -
zwy cza i ła nas Pre mier ship. Za gra my
na wy peł nio nym po brze gi Sta dio nie
Na ro do wym, mam na dzie ję, że fan -
ta stycz na atmo s fe ra nam po mo że.
Że bę dzie jak pod czas Eu ro.
Sie dzi w to bie jesz cze żal z po wo du

nie wy ko rzy sta nej szan sy na ćwier ć -

fi nał? 

– Już nie. W pił ce nie ma cza su na ża -
le i roz pa mię ty wa nie po ra żek. Szko -
da, że nie awan so wa liś my, ale nie
przy jeż dżam na zgru po wa nie z my -
ślą: „Nie wy szliś my z gru py, co to bę -
dzie, co to bę dzie?”. W fut bo lu nie
ma próż ni, bar dzo szyb ko jest oka -
zja do re wan żu. Mam na dzie ję, że
po wrót na Sta dion Na ro do wy bę -
dzie dla mnie wy jąt ko wy. Na nim za -
de biu to wa łem pod czas Eu ro i ob ro -
ni łem rzut w me czu z Gre cją. Po tem
ro ze gra liś my bar dzo do bry mecz
z Ro sją i też zre mi so wa liś my. Mam
na dzie ję, że pod trzy ma my tę pas sę,
że nie prze gra my. A mo że uda się
wy grać? Kto wie. Ja w każ dym ra zie
na to li czę.

Roz ma wiał Ro bert Błoń ski

Dziś li czy się tyl ko An glia
Nie robiłbym tragedii z tego, że straciłem miejsce w PSV. Nie gram dopiero od dwóch tygodni, za mną dwa sezony pełne
występów – mówi Przemysław Tytoń, bramkarz reprezentacji Polski

Po

czerwcowej

porażce

z Czechami

Przemysław

Tytoń był

załamany.

Mamy 

nadzieję, że 

16 października

po meczu

z Anglią

w Warszawie

będzie miał

weselszą minę

K
U

B
A
 A

T
Y
S

32038562

R E K L A M A



12 metro WTOREK 2 PAŹDZIERNIKA 2012

Imieniny obchodzą: Aleksandra, Antoni, Dionizy, Teofil, Werner

metro@agora.pl
Listy piszcie

WAE 132105986


