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Komu będzie kibicował

w półfinałach Euro 2012?   

* 4

Piotr Nowak, trener amerykańskiej drużyny olimpijskiej, przyleciał do kraju.

Jego nazwisko pojawia się na liście osób, które mogą zastąpić trenera Smudę * 11
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Michał Stangret

* metro@agora.pl

*Nasz czytelnik z Trójmiasta donosi,
że od kilku dni lista mailingowa, przez
którą kontaktują się rodzice z klasy je-
go syna, przypomina spotkanie Wik-
torii Azarenki z Agnieszką Radwań-
ską . – Mail goni maila. Najpierw ma-
ma Kamili wypomniała wszystkim, że
już za kilka dni koniec szkoły, a my jesz-
cze nic nie mamy dla wychowawczy-
ni. Skontrował ją tata Łukasza, że „mi-
nęły czasy sponsorowania nauczy-
cieli”, „dziś prezent dla belfra to tak
jak łapówka” i „jeżeli któryś rodzic
chce się nauczycielce przypodobać,
niech kupuje prezenty sam”.

I posypał się na niego grad maili ze
strony innych rodziców: żeby się po-
hamował i nie przesadzał, bo przecież
mamy świetną pedagog i coś jej kupić
trzeba, bo wypada. Ale co?

Tata Kuby zaproponował wyjazd do
SPA z koleżanką („weekendowy pa-

kiet za 300 zł to przecież niewygóro-
wany wydatek, gdy złożą się rodzice
wszystkich 25 dzieci”).

Mama Mateusza (skarbniczka) za-
uważyła, że to prezent niezręczny, 
bo osobisty, i lepiej kupić coś ze złota,

np. z wygrawerowanym napisem „Od
podopiecznych z IIa”, zwłaszcza że
ma zniżkę u jednego z jubilerów (kom-
plet biżuterii kosztowałby 250 zł).

Na to mama Marcela: „Wszystko, tyl-
ko nie biżuteria!” i zaproponowała, że
jej pracownice (ma kwiaciarnię) w pro-
mocyjnej cenie (150 zł) zrobią prze-
śliczny tort z kwiatów.

Żaden pomysł nie zyskał szerszego
poparcia. Nie chodzi o cenę, tylko o to,
że „wszystko oklepane...”. – Stanęło na
tym, że „poszukamy czegoś jeszcze”
– opowiada. Podobne dylematy prze-
żywają rodzice uczniów nie tylko IIa
z Trójmiasta. Na przykład w podsta-
wówce na warszawskich Bielanach
część rodziców postanowiła „rozwią-
zać problem indywidualnie” (większość
kupi po kwiatku), a pozostali złożą się
na wspólny prezent (wychowawca,
amator astronomii, dostanie profesjo-
nalną lunetę z kartą, na której pod ży-
czeniami podpiszą się dzieci, których
rodzice wzięli udział w zrzutce).

– Rok szkolny nie musi się kończyć
kłótnią rodziców – przypomina
Agnieszka Osendowska z łódzkiej Fun-
dacji Gajusz. Wspólnie z Fundacją
Anioły Filantropii wpadła na pomysł,
by wydatki rodziców na prezenty dla
nauczycieli spożytkować na coś szczyt-
nego. – Rodzice wykupują u nas ce-
giełki za 10 zł. Zebrane pieniądze prze-
znaczamy na remont hospicjum dla
dzieci. Co ważne, cegiełki pełnią też
rolę laurek, które podczas zakończe-
nia roku dzieci mogą wręczyć na-
uczycielowi. Jest tam miejsce na wpi-
sanie podziękowania – opowiada.

To drugi rok akcji „Szkoła Dobra”
(oprócz zakończenia roku odbywa się
też z okazji Dnia Nauczyciela). – Do tej
pory zebraliśmy ponad 81 tys. zł. Wy-
mieniliśmy centralne ogrzewanie, in-
stalację wodno-kanalizacyjną i okna
w hospicjum – opowiada Osendow-
ska. Aby wziąć udział w akcji, do fun-
dacji musi się zgłosić dyrekcja szkoły.

Podobnych akcji jest coraz więcej.

W kwietniu z okazji zakończenia roku
dla maturzystów w II Liceum Ogól-
nokształcącym w Rumii nauczyciele
zamiast kwiatów otrzymali od uczniów
ponad 70 kg karmy, która trafiła do
Fundacji Viva! opiekującej się bez-
domnymi zwierzętami.

W polskich podstawówkach uczy się
2,5 mln dzieci, mamy 1,3 mln gimna-
zjalistów i 1,2 mln licealistów. Jeśli ro-
dzic kupi w piątek nauczycielowi tyl-
ko kwiatek za ok. 20 zł, wydatki wszyst-
kich sięgną prawie 100 mln zł. Poten-
cjał dobroczynności jest ogromny. *

Giełda pomysłów:

co podarujecie nauczycielom

na koniec roku?

Piszcie: metro@agora.pl

JUTRO W „METRZE”
Jakie kwiaty najczęściej kupuje się 

dla nauczycieli, ile w piątek zarobi 

biznes kwiatowy?

ZASAPANI, CO KUPIĆ PANI
Bon do skle pu Du ka, kom plet bi żu te rii od Swa rov skie go, a mo że wiel gaś na wią zan ka kwia tów w kształ cie tor tu?
Tuż przed koń cem ro ku szkol ne go ro dzi ce spie ra ją się o pre zent dla na u czy cie la. Jest no wość: ofer ta or ga ni za cji do bro czyn nych

W szkole na warszawskich
Bielanach rodzice się
podzielili. Wychowawca,
amator astronomii,
dostanie profesjonalną
lunetę z kartą, na której
pod życzeniami podpiszą
się dzieci, których rodzice
wzięli udział w zrzutce.
Od pozostałych dostanie
tylko kwiaty

* Za czy nał ja ko anar chi-
 sta, skoń czył ja ko naj wię -
kszy ekra no wy twar dziel
w Rzeczy pos po li tej

„Bo to zła ko bie ta by ła” 

i „Nie chce mi się z to bą ga-

 dać” – na po cząt ku lat 90.

ca ła Pol ska mó wi ła tek sta mi

z „Psów” Wła dy sła wa Pa si-

 kow skie go. Kul to we sło wa ce-

 dził zim nym to nem Franz Ma -

u rer, po zy tyw nie zwe ry fi ko wa-

 ny es bek, któ ry po 1989 ro ku

go tów był stać na stra ży no-

 we go po rząd ku Rzeczy pos po-

 li tej Pol skiej „bez a pe la cyj nie,

do sa me go koń ca... mo je go

lub jej...”. Ta ro la po zo sta nie

ży cio wą kre a cją Bo gu sła wa

Lin dy. Ale Lin da jest też ak to-

 rem Hol land, Waj dy i Kie ślow-

 skie go – w swo jej roz po czę tej

pod ko niec lat 70. ka rie rze

po ka zał wie le twa rzy. O kil ku

na wet on pew nie chciał by za-

 pom nieć * 8

A co Ty wiesz o Lindzie?

60.
urodziny

Bogusława Lindy

Grzegorz Jakubowski/PAP
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Ceremonią

niszczenia bu-

telek z alkoho-

lem Pakistan

uświetnił mię-

dzynarodowy

dzień walki

z narkomanią.

Według Paki-

stańczyków od

flaszeczki do

strzykaweczki

droga bardzo 

bliska 

walec w walce z nałogamiklik
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A DI SAP PO IN TING END 
My te am's Eu ro 2012 cam pa ign ca-

 me to a di sap po in ting end the other

night when En gland lost on pe nal ties

to Ita ly. The Ita lians de ser ved the win

but it still doesn't null the pa in of yet

ano ther pe nal ty sho ot-out loss for the

Three Lions. That's now six ti mes we-

've lost in se ven mat ches at ma jor to-

 ur na ments, and I don't think I can ta-

 ke it if it hap pens aga in. I met so me

Ita lian lads on ul. Chmiel na in War saw

af ter the match and de ci ded to do the

ho no u rab le thing and tell them the

best te am won and ga ve them a hand

sha ke. They se em ple a sed and spo-

 ke to me in Ita lian, whi le pat ting me

on the back. I didn't under stand a word

of what they sa id but in my he ad they

we re say ing „En gland are rub bish at

fo ot ball, but you play with yo ur he art

on yo ur sle e ve and you ne ver gi ve up.”

Which is the truth unfor tu na te ly.

ITA LIAN MA STER 
An drea Pir lo had mo re pas ses in the

match aga inst En gland (115) than the

en ti re En glish mid field did in the sa-

 me ga me, which pret ty much tells the

sto ry of why En gland lost. That the Ita-

 lian ma ster did it wi tho ut swe a ting or

wi tho ut a ha ir on his be a u ti ful ly gro o -

med he ad go ing out of pla ce was all

the mo re im pres si ve. He went on to

crown his won der ful dis play with the

most dif fi cult pe nal ty in the world to

exe cu te suc ces sful ly. The „spo on” as

it is known in Ita ly re lies on de ce i ving

the go al ke e per in to thin king you'll hit

the ball hard be fo re slo wing down and

chip ping a shot in to the cen tre of the

go al. To pull it off in a ga me that ma-

 gni tu de just shows that Pir lo re al ly is

a class act.

BEST SE AT IN THE HO U SE 
I had a ni ce sur pri se when I ope ned my

work's ema il ac co unt ye ster day and di-

 sco ve red I will ha ve a press tic ket for

the Ger ma ny v Ita ly se mi-fi nal at War-

 saw's Na tio nal Sta dium. The re a son

I ap plied for a tic ket was in the mis gu-

 i ded be lief that may be En gland might

be play ing. Of co ur se, we all now know

they won't be, which al tho ugh di sap -

po in ting me ans I will ha ve a stress free

eve ning and the op por tu ni ty to see Ger-

 ma ny, one of the most ex ci ting te ams

in world fo ot ball, play ing li ve. I ex pect

a tight ga me but des pi te Ita ly's streng-

ths in de fen ce I still see the Ger man

ma chi ne to rol ling on to the fi nal.

TOO TI RED? 
Spa in ha ve be en get ting the ir ex cu ses

in ear ly just in ca se they lo se to Por-

 tu gal in the ir upco ming se mi fi nal

match in the Ukra i ne. The ir ma na ger

Vi cen te del Bos que has be en com pla-

 i ning that Por tu gal will ha ve had two

mo re days to re cu pe ra te be fo re they

me et, which in all fa ir ness is a va lid

po int. When the ga mes are co ming

thick and fast a few ex tra days with yo -

ur fe et up co uld ma ke a ma jor dif fe -

ren ce if the match goes in to ex tra-ti -

me. Still, if Spa in ke ep the ball li ke they

ha ve in the ir pre vio us fo ur mat ches it

will the Por tu gu e se who will beg ging

for so me ex tra rest co me the end of

the match.

post your comments

Englishman
in Warsaw
Specjalnie dla kibiców na Euro

przegląd wydarzeń po angielsku

Exclusive Euro 2012 briefs by David

Ingham, Sports editor at „Warsaw

Business Journal ”
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Newsdnia
No wo jor ska bo ga czka i pro fe sjo nal na po ke rzyst ka Beth Shak po now nie 
bę dzie mu sia ła sta nąć przed są dem. Jej by ły mąż poz wał ją, bo do li sty wspól ne go ma jąt ku

nie do da ła ko lek cji 1200 par bu tów. A Da niel Shak, za ło ży ciel fun du szu hol din go we go SHK Ma na ge-

 ment, pod czas roz pra wy roz wo do wej żą da 35 proc. war to ści ko lek cji, któ rą wycenia na mi lion do la rów.

O tym, któ ra z pań po sia da naj wię kszą ko lek cję bu tów na świecie – czy taj na Me tromsn.pl

wydarzenia

Ma riusz Ja ło szew ski

* metro@agora.pl

*Wid mo wy so kie go ha ra czu od kil-
 ku ty god ni krą ży po Pol sce. Spra wą
za czy na ją się tak że in te re so wać po li -
ty cy. – W sy tu a cji, gdy na świe cie jest
kry zys, na kła da nie na lu dzi ko lej nych
ob cią żeń by ło by ka ta stro fą – ostrze ga
Szy mon Gi żyń ski, po seł PiS, któ ry ja-
 ko je den z pier wszych alar mo wał
o pod wyż kach.

Wszyst ko za czę ło się od do ku men -
tu Mi ni ster stwa Roz wo ju Re gio nal -
ne go. Re sort w „Za ło że niach Kra jo -
wej Po li ty ki Miej skiej do roku 2020”
na pi sał, że ko niecz ne jest zre for mo -
wa nie po dat ku od nie ru cho mo ści.
Dziś pła ci go gmi nie każ dy wła ści ciel
do mu i miesz ka nia (przy lo ka lach spół-
 dziel czych jest on wli czo ny do czyn-
 szu). Je go wy so kość okre śla Mi ni -
ster stwo Fi nan sów – 70 gro szy za metr
po wierz chni miesz kal nej i 43 gro sze
za każ dy metr pod bu dyn kiem. Śred-
 nio za włas no ścio we miesz ka nie wy-
 cho dzi 100-400 zł rocz nie. W ubieg -
łym ro ku gmi ny z te go ty tu łu po zy -
ska ły aż 16 mld zł. W mia stach wiel ko-
 ści Ło dzi, Gdań ska czy Po zna nia to
250-350 mln zł.

Re sort roz wo ju re gio nal ne go su ge -
ru je, że wy so kość po dat ku po win na
za le żeć od war to ści nie ru cho mo ści

lub od stre fy, w któ rej znaj du je się dom
– np. wię cej by pła ci li miesz kań cy bo-
 gat szych miast i re gio nów, a mniej ci
ze ścia ny wschod niej.

Mi ni ster stwo za rze ka się, że ta ki za-
 pis nie ozna cza pod wy żek.

Ty le że od lat do ma ga się te go Zwią-
 zek Miast Pol skich. Prob lem jest tym
po waż niej szy, że sa mo rzą dy po za cią -
ga ły dłu gi na in we sty cje współ fi nan -
so wa ne przez Unię Eu ro pej ską. Ko lej-
 nych kre dy tów nie mo gą brać, bo rząd

na ło żył na nie li mi ty za dłu że nia. Pod-
 wyż ka po dat ku od nie ru cho mo ści to
dla wie lu gmin je dy ny ra tu nek.

– O re for mę te go po dat ku ape lu je -
my od 18 lat. Miesz kań cy do ma ga ją się
no wych dróg, wo do cią gów, ale za co
je wy bu do wać? Mia sta nie ma ją środ-
 ków. Więc al bo pie nią dze da pań stwo
[ra czej nie da – red.], al bo za pła cą za
to oby wa te le – prze ko nu je An drzej Po-
 raw ski, dy rek tor biu ra Związ ku Miast
Pol skich.

Za re for mą jest też spo łecz ny do rad-
 ca pre zy den ta Ja ro sław Ne ne man, by-
 ły wi ce mi ni ster fi nan sów.

Co na to rząd? Pre mier Do nald Tusk
obie cał w ubieg ło rocz nym ex po sé, że
nie wpro wa dzi po dat ku ka ta stral ne -
go, czy li po dat ku od nie ru cho mo ści
uza leż nio ne go od war to ści miesz ka -
nia czy do mu, choć ta ki fun kcjo nu je
w za chod niej Eu ro pie. Rząd jed nak
nie obie cy wał, że nie zre for mu je obec-
 ne go po dat ku od nie ru cho mo ści,

wpro wa dza jąc stre fy w mia stach lub
re gio nach. O tym właś nie mó wi Mi ni-
 ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go. Wyż-
 sze staw ki pła ci li by miesz kań cy re gio-
 nów i gmin z wyż szym PKB, np. War-
 sza wy czy Wiel ko pol ski. – W sa mych
mia stach wię cej mo gli by pła cić miesz-
 kań cy luk su so wych osie dli. Droż sze
stre fy usta la ła by ra da gmi ny – prze ko -
nu je Po raw ski.

Ile w ta kim wa rian cie wy nio sła by
pod wyż ka? To za le ży od te go, czy po-
 da tek wy niósł by 0,1 proc. war to ści nie-
 ru cho mo ści, czy np. 1 pro cent. W naj -
gor szym wa rian cie to do dat ko we kil-
 ka ty się cy zło tych rocz nie.

Prob lem w tym, że wie lu mło dych
Po la ków do ro bi ło się miesz kań w du-
 żych mia stach, ko rzy sta jąc z kre dy tu,
któ ry bę dą spła cać przez wię kszość
ży cia. Dla nich tak wy so ki rocz ny po-
 da tek to do dat ko wa ra ta kre dy tu.

– Po da tek mu si być spra wie dli wy.
Nie moż na pa trzeć tyl ko na to, co z te-
 go bę dzie mia ło mia sto – mó wi rzecz-
 nik sto łecz ne go ra tu sza Bar tosz Mil-
 czar czyk. Po dob ne zda nie ma Gdańsk.
Ale już w Kra ko wie i Ło dzi chcą o pod -
wyż kach roz ma wiać.

Wpły wo wa po słan ka PO na Ma zo -
wszu Mał go rza ta Ki da wa-Błoń ska kwi-
 tu je: – Na ra zie nie ma o tym dys ku sji
w Sej mie. Ale le piej do kie sze ni po-
 dat ni ków głę biej nie się gać. *

EKSTRA PODATEK 
ZA ŻYCIE W MIEŚCIE
Samorządy chcą się dobrać do kieszeni mieszkańców. Naciskają na rząd, by podniósł podatek od nieruchomości,
uzależniając go od wartości naszych mieszkań czy domów. Według najczarniejszego scenariusza musielibyśmy zapłacić
nawet kilka tysięcy złotych podatku rocznie

Miasto w mieście, czyli luksusowa Marina

Mokotów. To mieszkańcy takich osiedli mają

płacić największy podatek od nieruchomości
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* * Rząd po parł zmia nę za sad wy zna cza -
nia gra nic par ków na ro do wych, pro po -
no wa ną w oby wa tel skim pro jek cie no -
we li za cji usta wy oochro nie przy ro dy .

Za miast uzgad nia nia gra nic par ku
m.in. z sa mo rzą da mi, no we li za cja pro -
po nu je je dy nie za się gnię cie opi nii. – De -
cy zje o okre śle niu lub zmia nie gra nic
par ku po win ny uwzględ niać za rów no
po trze by ochro ny przy ro dy, jak ipo trze -
by lo kal nych spo łecz no ści. Miesz kań cy
po win ni mieć na nie wpływ – wy jaś nia
Cen trum In for ma cyj ne Rzą du.

Za pis ten po zba wia w prak ty ce sa -
mo rzą dy pra wa do blo ko wa nia usta -
no wie nia par ku na ro do we go lub zmian
je go gra nic. pap

Samorządy już nie
zablokują parków

* * Do Są du Re jo no we go w Ja wo rze
tra fił akt oskar że nia prze ciw ko
dwóm Po la kom, któ rzy w ub.r. ter -
ro ry zo wa li skle py IKEA w oś miu eu -
ro pej skich mia stach – pod ło ży li
w nich ła dun ki, z któ rych sześć wy -
buch ło

Wy bu chy znisz czy ły sto i sko z ar ty -
ku ła mi dla dzie ci w Lil le we Fran cji,
sto i sko z dzie cię cy mi meb la mi
w bel gij skiej Gan da wie oraz z meb -
la mi ku chen ny mi w nie miec kim
Dreź nie. Na szczę ście ła dun ki nie
by ły zbyt sil ne i nikt nie od niósł ob -
ra żeń.

Spraw ców szu ka ły pro ku ra tu ry trzech
kra jów. Wpa dli w Pol sce po tym, jak we
wrześ niu ub.r. za żą da li od cen tra li IKEA
6 mln eu ro oku pu. Gro zi li, że je śli nie do -
sta ną pie nię dzy, bę dą pod kła dać ko lej -
ne bom by. Groź bę speł ni li, umiesz cza -
jąc ko lej ny ła du nek w kub le na śmie ci
przed wej ściem do skle pu w Pra dze,
o czym za wia do mi li z bud ki te le fo nicz -
nej w Ja wo rze na Dol nym Ślą sku. Nie -
dłu go póź niej po li cjan ci z CBA za trzy -
ma li ich na po se sji w Bo rach Tu chol -
skich. Na pro ces po li to log Adam K. itech -
nik den ty stycz ny Mi ko łaj G. - obecnie
bezrobotni mieszkańcy Gdyni - cze ka -
ją od paź dzier ni ka ub.r. we wroc ław skim
aresz cie śled czym. Obu po sta wio no za -
rzut spro wa dze nia za gro że nia dla ży cia
lub zdro wia wie lu osób al bo znacz ne go
znisz cze nia mie nia. Gro zi za to do 10 lat
po zba wie nia wol no ści. jh, gw

Akt oskar że nia za
ter ro ry zo wa nie IKEA

* * Jed na ży wa oso ba mo że być pod
gru za mi za wa lo ne go cen trum han -
dlo we go w Ka na dzie

Zroz pa czo ne ro dzi ny osób, któ re mo gą
jesz cze być pod gru za mi za wa lo ne go da -
chu cen trum han dlo we go w El liot La ke
w pro win cji On ta rio, żą da ją wszczę cia
ak cji ra tun ko wej. Wstrzy ma no ją zpo wo -
du ry zy ka, że pęk ną dal sze czę ści kon -
struk cji Al go Cen tre Mall. Ka na dyj skie
me dia alar mo wa ły wczo raj, że wgru zo -
wi sku mo że być jeszcze przy naj mniej
jed na ży wa oso ba – jej od dech re je stro -
wa ły wpo nie dzia łek eki py ra tun ko we po -
słu gu ją ce się spe cja li stycz nym sprzę tem. 

Miesz kań cy El liot La ke żą da li wy -
sła nia do Al go Cen tre Mall ekip wy -
spe cja li zo wa nych w ak cjach ra tun ko -
wych w ko pal niach. Za czę ły się też
zgła szać oso by, któ re na włas ną rę kę
chcą pro wa dzić po szu ki wa nia. 

Nie wia do mo, ja ki bę dzie los wła -
ści cie li Al go Cen tre Mall. Według
miesz kań ców El liot La ke od 2005 r.
cen trum han dlo we mia ło ciąg łe kło -
po ty z prze cie ka ją cym da chem, je go
spa da ją cy mi frag men ta mi, za la nia -
mi i od pa da ją cy mi ka fel ka mi. Mie -
siąc te mu wła ści cie le cen trum prze -
pro wa dzi li eks per ty zę in ży nier ską,
z któ rej wy ni ka ło jed nak, że w bu dyn -
ku nie ma za gro żeń.

W so bot niej ka ta stro fie zgi nę ła jed -
na oso ba, a 22 zo sta ły ran ne. Po li cja po -
in for mo wa ła, że li sta osób po szu ki wa -
nych li czy po nad 30 na zwisk.pap, gw

Bez ra tun ku 
pod gru za mi?

* Gen. bryg. Sła wo mir Pe te lic ki,
twór ca i dwu krot ny do wód ca jed -
nost ki GROM, zo stał wczo raj po cho -
wa ny na Cmen ta rzu Woj sko wym na
war szaw skich Po wąz kach. Mszę
w ka te drze po lo wej Woj ska Pol skie -
go kon ce le bro wa li me tro po li ta gdań -
ski abp Sła woj Le szek Głódź i bi skup
po lo wy Jó zef Gu zdek. Prócz ro dzi -

ny i przy ja ciół, zmar łe go ge ne ra ła
że gna li m.in. przed sta wi cie le woj -
ska i daw ni współ pra cow ni cy. Cia -
ło Pe te lic kie go zna le zio no 16 czer -
wca w garażu do mu, w któ rym
miesz kał. We dług wstęp nych usta -
leń ge ne rał po peł nił sa mo bój stwo.
We wrześ niu skoń czył by 66 lat. Po -
zo sta wił żo nę i dwo je dzie ci. pap

po grzeb twór cy GROMkraj

Wy rok za zbrod nie wo jen ne 

Ser bski sąd ds. zbrod ni wo jen nych

ska zał 14 by łych żoł nie rzy na ka ry 

od czte rech do 20 lat wię zie nia za za -

bi cie 70 chor wac kich cy wi lów we wsi

Lo vas i oko licz nych miej sco wo ściach

w 1991 r. Sę dzio wie uzna li, że po peł -

ni li cięż kie zbrod nie prze ciw ludz ko ści:

ok. 20 osób zmu si li do przej ścia przez

po le mi no we, 48 za bi li w do mach lub

obej ściach.

Tur cja ostrze ga Sy rię 

Pre mier Tur cji Re cep Tay y ip Er do gan

oświad czył wczo raj, że ra cjo nal nej re -

ak cji An ka ry na ze strze le nie przez Sy -

rię tu rec kie go sa mo lo tu nie po win no

się my lić ze sła bo ścią. Ostrzegł, że

„gniew Tur cji jest rów nie sil ny, jak cen -

na jest jej przy jaźń”. Po now nie oskar żył

Sy rię o ze strze le nie „nie uz bro jo ne go

sa mo lo tu zwia dow cze go w prze strze ni

mię dzy na ro do wej”. Do dał, że do ze -

strze le nia sa mo lo tu nie do szło przy -

pad kiem; był to „roz myśl ny” i „wro gi”

akt. Oświad czył, że sy ryj skie śmig łow -

ce na ru szy ły osta t nio prze strzeń po -

wietrz ną Tur cji pięć ra zy i za po wie dział,

że jej wła dze nie bę dą już to le ro wa ły

żad ne go za gro że nia ze stro ny Sy rii.

Ostre star cia w Da masz ku 

Do starć mię dzy sy ryj ski mi si ła mi a re -

be lian ta mi do szło na przed mie ściach

Da masz ku. Dzia ła cze opo zy cji pod kre -

śla ją, że są to naj o strzej sze wal ki, ja -

kie roz go rza ły od wy bu chu po wsta nia

prze ciw ko pre zy den to wi Ba sza ro wi el-

Asa do wi w mar cu ub.r. Sy ryj skie Ob -

ser wa to rium Praw Czło wie ka oce nia,

że zgi nę ło w nim już po nad 15 tys.

osób.

Sa mo bój stwo ja poń skie go urzęd ni ka 

Pra cow nik ja poń skie go MSZ, po dej rza -

ny o prze ka za nie do pra sy in for ma cji

na te mat sprze da ży przez Chi ny sprzę -

tu woj sko we go Ko rei Pół noc nej, po peł -

nił sa mo bój stwo – po in for mo wa ły wczo -

raj ja poń skie me dia. We dług nich 

47-let ni spe cja li sta od bro ni nu kle ar nej

i wal ki z ter ro ryz mem był „na ce low ni -

ku” władz, któ re po dej rze wa ły, że jest

on źró dłem po uf nych in for ma cji do ty -

czą cych Chin i Ko rei Pół noc nej. Ra port

ONZ, w któ rym oskar żo no wła dze chiń -

skie o re gu lar ne na ru sza nie em bar ga

na sprze daż bro ni i to wa rów luk su so -

wych re żi mo wi w Phe nia nie, w ze szłym

ty god niu przed sta wił dzien nik „Asa hi

Shim bun”. Pe kin za prze cza za rzu tom.

Ro syj ski opo zy cjo ni sta zha ko -

wa ny 

Wła ma no się do e-ma i la i kon ta na

Twit te rze Alek sie ja Na wal ne go, opo -

zy cyj ne go blo ge ra i ad wo ka ta wal czą -

ce go z ko rup cją w Ro sji – wczo raj

z je go kon ta wy sy ła ne by ły ob ra źli we

wia do mo ści. Na wal ny po wią zał to ze

skon fi sko wa niem przez po li cję oso -

bi ste go kom pu te ra i iPa da pod czas

re wi zji 11 czer wca. 36-let ni opo zy -

cjo ni sta jest jed nym z naj ak tyw niej -

szych uczest ni ków pro te stów prze -

ciw po wro to wi na Kreml Wła di mi ra

Pu ti na. pap

na pew no waż ne

* * Spa dek wzro stu gos po dar cze go,
na wrót ma so we go bez ro bo cia, ban -
kruc twa firm – tak dra ma tycz ny sce -
na riusz na kre ślił nie miec ki mi ni ster
fi nan sów na wy pa dek, gdy by upa dła
wspól na eu ro pej ska wa lu ta

W wy wia dzie dla ty god ni ka „Der Spie -
gel” szef re sor tu fi nan sów Wol fgang
Schäuble ostrze ga przed ry zy kiem
wią żą cym się z ewen tu al nym upad -
kiem eu ro. Je że li roz pa dła by się unia
wa lu to wa, cze go on sam w ogó le w my -
ślach nie do pusz cza, ist nia ło by za gro -
że nie, że „trze ba by ło by od dać wszyst -
ko to, do cze go tak się chęt nie przy -
zwy cza i liś my: od wspól ne go eu ro pej -
skie go ryn ku po swo bo dę pod ró żo wa -
nia po Eu ro pie”. 

– Upa dek Unii Eu ro pej skiej był by
ka ta stro fą – te go być nie mo że, nie po -
win no i nie bę dzie – za zna czył
Schäuble.

Z ja ki mi nie bez pie czeń stwa mi mu -
sia ły by się li czyć Niem cy, kie dy upa -
da ło by eu ro, na kre śla ana li za spo rzą -
dzo na przez mi ni ster stwo fi nan sów
RFN. 

Już w pier wszym ro ku po wpro wa -
dze niu na ro do wej nie miec kiej wa lu -
ty wzrost gos po dar czy spadł by 

o 10 pro cent, a licz ba bez ro bot nych
wzro sła by do pię ciu mi lio nów, twier -
dzą au to rzy ana li zy, któ ra, jak za zna -
cza „Der Spie gel”, do tej po ry trzy ma -
na by ła pod klu czem. Jak w roz mo wie
z ty god ni kiem przy znał je den z urzęd -
ni ków re sor tu fi nan sów, ana li zę za ta -
ja no w oba wie, że kosz ty ak cji ra tun -
ko wej dla eu ro mog ły by wy mknąć się
spod kon tro li.

– Kie dy po rów na się je z roz mia ra -
mi ta kiej ka ta stro fy, mi liar do wa ak cja
ra tun ko wa ja wi się jak mniej sze zło
– cy tu je z tej roz mo wy „Der Spie gel”.
Po mi mo że w Gre cji po wio dło się
utwo rze nie no we go rzą du pod egi dą
An to ni sa Sa ma ra sa, sy tu a cja w tym
kra ju jest w dal szym cią gu na pię ta.
No wa ko a li cja w Ate nach do ma ga się
roz mięk cze nia wa run ków po mo cy
UE i zła go dze nia pro gra mu re form
i osz częd no ści oraz wy dłu że nia okre -
su ich re a li za cji o dwa la ta, do ogó łem
czte rech lat.

Dla za pa no wa nia nad kry zy sem
czte ry naj po tęż niej sze gos po dar czo
pań stwa człon kow skie UE – Niem -
cy, Fran cja, Wło chy i Hisz pa nia – na
„ma łym szczy cie” w Rzy mie uzgod -
ni ły za war cie pak tu na rzecz wzro stu,
opie wa ją ce go na su mę mi liar da eu ro,

któ ry słu żył by wspar ciu wzro stu gos -
po dar cze go.

W kwe stii opo dat ko wa nia trans ak -
cji fi nan so wych mi ni ster Schäuble
przy znał, że nie ma szans, aby wszyst -
kie eu ro pej skie pań stwa po par ły ten
za mysł. Z te go wzglę du Niem cy za bie -
ga ją cho ciaż o wpro wa dze nie ta kie go
po dat ku w skrom niej szej wer sji „light”.
W wy wia dzie dla ham bur skie go ty -
god ni ka Schä ub le za zna czył tak że, że
je go zda niem wię cej kom pe ten cji
w Eu ro pie mu sia ła by uzy skać Bruk -
se la. 

– Do tej po ry pań stwa człon kow skie
UE ma ją z re gu ły osta t nie sło wo.
W waż nych kwe stiach po li tycz nych
wię cej kom pe ten cji na le ża ło by prze -
rzu cić do Bruk se li, tak by pań stwa 
nie mog ły blo ko wać de cy zji – po wie -
dział. Li czy się on wręcz z tym, że
Niem cy za kil ka lat bę dą na wet mu sie -
li gło so wać nad no wą kon sty tu cją ze
wzglę du na to, że nie zbęd ne bę dzie
stwo rze nie wa run ków dla wię kszej
po li tycz nej in te gra cji państw człon -
kow skich.

mm, ga ze ta.pl

Ar ty kuł po cho dzi z ser wi su 

„De ut sche Wel le” 

Eu ro nie upad nie. 
Niem cy na to nie poz wo lą

31814005

Ośmio letnia Kaja urodziła się z bardzo rzadkim schorzeniem genetycznym
– zespołem Aperta. Główne cechy tej choroby to przedwczesne zarośnięcie
szwów czaszkowych, prowadzące do deformacji twarzoczaszki, palcozrost

dłoni i stóp, rozczep podniebienia, zbyt szerokie rozstawienie gałek ocznych
(hiperteloryzm).

Dziewczynka przeszła już 11 operacji, ale przed nią teraz ta najważniejsza
- dwuetapowa  korekcja twarzoczaszki i czaszki, polegająca na wysunięciu
środkowej części twarzy do przodu co ułatwi oddychanie i uchroni wzrok przed
uszkodzeniem. Tej skomplikowanej operacji podjął się dr. Jeffrey A. Fearon z Dallas
w USA.

Koszty operacji są tak ogromne, że rodzina Kai nie jest w stanie ich pokryć, dlatego
w jej imieniu zwracamy się z prośbą o każdą najdrobniejszą kwotę.

Fundacja „ Mam Serce”
24 1160 2202 0000 0002 0936 3911 z dopiskiem: Kaja Więcław

31863001
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* * Ro dzi ce Szy mo na, któ re go cia ło
zna le zio no dwa la ta te mu wCie szy nie,
usta li li wspól ną wer sję śmier ci dziec -
ka. Jed no z nich ją ujaw ni ło – po in for -
mo wał wczo raj pro ku ra tor ge ne ral ny
An drzej Se re met na an te nie RMF FM

We dług pro ku ra tu ry to mat ka jest spraw -
czy nią po bi cia. – Oj ciec przy zna je się do
te go, że nie udzie lił po mo cy dziec ku
wwa run kach, któ re to umoż li wia ły – mó -
wił Se re met. – Ro dzi ce chłop ca pod ję li
wie le kro ków zmie rza ją cych do za tar -
cia śla dów – do dał. Jak po in for mo wał,
z opi nii bieg łych wy ni ka, że przy czy ną
śmier ci był roz leg ły uraz, lecz dziec ko

nie zmar ło od ra zu. Pa rę z Bę dzi na za -
trzy ma no w so bo tę. Obo je po twier dzi -
li, że chło piec zna le zio ny wCie szy nie to
ich syn. Pro ku ra tu ra za rzu ca 40-let niej
Be a cie Ch. za bój stwo, a jej 41-let nie mu
kon ku ben to wi Ja ro sła wo wi R. nie u dzie -
le nie po mo cy dziec ku, któ re znaj do wa -
ło się w po ło że niu za gra ża ją cym ży ciu,
wpo łą cze niu znie u myśl nym do pro wa -
dze niem do śmier ci. Mat ce gro zi do 25
lat wię zie nia lub do ży wo cie, oj cu – do
pię ciu lat wię zie nia. Obo je są aresz to wa -
ni na trzy mie sią ce.

Zwło ki dziec ka zna le zio no w mar cu
2010 r. w sta wie na ob rze żach Cie szy -
na. Śled czy bez sku tecz nie sta ra li się
usta lić toż sa mość dziec ka i spraw ców
je go śmier ci. Prze ło mem w spra wie
oka zał się ano ni mo wy te le fon do
MOPS-u w Bę dzi nie, gdy oso ba przed -
sta wia ją ca się ja ko są siad ka po in for -
mo wa ła, że od daw na nie wi dzia ła jed -
ne go z dzie ci są sia dów. gw, pap

Są za rzu ty 
dla ro dzi ców
Szy mo na

* * Nie mal 80 proc. ubieg ło rocz nych
ab sol wen tów Aka de mii Gór ni czo-Hut -
ni czej w Kra ko wie zna laz ło pra cę. Co
trze cie mu nie za ję ło to na wet mie -
sią ca. Co czwar ty nie szu kał jej wca -
le, bo to pra co daw ca się po nie go
zgło sił

Wczo raj uczel nia ogło si ła ra port na
te mat lo sów za wo do wych swo ich
wy cho wan ków. Prze py ta ła po nad
83 proc. ab sol wen tów pół ro ku po
skoń cze niu na u ki. Tyl ko co dzie sią -
ty na dal szu ka za trud nie nia, a 6,5
proc. ba da nych kon ty nu u je edu ka -
cję. Wię kszość pra cu ją cych do sta ła
umo wę o pra cę, a po nad 40 proc.

wy bie ra ło spoś ród kil ku pro po zy -
cji. 10 proc. za trud nio nych za ra bia
po nad 4,5 tys. zł brut to (naj czę ściej
są to ab sol wen ci in for ma ty ki, in for -
ma ty ki sto so wa nej oraz au to ma ty -
ki i ro bo ty ki). Zde cy do wa na wię -
kszość pra cu je zgod nie ze swo im
wy kształ ce niem (szcze gól nie ab sol -
wen ci fi zy ki me dycz nej, in for ma ty -
ki, bu dow nic twa, elek tro ni ki i te le -
ko mu ni ka cji). Co cie ka we, koń czą -
cy AGH rzad ko de cy du ją się na pra -
cę w in nej czę ści kra ju: po nad 
60 proc. zo sta ło w Ma ło pol sce (po -
ło wa w Kra ko wie). 

Co de cy du je o zna le zie niu pra cy?
We dług prze py ta nych są to m.in.: 

kie ru nek stu diów (67,8 proc. wska -
zań),

wie dza (46,7 proc.), 
mo ty wa cja do pra cy (46,4 proc.),
do świad cze nie za wo do we (35,2

proc.). ab

Szczę ścia rze 
po AGH 

* * Dwie oso by - kie row ca i pa sa -
żer - zgi nę ły wczo raj w no cy w wy -
pad ku bmw na au to stra dzie A4
w Ter licz ce k. Rze szo wa

Od ci nek, na któ rym do szło do tra ge -
dii, nie zo stał jeszcze do pusz czo ny do
ru chu. Sa mo chód nie miał pra wa tam
wje chać. Upad ku z wia duk tu nie prze -
ży li 20-let ni kie row ca, któ ry zmarł
w szpi ta lu, oraz je go 24-let ni pa sa żer,
któ ry zgi nął na miej scu. – To bra cia
– po wie dział „Ga ze cie Wy bor czej” Ja -
cek Ko can z pod kar pac kiej po li cji.
Dru gi z pa sa że rów, 22-la tek, jest
w szpi ta lu. Po li cja wy jaś nia do kład ne
przy czy ny tra ge dii. gw

Tra ge dia 
na nie czyn nym 
wia duk cie

Pro ku ra tu ra w Skier nie wi cach
wszczę ła śledz two w spra wie nie u -
myśl ne go spo wo do wa nia śmier ci 
61-let nie go męż czyz ny, któ ry zmarł
przed bu dyn kiem szpi ta la. Klu czo we
zna cze nie bę dzie mia ła dzi siej sza
sek cja zwłok

Jak po in for mo wał rzecz nik Pro ku ra -
tu ry Okrę go wej w Ło dzi Krzysz tof Ko -
pa nia, ba da ne są oko licz no ści śmier -
ci męż czyz ny. W no cy z nie dzie li na
po nie dzia łek po czuł on bó le w klat ce
pier sio wej, któ re na si li ły się na ty le, że
żo na i syn za wie źli go do szpi ta la. Po -
nie waż w iz bie przy jęć ni ko go nie by -
ło, za py ta li por tier kę o le ka rza. Usły -
sze li, że mu szą mieć skie ro wa nie, bo
przy je cha li włas nym trans por tem.
Por tier ka skie ro wa ła ich do pun ktu
Noc nej Po mo cy Le kar skiej, któ ry znaj -
do wał się z dru giej stro ny szpi tal ne go
kom plek su. Jed nak tam drzwi by ły
zam knię te, szar pią ca za klam kę żo na
cho re go po pro si ła prze chod niów, by
za dzwo ni li po po go to wie. W tym cza -
sie stan męż czyz ny po gor szył się. Syn,
któ ry zo stał z oj cem w au cie, za czął go
re a ni mo wać i krzyk nął do mat ki, by
na cis nę ła dzwo nek przy drzwiach. Na -
tych miast z bu dyn ku wy bie gli le karz
i pie lę gniar ka. Przy je cha ło też po go -
to wie. Mi mo po mo cy męż czyz na
zmarł. 

pap

Śmierć 
pod szpi ta lem

AGA TA KON DZIŃ SKA: Je dzie pan do Ki -

jo wa na fi nał? 

LECH WA ŁĘ SA, BY ŁY PRE ZY DENT POL SKI:

– Ja dę, ja dę. Naj pierw zo ba czę mecz
w War sza wie, po tem fi nał w Ki jo wie. 
Na czy je za pro sze nie? 

– A po co to pani? Sam się wpy cham.
I ob sta wia pan, że w fi na le zo ba czy -

my...

– Że zo ba czy my do bre wi do wi sko.
Na to sta wiam. Ład nie gra ją Wło si,
bo tak spon ta nicz nie. Niem cy wy u -
zda nie i sku tecz nie, Hisz pa nia mie -
sza jed no z dru gim, no i te raz nie
wia do mo, co z te go wy jdzie. 
Pił ka nie prze wi dy wal na jest. 

– Na tym jej urok po le ga. 
A mo że po raz pier wszy mi strzo wie

ob ro nią ty tuł? 

– A to zo ba czy my, właś nie dla te go
chcę to wszyst ko wi dzieć bez poś -
red nio. 
To du że wy da rze nie. 

– Pod tą sze ro ko ścią ge o gra ficz ną to

rze czy wi ście wy da rze nie. No, szcze -
gól nie u nas w Pol sce, ale też w Ki jo -
wie. Mia łem ma rze nie Pol ska
– Niem cy w Gdań sku. I Pol ska od pa -
dła, ale to by ło mo je ma rze nie. 
W „Die Ze it” czy ta łam, że pod czas

me czu Niem cy – Gre cja ki bi co wał

pan Niem com. 

– Po raz pier wszy w ży ciu. Ale po sta -
no wi łem po sta wić na są sia dów.
Da lej im pan ki bi cu je? 

– Te raz jesz cze nie zde cy do wa -
łem. 
To kie dy pan się zde cy du je? Po

pier wszym me czu pół fi na ło wym? 

– Po pier wszej przer wie. 
A jak pan oce nia or ga ni za cję Eu ro

w Pol sce? 

– Od po cząt ku by łem za tym, że by
Pol sce przy znać or ga ni za cję Eu ro
2012, bar dzo pro si łem Pla ti nie go i in -
nych, że by do te go do szło. Ale nie
cho dzi ło mi o sport, ale o to, by po -
der wać ro da ków do bu do wy, do po -
rząd ko wa nia, mo der ni zo wa nia.
I w tej ka te go rii ma my na praw dę
wiel kie osią gnię cia. W Gdań sku wie -
czo rem z do mu bo ję się wyjść, bo
bym nie tra fił, tak mi te ścież ki po -
prze mie nia li. 
Jed nak pra sa za gra nicz na pi sa ła

też o in cy den tach. 

– Ale to mu si my wie dzieć, że od cho -
dzi my od na cjo na liz mów pań stwo -
wych, zno si my gra ni ce, ale tam,
gdzie nieroz wią za ne są ra chun ki
krzywd, jesz cze są wy pa cze nia.
Z Niem ca mi ma my dość da le ko
oczysz czo ne sto sun ki i wi dzi pani,
nie by ło żad nych prob le mów
w Gdań sku. Z Ro sją ma my nie o -
czysz czo ne sto sun ki, i tu i ów dzie
by ły in cy den ty. Oczy ścić – i nie bę -
dzie. 
Sły szę, że mo że być bu cze nie na

sta dio nie, gdy Niem cy bę dą przy

pił ce. 

– To wszyst ko mo że być, tyl ko że
z in nych po wo dów. To bę dzie bu cze -
nie prze ciw ko ta kiej pił ce wy u zda -
nej, ta kiej pro fe sor skiej. Wię kszość
chce jed nak spon ta nicz no ści. Ta -
kich gra czy jak Lech Wa łę sa: brzuch
do przo du, ła pię pił kę, pił ka pę ka,
ale gra my da lej.

gw

Pier wszy raz w ży ciu 
ki bi co wa łem Niem com
Mia łem ma rze nie Pol ska – Niem cy w Gdań sku – mó wi Lech Wa łę sa. Ale gdy od pa dliś my, ki bi co wał są sia dom

Ki bic Lech Wa łę sa
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KANCELARIA CZERNIAKOWSKA
serwisKRSekspert

• rejestracje, zmiany w KRS
• obsługa Księgowa Spółek
• doradztwo Prawno-Gospodarcze

ul. Czerniakowska 145 lok. 1

22 841 20 26 / 888 602 603

www.kancelariaczerniakowska.pl
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ZAPRASZAMYZAPRASZAMY
ZDROWE NIEPALĄCE OSOBYZDROWE NIEPALĄCE OSOBY

KOBIETY i MĘŻCZYZNKOBIETY i MĘŻCZYZN
w wieku 24-45 latw wieku 24-45 lat

do udziału w badaniu klinicznym 
leku stosowanego doustnie

w leczeniu niedoboru witaminy D3

Zgłoszenia na stronie Zgłoszenia na stronie 
internetowejinternetowej

www.ochotnik.plwww.ochotnik.pl
lublub

(w godz.: 08:00(w godz.: 08:00
-15:30 pn.-pt.)-15:30 pn.-pt.)

31879758

3 gotówkowe
3 konsolidacyjne 

i gotówka
3 maks. okres do 10 lat
3 bez badania zdolności

KREDYTY
SZYBKO I SKUTECZNIE

al. Wilanowska 361
paw. 27

tel.: 22 852 09 40 
kom. 534 288 269

31869301

DZIEŃ 
OTWARTY

30 czerwca
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Kosmetologia ogólna
Policealna Szkoła Kosmetyczna

Liceum Ogólnokształcące
dzienne i zaoczne

Technika dla młodzieży
ul. Kaleńska 3, Warszawa

tel. 22 870 54 29
www.szkolymydlowskiej.pl

31885689

KREDYTY
MOKOTOWSKA

REALIZACJA W 1 DZIEŃ 

Udzielamy kredytów
i pożyczek bez:

zdolności kredytowej

zaświadczeń o dochodach /

na oświadczenie (do 30 tysięcy)

poręczycieli

zgody współmałżonka

gotówki do 150 000 zł 

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

s
s

s
s

s

31894212 31897434

R E K L A M A



1 RP

5metro@agora.pl
Listy piszcie

wydarzenia

ŚRODA 27 CZERWCA 2012

Imieniny obchodzą: Maria, Władysław

* * Im pre za or ga ni zo wa na jest wzwiąz -
ku ze świę tem po li cji. Apo nie waż prze -
pi sy za bra nia ją po li cji przyj mo wa nia
pie nię dzy, to ka sa wpła ca na jest na
kon to związ ku za wo do we go

W tym ro ku po ofi cjal nych uro czy sto -
ściach w Opo lu, po po łud niu zor ga ni -
zo wa ny zo sta nie pik nik dla po li cjan -

tów. Bę dą grill, pi wo i świet na za ba wa.
A że ko men da nie ma pie nię dzy, szu -
ka spon so rów. Opol ski ra tusz za de kla -
ro wał trzy ty sią ce zło tych. Im pre zę we -
sprze też na my słow ski bro war. Cze -
sław Woj ciech Szcze pa niak, pre zes za -
rzą du bro wa ru: – Nie bę dzie my wpła -
cać pie nię dzy na kon to, ale na pew no
prze ka że my kil ka be czek pi wa.

Dar czyń ców bę dzie jednak znacz nie
wię cej. Nie wia do mo, oja kie kwo ty cho -
dzi ,ikto je wpła ca. Po li cja do da je, że być
mo że te fir my nie ży czy ły by so bie, by
in for mo wać o tym pu blicz nie. ml, gw

Po li cja zbie ra
dat ki na pik nik* * W pią tek za czy na ją się wa ka cje.

Ks. Ma rek Dzię gie lew ski z Lu to mier -
ska k. Ło dzi za pra sza dzie ci na ko lo -
nie. Dwa ty god nie kosz tu ją tyl ko 650zł

Ko lo nie zor ga ni zo wa ne są w ład nie po -
ło żo nym oś rod ku pod Lu to mier skiem.
Obok las i staw z pla żą. Uczest ni cy
miesz ka ją w kil ku o so bo wych, drew -
nia nych do mkach. W mu ro wa nych bu -
dyn kach kuch nia i ła zien ki, a ja dal nia

pod na mio tem. – Nie raz od bie ram te -
le fo ny z py ta niem, gdzie jest ha czyk.
Bo prze cież nie moż li we, że by ko lo nie
by ły tak ta nie – śmie je się ks. Dzię gie -
lew ski, sa le zja nin z Lu to mier ska. – Za -
wsze od po wia dam, że ha czyk to na sza
uczci wość. Nie or ga ni zu ję ko lo nii, że -
by ko goś na bie rać, tyl ko re a li zu ję swój
za kon ny cha ryz mat – pra cu ję z mło -
dzie żą. Mój za kon ma oś ro dek w Lu -
to mier sku, czy li nie mu szę wy naj mo -

wać żad nych do mków. Wy cho waw cy,
któ rzy u mnie pra cu ją, to wo lon ta riu -
sze. Nie moi ko le dzy z za ko nu, tyl ko
świec cy – naj czę ściej stu den ci al bo lu -
dzie za raz po stu diach. Nie pła cę im
pen sji. Wie le roz ry wek or ga ni zu ję za
dar mo. Przy oś rod ku ma my staw z pla -
żą, są ka ja ki, a dy sko te ki ro bi my w wiel -
kim na mio cie. Po li cjan tom, któ rzy pro -
wa dzą mi za ję cia, mó wię: Bóg za płać.
Ja też nic na tym nie za ra biam. Te 650 zł
to kosz ty wy ży wie nia i utrzy ma nia oś -
rod ka: prą du, wo dy itd. Nie mam żad -
nych do płat. acz, mk, gw

Naj tań sze ko lo nie w Unii

Au to bus wid mo 

Dar mo we au to bu sy okle jo ne po dach

re kla ma mi spon so ra Eu ro 2012 jeż dżą

po War sza wie, ale pra wie nikt do nich

nie wsia da. Kie row cy sa mot nie do cie -

ra ją więc do mia ste czka na mio to we go

na Żo li bo rzu, któ re właś nie zam knię to.

– To pry wat na ini cja ty wa re kla mo wo-

pro mo cyj na. My do te go nic nie ma my,

zgo dzi liś my się tyl ko, że by ko rzy sta li

z na szych przy stan ków – mó wi rzecz nik

Za rzą du Trans por tu Miej skie go Igor

Kraj now. Rzecz nik prze ko ny wał też, że

za wie sze nie li nii kil ka dni przed koń -

cem Eu ro 2012 i tak nie przy nio sło by

już osz częd no ści, a mog ło by tyl ko

wpro wa dzić za mie sza nie.

Dwo rzec jest, ale dla ko go? 

Przy ka sach no we go dwor ca PKP

w Po zna niu pust ki. W tym sa mym cza -

sie do sta re go bu dyn ku wcho dzą dzie -

siąt ki lu dzi i sto ją w ko lej kach po bi le -

ty! Dla cze go? – Po pro stu jest tu bli żej

z przy stan ku tram wa jo we go! Po za tym

to chy ba kwe stia przy zwy cza je nia

– tłu ma czy Mar ty na Wen dland, któ ra

dwa ra zy w ty god niu do jeż dża do pra -

cy po za Po zna niem. Po dob nie by ło

z set ka mi Chor wa tów, Ir lan dczy ków

i Wło chów, któ rzy dwa ty god nie te mu

prze wi nę li się przez Po znań. Po dob no

wie lu tu ry stów zwra ca ło uwa gę na

obiekt. Ale my śle li, że to cen trum

han dlo we.

Le kar ka z pro mi la mi 

Po nad 2,5 pro mi la al ko ho lu w or ga -

niz mie mia ła in ter nist ka, któ ra przyj -

mo wa ła pa cjen tów w nie pub licz nym

za kła dzie opie ki zdro wot nej we

Wroc ła wiu. Ko bie ta zo sta ła za trzy -

ma na przez po li cję. Gro zi jej do

trzech lat wię zie nia. 56-let nia

lekarka w cza sie kil ku go dzin ne go 

dy żu ru przy ję ła 12 pa cjen tów.

No wa dro ga wy trzy ma ła 14 dni 

Mi nę ły dwa ty god nie od otwar cia Po -

łud nio wej Ob wod ni cy Gdań ska, a już

po trzeb na jest jej na pra wa. Tuż obok

mo stu nad Mot ła wą, w miej scu, w któ -

rym na syp łą czy się z esta ka dą, ugię ły

się obie jezd nie. – Prze pro wa dzi liś my

ba da nia na wierz chni i wie my, że to nie

w niej jest prob lem – przy zna je Piotr

Mi chal ski, rzecz nik gdań skie go od -

dzia łu Ge ne ral nej Dy rek cji Dróg Kra jo -

wych i Au to strad. Dla te go po trzeb ne

są do dat ko we eks per ty zy na sy pu przy

uży ciu ge o ra da ru, któ re po win ny być

go to we w tym ty god niu. Nie wia do mo

więc, ja ka jest przy czy na, a co za tym

idzie, w ja kim za kre sie trze ba bę dzie

prze pro wa dzić na pra wę. gw, pap

uko cha ny kraj

pies w panteonie gwiazdklik

Uggie

– pies rasy 

Jack Russel

Terrier

z obsypanego

Oscarami

filmu „Artysta”

– jest pierwszym

czworonogiem,

który zostawił

odciski swych

łap w betonie

obok Teatru

Chińskiego

w Hollywood 
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* * Dział wa rzyw i owo ców w Car re -
fo u rze jest chro nio ny ni czym szko ła
wy wia du w Kiej ku tach. Zdjęć ro bić
nie wol no! Tyl ko spró buj, a od ra zu
oto czą cię ochro nia rze

„Po li cja, ła pać fo to gra fa!” – ma il z ta -
kim ty tu łem przy słał do „Ga ze ty Sto -
łecz nej” czy tel nik, pan Woj ciech. Opi -
sał sy tu a cję, któ ra przy tra fi ła mu się
w Car re fo u rze w war szaw skim cen -
trum han dlo wym Ar ka dia.

– By liś my z ko le gą na za ku pach, za -
u wa ży liś my pro mo cyj ną ce nę ba na -
nów, pod któ rą za wie szo ne zo sta ło
ogło sze nie do ty czą ce ogra ni cze nia ilo -
ścio we go dla jed ne go klien ta – opo wia -
da pan Woj ciech. Chciał sfo to gra fo -
wać ofer tę. Wy cią gnął ko mór kę,
pstryk. Miał pe cha, je go gest za u wa -
żył ochro niarz. I za żą dał, by klient ska -
so wał zdję cia ba na nów.

– Po cząt ko wo chcia łem wy ko nać po -
le ce nie, ale wła ści wie dla cze go? – py -
ta pan Woj ciech. Usły szał, że w Car re -
fo u rze zdjęć nie wol no ro bić, o czym
in for mu je znak z prze kre ślo nym apa -

ra tem przed wej ściem. A tak że, że je -
że li ich nie usu nie z te le fo nu, ochro na
wez wie po li cję. Pan Woj ciech z ko le -
gą nie ustę po wa li. Na pię cie ro sło.
– Ko le ga chciał omi nąć ochro nia rzy,
nie ste ty, za gra dza li nam dro gę. Po czu -
liś my się zrów na ni z prze stęp ca mi,
któ rzy okra da ją sklep – re la cjo nu je
męż czyz na.

Po li cja do skle pu nie przy je cha ła.
Ochro nia rze po ja kimś cza sie od pu -
ści li i poz wo li li odejść fo to gra fom ba -
na nów.

Za py ta liś my w biu rze pra so wym
Car re fo ur Pol ska, czy ochro nia rze mie -
li pra wo za gro dzić wyj ście klien tom.
Co mia ła by zro bić wez wa na po li cja?
W Car re fo u rze po pro si li o py ta nia ma -
i lem. Po dwóch dniach przy szła od po -
wiedź.

Wy jaś nio no nam, że: za kaz fo to -
gra fo wa nia wpro wa dzo no ze wzglę -
dów bez pie czeń stwa, bo gdy „oso by
nie wła ści we” po zna ją uło że nie wyjść
ewa ku a cyj nych, mo że dojść do „za -
gro że nia zdro wia i ży cia”, w Car -
re fo u rze za ku py ro bią ce le bry ci i mo -

gą nie ży czyć so bie fo to gra fo wa nia,
lo go Car re fo u ra i do staw ców są

praw nie chro nio ne, a by ły one na ba -
na nach.

Ale czy sklep w ogó le mo że wpro -
wa dzić za kaz fo to gra fo wa nia?

– Wła ści ciel skle pu mo że wpro wa -
dzić ta ki za kaz, bo to wy ni ka z je go
pra wa włas no ści, ale ono nie jest nie -
o gra ni czo ne. Ta ki za kaz nie ma związ -
ku z żad ną ochro ną kon ku ren cji – do
skle pu każ dy prze cież mo że wejść.
Ce na i eks po zy cja ba na nów też nie
są ta jem ni cą. A ochro na wi ze run ku
do ty czy tyl ko lu dzi, nie owo ców – ko -
men tu je dr Mi chał Za rem ba, praw -
nik z Wy dzia łu Dzien ni kar stwa i Na -
uk Po li tycz nych UW. – Nato miast żą -
da nie ska so wa nia zdjęć, gro że nie po -
li cją, za blo ko wa niem klien to wi wyj -
ścia to już na ru sze nie dóbr oso bi -
stych. Po za wszyst kim jest też py ta -
nie, czy dziś, kie dy każ dy ma apa rat
w ko mór ce, za kaz ro bie nia zdjęć
w skle pie ma sens? Uwa żam, że nie
ma. To nad gor li wość.

Woj ciech Kar pie szuk, gw

Fo to a ma to rzy nie mi le wi dzia ni

31896520

Już w sprzedaży

132 
strony
6,99 zł
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Kąpiele termalne w leczniczych wodach 
w najstarszym uzdrowisku w Polsce. 
Serdecznie zapraszamy na letnie pobyty
z leczeniem. 

Superoferta na lato 

ul. P. Ściegiennego 5/7 
58-560 Jelenia Góra
tel. (75) 75 33 143, (75) 75 510 03 
kontakt@uzdrowisko-cieplice.pl
www.uzdrowisko-cieplice.pl

* oferta dotyczy obiektów: Edward, Villa Polonia, Pod Różami. Oferta ważna w okresie 28.06.2012 - 23.09.2012
wyłącznie dla rezerwacji dokonanych po 27.06.2012 

OFERTA SPECJALNA  
TYLKO NA LATO: 

2 zabiegi dziennie gratis 
(*w tym nieograniczony dostęp 

do termalnych basenów leczniczych) 

„UZDROWISKO CIEPLICE” 
Sp. z o.o.

31893787
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* * In ter ne to wy sklep z bie liz ną przyj -
mu je za mó wie nia, prze le wy i nie wy -
sy ła to wa ru. I tak już pra wie rok 

„Po nad dwa ty god nie te mu zro bi łam
za ku py wskle pie Ma gia Ko bie ty.pl. Stro -
na wy glą da dość atrak cyj nie, a bie liz na
za chę ca ją co, więc się sku si łam. Prze la -
łam pie nią dze (pra wie 200 zł), ale to wa -
ru nie wi dać. Pi sa łam ma i le, ale bez od -
po wie dzi. Co mam zro bić?” – py ta Me -
gan29 na Do da jo szu sta.pl. To je den zkil -
ku dzie się ciu wpi sów na tym ser wi sie.
Naj star szy po cho dzi z lip ca ub.r. Zdes -
pe ro wa ni klien ci szu ka ją chęt nych do
poz wu zbio ro we go. Wszy scy ma ją ten
sam prob lem: za mó wi li to war, za pła ci -
li prze le wem i ty le. Ani nie do sta li to wa -
ru, ani nei od zy ska li pie nię dzy. Na po -
na gla ją ce ma i le nie ma od po wie dzi, ate -
le fo nów w skle pie nikt nie od bie ra. 

Ma gia Ko bie ty.pl to je den z wie lu in -
ter ne to wych skle pów z bie liz ną dam -
ską. Za re je stro wa ny jest w Gdań sku.
Lo kal ne me dia opi sy wa ły go już
w ubieg łym ro ku. Wte dy rów nież wie -
lu klien tów skar ży ło się, że nie otrzy -
ma li to wa ru al bo zwro tu pie nię dzy. Na
ła mach „Dzien ni ka Bał tyc kie go” wła -
ści ciel ka skle pu, pani Jo an na tłu ma -
czy ła się utra tą płyn no ści fi nan so wej
i za pew nia ła, że wszyst kie za mó wie -
nia zo sta ną zre a li zo wa ne. Ale to by ło
w li sto pa dzie. Od tej po ry nie wie le się
zmie ni ło, bo nam rów nież nie uda ło
się skon tak to wać ze skle pem. Te le fo -
nu nikt w nim nie od bie ra, a na sze py -
ta nia wy sła ne ma i lem po nad dwa ty -
god nie po zo sta ją bez od po wie dzi.

– Je śli ser wis dzia ła, po bie ra jąc pie -
nią dze, nie wy sy ła jąc to wa ru i ro bi to

ce lo wo, to jest oszu stwo – uwa ża An -
drzej Buć ko, praw nik z Fe de ra cji Kon -
su men tów. – Skar gi na nie ucz ci we skle -
py in ter ne to we, któ re nie re a li zu ją za -
mó wień, po ja wia ją się co raz czę ściej. 

Jed nak Fe de ra cja nie wie le mo że
w tej spra wie zro bić i od sy ła nas do In -
spek cji Han dlo wej lub po li cji.

Mun du ro wym Ma gia Ko bie ty.pl nie
jest ob ca. 

– Ma my mie sięcz nie ok. 10 za wia do -
mień z ko mend z ca łej Pol ski w spra -
wie te go skle pu. W su mie zgło si ło się
do nas po nad sto osób – mó wi Ma gda -
le na Mi cha lew ska, rzecz ni czka Ko -
men dy Miej skiej Po li cji w Gdań sku 

Dla cze go sklep jesz cze dzia ła? 

– Po li cja nie za my ka skle pów – uci -
na Mi cha lew ska. Przy zna je też, że
nie któ re spra wy tra fia ły do pro ku -
ra tu ry, ale by ły uma rza ne. Dla cze -
go? Bo sklep wte dy zwra cał pie nią -
dze. 

Po mor ska Wo je wódz ka In spek cja
Han dlo wa w Gdań sku przy zna je jed -
nak, że mo że po móc w od zy ska niu
pie nię dzy, me diu jąc z wła ści cie lem
fir my. Dzię ki te mu uda je się roz strzy -
gnąć na ko rzyść klien tów po nad po -
ło wę spraw. Pra cow ni cy in spek cji po -
twier dza ją też, że skarg na skle py in -
ter ne to we jest co raz wię cej. W ub.r.
by ło ich 39, w tym - już 58. 

To masz Ku row ski

Ma gia Ko bie ty nabiera
klien tów, nie ste ty * * Po nad 2 mln chiń skich imi gran -

tów miesz ka na Sy be rii. Z te go po -
wo du co raz czę ściej do cho dzi do kon -
flik tów z Ro sja na mi 

W kie ro wa nej przez Chiń czy ków fa -
bry ce meb li pod Ir kuc kiem wy buchł
w mi nio nym ty god niu po żar. Przy czy -
ną tra ge dii by ła kłót nia mię dzy ro syj -
ski mi ro bot ni ka mi i chiń skim za rzą -
dem, do któ rej do szło po su to za kra -
pia nej al ko ho lem ko la cji. Po ostrej wy -
mia nie zdań miesz kań cy wio ski pod -
pa li li za kład i ucie kli do swo ich do mów.

W wy ni ku śledz twa oka za ło się, że
głów nym po wo dem spo ru by ło za ni -
ża nie przez chiń skich na byw ców ce -
ny drew na. Przed otwar ciem fa bry ki
ce na jed ne go me tra sze ścien ne go
drew na wy no si ła 759 do la rów, a obec -
nie spa dła do 243 do la rów.

O po dob nych przy pad kach co raz
czę ściej in for mu ją me dia ro syj skie
i chiń skie. Po cząt ko wo obec ność
Chiń czy ków by ła po zy tyw nie po -
strze ga na przez lo kal ne spo łecz no -
ści, szcze gól nie że by li oni źró dłem
ta nich to wa rów co dzien ne go użyt -
ku oraz żyw no ści przy kry zy so wym
za o pa trze niu ryn ku ro syj skie go.
Chiń czy cy da wa li miej sca pra cy, ale
rów nież sa mi pra co wa li, czę sto nie -
le gal nie, na ni skop łat nych sta no wi -
skach. Ale dziś miesz kań cy, wspie -
ra ni przez me dia, za rzu ca ją Chiń -
czy kom na gmin ne ła ma nie obo wią -
zu ją ce go w Ro sji pra wa. Oskar ża ją
ich o po peł nia nie prze stępstw gos -
po dar czych, w tym uni kanie pła ce -
nia po dat ków, ła ma nie prze pi sów
de wi zo wych, ko rum po wa nie urzęd -
ni ków, prze myt i fał szo wa nie do ku -
men tów. 

Z dru giej stro ny Chiń czy cy nie o fi -
cjal nie bro nią się, mó wiąc, że jest to
obo wią zu ją ca w tym kra ju nor ma i po -
dob nie dzia ła ją fir my ro syj skie. pap

Chiń czy cy 
pod bi ja ją Sy be rię 

* * Od naj bliż sze go piąt ku do koń ca
sierp nia w piąt ki i we e ken dy bę dą
obo wią zy wać ogra ni cze nia w ru chu
cię ża ró wek

Za ka zy do ty czą po ja zdów izes po łów po -
ja zdów odo pusz czal nej ma sie cał ko wi -
tej prze kra cza ją cej 12 ton, ale zwy jąt kiem
au to bu sów. Po za au to bu sa mi za kaz nie
do ty czy tak że m.in. po ja zdów uczest ni -
czą cych w ak cjach ra tow ni czych, usu -
wa niu awa rii, pra cu ją cych przy bu do -
wie dróg i mo stów, prze zna czo nych do
prze wo zu: ży wych zwie rząt, pra sy, ar ty -
ku łów szyb ko psu ją cych się, le karstw,
środ ków me dycz nych itp. pap

W wa ka cje mniej 
ti rów na dro gach

* * Tak wy ni ka z ba da nia OBOP TNS
Pol ska. Ba da ni oce nia li przy go to wa -
nie mi strzostw przez nasz kraj, grę re -
pre zen ta cji, or ga ni za cję me czów, za -
cho wa nie ki bi ców i służb po rząd ko -
wych. Z son da żu wy ni ka, że 88 proc.
ba da nych oce ni ło te ele men ty Eu ro
bar dzo do brze lub do brze. Tyl ko 
6 proc. oce ni ło przy go to wa nie Pol ski
do tur nie ju źle lub bar dzo źle, a 2 proc.
tę sa mą oce nę wy sta wi ło or ga ni za cji
me czów. OBOP py tał też o oce nę gry
pol skiej dru ży ny. Po zy tyw nie oce nia -
ło ją 72 proc. an kie to wa nych, a 17 proc.
źle lub bar dzo źle. 11 proc. nie mia ło
zda nia na ten te mat. pap

Po la cy do brze 
o Eu ro 2012 

Seksowna

bielizna

przyciąga

klientów. 

Ale wielu

z nich nigdy 

nie otrzymało

towaru
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Pożyczki bez BIK.
Masz problem w Banku?

Dzwoń: 
664 741 741664 741 741
Profi Credit

31811060

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

3 3 gotówki bez zaświadczeń

3 3 spłata kredytów plus gotówka

3 3 specjalna oferta dla emerytów

BEZPIECZNY KREDYT!!!

31864956

31892856

KREDYTY BANKOWE
DLA KAŻDEGO

TYLKO U NAS 
SPECJALNA OFERTA DLA TAXI 

I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ
ul. Kondratowicza 25 (I p.) 

22 675 13 01, 501 627 056, 512 255 742
3184622631879705

Concilium Finance

3 hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne,
gotówkowe oraz produkty finansowe dla firm, 

3 preferencyjne warunki dla grupy wolnych zawodów,

3 BEZPŁATNE porównanie ofert wiodących banków,

3 pomagamy również osobom bez zdolności kredytowej. 

ul. Odyńca 17 lok. 6
602 419 939, 728 432 001

TANIE KREDYTY BANKOWE

31881494

KREDYTY – POŻYCZKI

* GOTÓWKOWE (dobre warunki) * CHWILÓWKI 
I DROBNE POŻYCZKI BEZ BIK * KONSOLIDACYJNE 
(jedna rata + dodatkowa gotówka) * HIPOTECZNE

* FIRMOWE (szybka wypłata, uproszczone procedury)

* SAMOCHODOWE (uproszczone procedury)

tel.: 22 810 04 56; ul. Wilcza 11 (10.00-18.00);

www.kredyt1.pl
31883130

UWAGA! POSZUKUJESZ
ATRAKCYJNEGO ZAWODU?

Zapraszamy 
w dniu 29 czerwca 2012 r. 

(godz. 15.00–17.00)

DZIEŃ OTWARTY
dla Kandydatów

pragnących podjąć
studia na kierunku

FILOLOGIA HISZPAŃSKA

Oferujemy:
• studia licencjackie

I MAGISTERSKIE;
• najlepszą lokalizację w Warszawie;
• zajęcia z native speakerami;
• dodatkowe zajęcia i materiały

w systemie e-learningu gratis;
• możliwość odbycia praktyk

w ramach programu Erasmus;

Pałac Kultury i Nauki, X piętro,
00-901 Warszawa, pl. Defilad 1

aula 1050
tel. 22 656 62 56, 

tel./fax 22 827 76 71
rekrutacja@wszechnicapolska.edu.pl

ZAPRASZAMY!
www.wszechnicapolska.edu.pl

31867798 31897437
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* * Bli sko 600 se an sów w 11 dni. Aż
469 fil mów, z cze go jed na trze cia zo -
sta nie po ka za na po raz pier wszy
w Pol sce – to wy star cza ją cy po wód,
że by w lip cu od wie dzić Wroc ław

Na ina u gu ra cję 12. Mię dzy na ro do we go
Fe sti wa lu Fil mo we go T-Mo bi le No we
Ho ry zon ty w czwar tek 19 lip ca zo sta ną
po ka za ne trzy fil my. Pier wszy z nich to
na gro dzo na Zło tą Pal mą „Mi łość” Mi -
cha e la Ha ne ke go. Dru gi ty tuł or ga ni za -
to rzy zdra dzi li przed kil ko ma dnia mi.
Cho dzi o sen sa cję te go rocz ne go Sun -
dan ce, czy li „Be stie z po łud nio wych
kra in”, uho no ro wa ne Zło tą Ka me rą za
naj lep szy de biut w Can nes, Beh na Ze -
it li na do ce nio ne tak że przez ju ry FI -
PRE SCI i Ju ry Eku me nicz ne. W fe lie -
to nie dla „Ga ze ty Wy bor czej” dy rek tor
wroc ław skie go fe sti wa lu Ro man Gu tek
okre ślił ten film mia nem „fa scy nu ją ce -
go wi zu al nie po łą cze nia re a li stycz nej
opo wie ści, ki na fan ta sy i baś ni”.

– Wie lu wi dzów przy jeż dża do
Wroc ła wia już pier wsze go dnia po po -
łud niu. Wy cho dząc na prze ciw ich
proś bom o zwię ksze nie licz by po ka -
zów, po ka zu je my jesz cze trze ci film
– bę dzie to chi lij ski „Rok ty gry sa” w re -
ży se rii Se ba stiána Le lio, na gro dzo ny
pod czas szó stej edy cji za „Świę tą ro -
dzi nę” – wy jaś nił Gu tek wczo raj.

Oprócz „Mi ło ści” i „Be stii z po łud -
nio wych kra in”, z Can nes do Wroc ła -
wia tra fi tak że gwia zdor ska pro duk -
cja we dług kul to wej po wie ści Jac ka
Ke ro u a ca „W dro dze”. Za ka me rą ekra -

ni za cji ma ni fe stu po ko le nia bit ni ków
sta nął Wal ter Sal les, zna ny pol skiej pu -
blicz no ści ja ko re ży ser „Dwor ca na -
dziei” oraz „Dzien ni ków mo to cy klo -
wych”. Film „W dro dze”, opo wia da -
ją cy o wspól nej pod ró ży przez Ame -
ry kę dwóch zbun to wa nych 20-lat ków,
zo sta nie po ka za ny na zam knię cie fe -
sti wa lu w nie dzie lę 29 lip ca.

Ro man Gu tek zdra dził wczo raj jesz -
cze kil ka ty tu łów za pre zen to wa nych
w ma ju w Can nes, któ re bę dzie moż -
na zo ba czyć na No wych Ho ry zon tach.
Jest wśród nich: „Za wzgó rza mi” Ru -
mu na Cri stia na Mun giu, twór cy głoś -
nych „4 mie się cy, 3 ty god ni i 2 dni”,
a tak że „Ho ly Mo tors” Léosa Ca ra xa
– je den z naj bar dziej sza lo nych fil mów
te go rocz nej edy cji, „Na za wsze La u -
ren ce” Xa vie ra Do la na czy „Li ke So -
me o ne In Lo ve” Ab ba sa Kia ro sta mie -
go. Z pew no ścią nie moż na prze ga pić
„Alp” Gior go sa Lan thi mo sa. Ten grec -

ki re ży ser przed trze ma la ty wy wo łał
spo re za mie sza nie in try gu ją cym
„Kłem” opo wia da ją cym o pew nej
osob li wej ro dzi nie ży ją cej w izo la cji.

– Oczy wi ście wspa nia le jest przy wo -
zić pań stwu fil my, któ re mia ły pre mie -
ry na naj waż niej szych fe sti wa lach fil -
mo wych. Wspa nia le jest od kry wać te,
któ re zna le źliś my na mniej szych. Jed -
nak je steś my dum ni, kie dy to my ma -
my moż li wość po ka za nia fil mu ja ko
pier wsi na świe cie – prze ko nu je Jo an -
na Ła piń ska, dy rek tor pro gra mo wy
fe sti wa lu. – Ta ką du żą świa to wą pre -
mie rą w tym ro ku bę dzie naj no wszy
film tu rec kie go re ży se ra Ze kie go De -
mir ku bu za „Pod zie mie”.

Pro gram fe sti wa lu zo sta nie ogło szo -
ny w naj bliż szy pią tek o godz. 12 na
stro nie No we ho ry zon ty.pl. Sprze daż
kar ne tów już się za koń czy ła. Bi le ty
bę dzie moż na ku pić od 6 lip ca.

Piotr Gusz kow ski 

Dol ny Śląsk jak Can nes 
* * Po ka zał ku li sy Bia łe go Do mu i po -
wsta nia Fa ce bo o ka. W no wym se -
ria lu HBO „The New sro om” na gro -
dzo ny Osca rem sce na rzy sta Aa ron
Sor kin chce nam po ka zać, jak się ro -
bi te le wi zyj ne wia do mo ści 

Aa ron Sor kin to w Hol ly wo od mar ka.
Ma na kon cie Osca ra za „The So cial
Ne twork” oraz no mi na cję za sce na -
riusz „Mo ne y ball”. Sor kin to też twór -
ca jed ne go z naj bar dziej uda nych se -
ria li w hi sto rii ame ry kań skiej te le wi -
zji – „The West Wing” o ku li sach pra -
cy naj bliż szych współ pra cow ni ków
ame ry kań skie go pre zy den ta. 

W no wym se ria lu „The New sro om”
Sor kin po ka zu je, jak się je go zda niem
po win no ro bić te le wi zyj ne wia do mo -
ści. Ame ry ka bo wiem ze szła na psy, wy -
bor cy nie są do brze in for mo wa ni, tyl -
ko stra sze ni. Przez to nie są w sta nie po -
dej mo wać ra cjo nal nych de cy zji. Wpier -
wszym od cin ku no we go se ria lu to cre -
do wy gła sza Will McA voy (za ska ku ją -
cy Jeff Da niels), pro wa dzą cy wie czor -
ny pro gram in for ma cyj ny wdu żej ogól -

no kra jo wej sta cji te le wi zyj nej. Bę dzie
miał z te go po wo du kło po ty. Opu ści go
zes pół, a no wym wy daw cą, czy li pra wą
rę ką i pro du cen tką pro gra mu, zo sta nie
je go daw na mi łość Mac ken zie. Słow ne
po ty czki mię dzy tą dwój ką bę dą na pew -
no ozdo bą se ria lu. 

Głów nym atu tem se ria lu bę dzie jed -
nak moż li wość pod pa trze nia, jak się
two rzy pro gra my in for ma cyj ne. Sor -
kin wpadł na do sko na ły po mysł, że by
po ka zać to na przy kła dzie praw dzi -
wych wia do mo ści z nie da le kiej prze -
szło ści – w pier wszym od cin ku wy bu -
cha po żar na plat for mie wier tni czej
u wy brze ży Lu i zja ny, dziś wie my, że
je go skut kiem był mon stru al ny wy -
ciek ro py i jed na z naj wię kszych ka ta -
strof eko lo gicz nych w hi sto rii. 

Wia ry god ność te go, co wi dać na
ekra nie, po twier dza gu ru ame ry kań -
skie go dzien ni kar stwa Dan Ra ther,
któ ry przez 24 la ta pro wa dził „CBS
Eve ning News”. Jego zdaniem se rial
mo że nie jest ide al ny, ale do brze od -
da je atmo s fe rę i to, co dzie je się
w praw dzi wym new sro o mie. 

Pier wszy od ci nek „The New sro om”
jest od wczo raj do stęp ny za dar mo
w HBO GO (przez mie siąc) i w HBO
OD (przez dwa ty god nie). Pre mie ra
se ria lu w pol skim HBO 16 lip ca.

Ma ja Sta ni szew ska

Wia do mo ści
od kuch ni 

Newsdnia
To już koniec. Kuba Wojewódzki potwierdził wpisem na Facebooku informację o zawieszeniu

audycji, którą współprowadził z Michałem Figurskim. – W Polsce bycie człowiekiem sukcesu wymaga

sporego aktorskiego wysiłku. Codziennie grasz główną rolę w kompleksach innych ludzi... – napisał

Wojewódzki. Zdjęcie programu to efekt żartów prowadzących o Ukrainkach (i tygodniowej dyskusji). 
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Ma ja Sta ni szew ska 

* * metro@agora.pl

„Bo to zła ko bie ta by ła” i „Nie chce
mi się z to bą ga dać” – na po cząt ku lat
90. ca ła Pol ska mó wi ła tek sta mi
z „Psów” Wła dy sła wa Pa si kow skie -
go. Kul to we sło wa ce dził Franz Ma -
u rer, po zy tyw nie zwe ry fi ko wa ny es -
bek, któ ry po 1989 ro ku go tów był stać
na stra ży no we go po rząd ku Rzeczy -
pos po li tej Pol skiej „bez a pe la cyj nie,
do sa me go koń ca... mo je go lub jej...”.
Ta ro la po zo sta nie ży cio wą kre a cją
Bo gu sła wa Lin dy. Ale Lin da jest też
ak to rem Hol land, Waj dy i Kie ślow -
skie go – w swo jej roz po czę tej pod ko -
niec lat 70. ka rie rze po ka zał wie le
twa rzy. Kil ku z nich war to przy jrzeć
się bli żej, o kil ku na wet on pew nie
chciał by za pom nieć.

Lin da mo ral ne go nie po ko ju 

Miał już 28 lat, kie dy w 1980 ro ku do -
stał od Agniesz ki Hol land ro lę mło de -
go anar chi sty w fil mie „Go rą czka” o za -
ma chu na car skie go ge ne ra ła. Po dob -
no ko le gom z kra kow skiej szko ły te a -
tral nej mó wił, że je śli przed trzy dziest -
ce nie bę dzie sław ny, zaj mie się czymś
in nym. Ale po tym fil mie pro po zy cje
się po sy pa ły: Lin da grał u An drze ja
Waj dy w „Czło wie ku z że la za”, znów
u Hol land w „Ko bie cie sa mot nej”,
w „Mat ce Kró lów” Ja nu sza Za or skie -
go, w „Przy pad ku” Krzysz to fa Kie ślow -
skie go. To chy ba naj słyn niej sza je go ro -
la z te go cza su – mło de go czło wie ka,
któ ry go ni po ciąg i, od te go, czy zdą ży,
za le ży je go przy szłe ży cie: zo sta nie al -
bo ko mu ni stą, al bo opo zy cjo ni stą, al -
bo do brym mę żem i oj cem. 

Lin da grał bez przer wy, ale 13 z je -
go fil mów za trzy mu je cen zu ra. „Był
to ta ki okres, kie dy ro biąc film, szliś -
my na woj nę – z my ślą, że al bo wy -
gra my, al bo prze gra my. Nie za le ża -
ło nam na tym, że by te fil my oglą da -
li lu dzie, za le ża ło nam, by one by ły
do bre” – mó wił w wy wia dzie dla
Stop klat ki.

Po „Dan to nie” An drze ja Waj dy miał
za grać u bo ku Me ryl Stre ep w „Wy bo -
rze Zo fii”, ale nie wy pu ści ły go wła -
dze. Na plan „Mi ło ści w Niem czech”
Waj dy z ko lei móg łby po je chać, gdy -
by się zgo dził do no sić – ale się nie zgo -
dził.

Na ro dzi ny twar dzie la 

„Mó wiąc szcze rze, w pew nym mo -
men cie za czą łem mieć do syć gra nia
cier pią ce go in ży nie ra z Ursy no wa, któ -
ry do sta je w du pę od ustro ju” – po wie -
dział Lin da w jed nym z wy wia dów.
Przy jął więc ro lę w ko stiu mo wym
„Ma gna cie” (1986), gdzie grał sy na ty -
tu ło we go bo ha te ra, wda ją ce go się
w ogni sty ro mans z ma co chą gra ną
przez Gra ży nę Sza po łow ską. Ich ero -
tycz na sce na w ma ku to kla sy ka. Po -
tem Lin da za grał ban dzio ra, któ ry ucie -
ka z wię zie nia w „Za bij mnie, gli no”
(1987), jed nym z nie licz nych uda nych
pol skich fil mów sen sa cyj nych. Prze -
łom, któ ry nad szedł w 1989 ro ku, był
też prze ło mem w ka rie rze Lin dy.

Pier wszy twar dziel III RP 

Pier wszy był po rucz nik Arek z „Krol -
la” (1991), do wód ca, któ ry chce mieć
świę ty spo kój i pe łen skład oso bo wy
w jed nost ce („sztu ka jest sztu ka”). Od
te go mo men tu Lin da i re ży ser Wła dy -
sław Pa si kow ski stwo rzy li zgra ny tan -
dem. Tak na ro dził się Franz Ma u rer
z„Psów” (1992), po tem by ły „Psy 2. Osta -
t nia krew”, „Słod ko-gorz ki”, „De mo ny
woj ny we dług Goi”, „Ope ra cja Sa mum”,
„Re ich”. Dla Lin dy „Psy” by ły jesz cze
przed łu że niem ki na mo ral ne go nie po -
ko ju, resz ta to roz ryw ka. Za grał też oj -
ca wal czą ce go o pra wo do opie ki nad
cór ką w „Ta cie”, ochro nia rza za ko cha -
ne go w na sto let niej cór ce gan gste ra
w „Sa rze” czy na u kow ca wplą ta ne go
w na mięt ny ro mans w „Sza man ce”.

Bo ha ter z lek tu ry 

Uciec z szuf  lad ki ma cho nie by ło ła -
two, zresz tą mo że Lin da do brze się
w niej czuł. Pry wat nie też lu bi mę skie
roz ryw ki – ma li cen cję in struk to ra nur -
ko wa nia głę bi no we go, ja zdy kon nej,
czar ny pas i pier wsze go da na w ju do,
ska kał ze spa doch ro nem (na wet z
5 tysięcy me trów). Re ży se rzy da li mu
jed nak szan sę, by swój wi ze ru nek
twar dzie la wy ko rzy stał w nie kon wen -
cjo nal ny spo sób – był cy nicz nym Pe -
tro niu szem w „Quo va dis” Je rze go Ka -
wa le ro wi cza i, a mo że prze de wszyst -
kim, księ dzem Ro ba kiem w „Pa nu Ta -
de u szu” (1999) An drze ja Waj dy. Nie
za grał go jak księ dza, ale jak awan tur -
ni ka, któ rym był Ja cek So pli ca. Szko -
da, że Je rzy Hof fman nie dał Lin dzie

za grać cze goś wię cej, gdy ob sa dził go
w ro li Wie nia wy Dłu go szow skie go
w „Bi twie war szaw skiej 1920”. Do te -
go bar wne go ofi ce ra II Rze czy pos po -
li tej ak tor pa so wał do sko na le. 

Lin da roz mie nio ny na drob ne 

Ksiądz Ro bak to, nie ste ty, na ra zie osta -
t nia waż na ro la Bo gu sła wa Lin dy. Swój
wiel ki suk ces z po cząt ku lat 90. aktor
roz mie nił na drob ne (wy jąt kiem jest
za ło żo na z re ży se rem Ma cie jem Śle -

sic kim War szaw ska Szko ła Fil mo wa,
w któ rej, po dob nie jak wcześ niej
w pań stwo wych uczel niach, Lin da
uczy mło dych lu dzi ak tor stwa). Za ło -
żył z ko le ga mi ak to ra mi (Kon drat, Ma -
laj kat, Za ma chow ski) sieć re sta u ra cji
Pro hi bi cja, któ re oka za ły się nie wy pa -
łem, pro wa dził pro gram „Co ty wiesz
o go to wa niu, czy li Lin da w kuch ni”
i wy dał książ kę ku char ską. Choć nie
śpie wa, na grał z zes po łem Świet li ki
pły tę „Las pu tas me lan có li cas” i grał

w nie do brych se ria lach. O jed nym
z nich – „I kto tu rzą dzi” (wcie lał się
w ro lę po mo cy do mo wej) – po wie dział
w wy wia dzie dla „Vi vy”: „Ro bi łem to
dla ka sy, że by za ro bić i utrzy mać dom.
Dla mnie to by ło prze ży cie tra u ma -
tycz ne”. Dla wi dzów, zwłasz cza tych,
któ rzy Lin dę ce nią, rów nież. 

Z oka zji uro dzin ży czy my Bo gu sła -
wo wi Lin dzie do brych ról w do brych
fil mach. Bo to ak tor, na któ re go chce
się pa trzeć. *

Co ty wiesz o Lin dzie
Osta t ni ma cho pol skie go ki na ob cho dzi dziś 60. uro dzi ny. Z tej oka zji po ka zu je my pięć je go twa rzy, bo, choć okrzyk nię ty 
naj wię kszym twar dzie lem na pol skich ekra nach, Bo gu sław Lin da po tra fi za grać o wie le, wie le wię cej

FE STI WAL. Z pa sją do książ ki. Spot -

ka nia z pi sa rza mi, war szta ty li te rac kie

i pa ne le dys ku syj ne – to tyl ko część

roz po czy na ją ce go się właśnie w Gdy ni

Fe sti wa lu Li te ra tu ro ma nie. W Te a trze

Miej skim bę dzie moż na spot kać m.in.

ks. Ada ma Bo niec kie go, Pio tra Naj sztu -

ba i Ste fa na Chwi na, za gra ją też zes pół

Pla te au i Mar ty na Ja ku bo wicz. Kul mi -

na cyj nym pun ktem bę dzie so bot nia ga -

la, na któ rej ogło sze ni zo sta ną la u re a ci

Na gro dy Li te rac kiej Gdy nia.

STA DION KUL TU RY. Fut bol i mu zy ka.

Głów nym pun ktem rze szow skie go Eu ro -

pej skie go Sta dio nu Kul tu ry 2012, któ ry

jest pol sko-ukra iń skim pro gra mem

współ pra cy kul tu ral nej i spo łecz nej, bę -

dzie so bot ni kon cert „Zwy cięz cy 1960-

-2008”. Zło ży się on z 13 czę ści, na wią -

zu ją cych te ma tycz nie do 13 mi strzostw

Eu ro py. W kon cer cie za gra ją m.in.: Sta -

ni sław So y ka, Ka sia Ko wal ska, Ania Ru -

so wicz czy Cze sław Śpie wa.

WI ZY TA. Nob li sta u sie bie. Gün ter

Grass weź mie udział w so bo tę w Gdań -

sku w otwar ciu wy sta wy „Ak wa re le”. 

Ty tu ło we pra ce ma lar skie to głów nie

ilu stra cje do dwóch ksią żek: opo wia dań

„Mo je stu le cie” i zbio ru po ezji „Rze czy

zna le zio ne”. pap

kul tu ral nie i na te mat 
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MWitek Długosz

– komunista,

opozycjonista

albo po prostu

mąż i ojciec

w „Przypadku”

(1981)

Bolko 

– syn

romansujący

z macochą

w „Magnacie”

(1986) 
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Franz Ma u rer

– by ły es bek,

któ re go sło wa mi

mó wi ła ca ła Pol -

ska w „Psach”

(1992)

Ksiądz Ro bak

– na wró co ny

awan tur nik So -

pli ca w „Pa nu

Ta de u szu”

(1999)
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660 zł

330 zł

Oferta dnia 

330 zł zamiast 660 zł za 4 dni dla 4 osób 
w luksusowym apartamencie Rubież w Poznaniu

Kulturalnie w Wielkopolsce

3176860731897432
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* * W ten we e kend od hisz pań skie go
re ży se ra Ja u me Ba la gu e ró, twór cy
„[REC]” do sta je my psy cho lo gicz ny
hor ror „Słod kich snów”.

Głów nym bo ha te rem tej mrocz nej
opo wie ści jest do zor ca do mu – pięk niej
zwa ny con sier ge’em, któ re go nikt nie
za u wa ża. De mo nicz ny, jak się póź niej
oka że, męż czyz na śle dzi każ dy krok
„swo ich po do piecz nych” – zna naj bar -

dziej in tym ne szcze gó ły zich ży cia. Kie -
dy w pil no wa nym przez nie go do mu
po ja wi się pięk na ko bie ta, wy ko rzy sta
zdo by te do świad cze nie, że by się do niej
zbli żyć. Nie bę dzie słod ko. pcm 

Bój się swo je go 
con sier ge’a

* * „Dwa dni w No wym Jor ku”, któ re
tra fia ją w pią tek do kin, to ko me dia
na mia rę Wo o dy’e go Al le na, a mo że
na wet śmiesz niej sza

Ju lie Del py nie tyl ko re ży se ru je ten
zwa rio wa ny film, ale też wcie la się
w głów ną bo ha ter kę Ma rion, któ rą po -
zna liś my w pier wszej czę ści fil mu
„Dwa dni w Pa ry żu”. Ale na wet bez

zna jo mo ści wer sji pod sta wo wej zro -
zu mie cie wszyst kie ga gi. 38-let nia Fran -
cuz ka po roz sta niu z chło pa kiem je -
dzie do No we go Jor ku zro bić wy sta -
wę. Po zna je tam czar no skó re go pre -
zen te ra ra dio we go, któ ry w ne u ro tycz -
nej ko bie cie, któ ra po twier dza wszel -
kie fran cu skie ste re o ty py (a zwłasz -
cza jej ro dzi na) – za ko chu je się. Gdy
szczę śli wą pa rę od wie dzi oj ciec Ma -
rion, jej sio stra i ko le ga, Ame ry ka nin
za cznie się za sta na wiać na swo i mi
uczu cia mi. Bę dzie śmiesz nie, cza sem
gru biań sko, ale z ty po wo al le now ską
pa ra dą dziw nych po sta ci. pcm

Ju lie Del py 
chce być Al le nem

me tro pa tro nat 

* * Ba la gan, Cy mes, Huc pa i Ło jo joj.
Pa weł Smo leń ski snu je swo ją ga wę -
dę o Iz ra e lu al fa be tycz nie. O lu dziach,
woj nie, wi nie i sma ko ły kach

Naj pierw by ła Ali ja, czy li emi gra cja, al -
bo, jak kto wo li, po wrót do Zie mi Iz ra -
e la. Od koń ca XIX w. Ży dzi przy jeż dża -
li ze Lwo wa, Pa ry ża, Bu e nos Ai res, Etio -
pii, ma ro kań skie go Ma rra ke szu, af gań -
skie go He ra tu, a na wet Bir my. Przy wie -
źli włas ną kuch nię, mu zy kę, ję zy ki, ale
i używ ki. Już od sa me go my śle nia o tej
róż no rod no ści krę ci się w gło wie.

W Iz ra e lu mie ści się ca ły świat. A do
te go kraj jest oto czo ny wro ga mi, ob -
cią żo ny oskar że nia mi, po dzie lo ny po -
li tycz nie i roz grza ny spo ra mi re li gij -
ny mi. Po sia da jed ną z naj no wo cześ -
niej szych ar mii na świe cie, ale część

je go oby wa te li ży je nie mal jak w śred -
nio wie czu (cha sy dzi). Już od sa me go
my śle nia o tym ba ła ga nie bo li gło wa. 

Ca łą tę bu rzę emo cji i kon tro wer sji
Pa weł Smo leń ski ze brał w je den po -
ręcz ny „Al fa bet iz ra el ski”. Ide al ny
do sa mo lo tu na po czą tek pod ró ży lub
upo rząd ko wa nia wie dzy. Al bo, po
pro stu, na mi ły wie czór z ga wę da mi.
Bo Smo leń ski ga wę dzić po tra fi, to je -
den z naj lep szych w Pol sce re por te -
rów, któ ry dla „Ga ze ty Wy bor czej”
o Iz ra e lu pi sze od lat. To już też dru -
ga, po świet nym zbio rze re por ta ży
„Iz ra el już nie fru nie”, jego książ ka
o tym kra ju. 

Tak na praw dę opo wieść o Iz ra e lu ni -
gdy nie mo że być obiek tyw na. Zbyt
wie le jest tu emo cji, krzywd, hi sto rycz -
nych ża lów i współ czes nej po li ty ki, by

da ło się oprzeć o „obiek tyw ne fak ty”
i „wy wa żo ną praw dę”. „Al fa bet” to
opo wieść autora, któ ry Iz ra el ko cha,
choć, jak prze ko nu je, nie po zo sta je śle -
py na je go wa dy. 

Książka ma ty tuł su ge styw ny: „Ba -
la gan”. He braj ski oczy wi ście prze jął
to sło wo z ję zy ka pol skie go. Swoj sko
brzmi też „ło jo joj”, choć, jak za pew -
nia Smo leń ski, „je śli ktoś my śli, że na -
rze ka nie, uty ski wa nie, bia do le nie (...)
to spe cy fi ka Po la ków, to błą dzi”. Bo są
jesz cze Iz ra el czy cy. W Pol sce zna my
też cy mes, czy li coś, co jest naj lep sze,
naj smacz niej sze i naj słod sze. No i huc -
pę, któ re po cho dzi z ji dysz, a ozna cza
do sko na łą bez czel ność i aro gan cję. 

Bar dziej niż roz pra wa po li tycz no-
-hi sto rycz na jest to re la cja oso bi sta.
Smo leń ski wię cej pi sze o wi nach

uprawianych na Wzgórzach Go lan,
niż o trwa ją cym wo kół nich spo rze.
Al bo o lu dziach, któ rych spot kał pod -
czas licz nych pod ró ży. Prze de
wszyst kim o pi sa rzu Et ga rze Ke re -
cie, któ re go ro dzi ce przy je cha li z Pol -
ski. Gdy mat ka Ke re ta sta ra ła się
w pol skiej am ba sa dzie o pasz port,
usły sza ła od urzęd ni ka, że na wet
ucie ka jąc z get ta, mog ła prze cież
wziąć ja kieś zdję cia lub do ku men ty.

Opo wieść o Iz ra e lu to rów nież opo -
wieść o iz ra el skich Ara bach, któ rych
miesz ka tam po nad mi lion. For mal nie
są ta ki mi sa my mi oby wa te la mi jak Ży -
dzi, jed nak czu ją się miesz kań ca mi dru -
giej ka te go rii. Natomiast Pa le styń czy -
cy, jak pi sze Smo leń ski, uwa ża ją ich za
„Ara bów śmie ta ny”, bo i tak jest im le -
piej niż Ara bom z in nych kra jów. Ara -

bo wie z Ży da mi ży ją więc w jed nym
kra ju, ale to bar dzo trud ne współ ży cie.

Ale trud ne jest też ży cie Ży dów z Ży -
da mi: osad ni ków z ki bu ców, cha sy dów
z Me’a Sze’arim, miesz kań ców Tel Awi -
wu i kry ty ku ją cych ar mię dez er te rów.
Smo leń ski cy tu je Ke re ta, któ ry, jak zwy -
kle bły skot li wie, pu en tu je: „W Iz ra e lu
lu dzie my ślą, że są w Eu ro pie, cho dzą
na eu ro pej skie ope ry i no szą eu ro pej -
skie ubra nia, aza ok nem wiel błą dy cho -
dzą po pu sty ni, ty le że oni ich nie wi dzą”.

Agniesz ka Lich ne ro wicz 

„Ba„Ba lala gan.gan. 
AlAl fafa betbet iziz rara e l ski”ski”
Pa weł Smo leń ski
Wyd. Ago ra SA

Al fa bet iz ra el ski, czy li Ży dzi 
na rze ka ją bar dziej niż Po la cy 

* * Ju tro w Oś rod ku „Ki bi ce Ra zem”
Po lo nii War sza wa pro jek cją fil mu „Do -
nieck – ru ski stan dard” roz pocz nie się
Dzień Ukra iń ski. W pla nie pre zen ta -
cja cza so pis ma „Zu peł nie In ny Świat”
oraz spot ka nie z au to ra mi ar ty ku łów
po świę co nych Ukra i nie. O godz. 19. bę -
dzie się moż na spot kać z au to ra mi
książ ki „Dryb lu jąc przez gra ni cę”: Na -
tal ką Śnia dan ko, Na ta szą Goer ke i Pio -
trem Sie mio nem. Spot ka nie po pro wa -
dzi Woj ciech Jan kow ski (Ra dio
Wnet.pl). Od godz. 20.15 – po czę stu nek
ukra iń ski i spor to we emo cje.
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Listy piszcie

po daj da lej 
Po zdro wie nia dla Ma riu sza i Izy

– naj lep szych opie ku nów na świe cie.

Sta ży ści z po ko ju 27.

Ślę po zdro wie nia dla Ewy. 23 czer -

wca (so bo ta) po zna liś my się w Le mon

Club w War sza wie. Po mi łej i ta necz nej

za ba wie od wioz łem Cię do me tra Ra -

tusz. Z te go wszyst kie go za pom nia łem

wy mie nić się kon tak ta mi. Je że li chcia -

łabyś się spot kać, na pisz e-ma il: 

mi chal0733@wp.pl 

Po zdro wie nia dla Aga ty z 1c, któ ra

w czwar tek wy jeż dża na prak ty ki do Tu -

ne zji. Ka mil

Zgu bi łam srebr ny pier ścio nek

z bia łym oczkiem w no cy z so bo ty na

nie dzie lę w ka to wic kim Ener gy 2000.

Zna laz cę pro szę o kon takt 508 562

323. Zdes pe ro wa na

Bar dzo pro szę o po moc w od na le -

zie niu apa ra tu fo to gra ficz ne go mar ki

Ni kon, któ ry wy padł z sa mo cho du na

tra sie Ostró da – War sza wa przy skrę -

cie na No we Mia sto. Mie liś my tam po -

stój. Za le ży nam na zdję ciach na szej

ma leń kiej wnu si, u któ rej by liś my z wi -

zy tą. Uczci we go zna laz cę pro szę

o kon takt 608 204 108.

Po szu ku ję czer wo no wło sej dziew -

czy ny, któ ra je cha ła po cią giem we

wto rek (19.06) z Wroc ła wia do Le gni -

cy i wy sia dła w Mal czy cach. Bar dzo

ład nie się uśmie cha łaś, mi mo bra ku

jed ne go ząb ka, i po ma cha łaś mi, gdy

już wy sia dłaś. Prze pra szam, że nie za -

ga da łem. Cze kam na kon takt z To bą

lub z kimś, kto Cię zna: czer wo no wlo -

sej szu kam@gma il.com 

Zgu bio na le gi ty ma cja stu den cka

we Wroc ła wiu, w po ło wie lu te go 2012

ro ku. Pro szę o kon takt e-ma i lem: 

ma gda_ba nach@vp.pl

Ko cha ne współ pra cow ni czki z Si ze -

e ra! Oby za wsze tak nam hu mo ry do pi -

sy wa ły jak te raz, gdy pra cu je my ra zem.

Dzię ku ję wam za te la ta do brej za ba -

wy... Pew nie jesz cze wie le ich przed

Na mi, he he. Po zdro wie nia też dla Tim -

ber lan dków zza ścian ki. Pre zes

Po zdro wie nia dla uro cze go chło -

pa ka, któ ry co dzien nie ra no z uśmie -

chem na twa rzy wrę cza nam me tro na

ul. Dwor co wej w Kra ko wie. PS. Ko cha -

my two je dre dy. Ola&Ala

Po zdra wiam Pa na Po li cjan ta, któ ry

w so bo tę, wsiadł w cen trum do me tra

i ślicz nie się uśmie chał. Blon dyn ka

w ró żo wej bluz ce.

Zgu bi łam czar ny te le fon Sam sung

Chat 335 (z kla wia tu ra QWER TY)

w nie dzie lę wie czo rem w War sza wie

w oko li cy Do lin ki Słu że wiec kiej. Pro szę

pil nie o kon takt: ja go da1707@wp.pl;

506 235 698

Po zdra wiam wszyst kich free hu ge -

rów, man gow ców z Wroc ka! Za nie -

dzie lę! Shi zuo, Ivan, Bła żej (faj na kar -

tka), Ra cuch i ca ła resz ta, któ rej imion

oczy wi ście nie pa mię tam! Chodź cie ze

mną na Ma gi con! Jesz cze raz bym

was wy tu la ła! A ci, co się nie chcie li

przy tu lić, bę dą gni li w pie kle! Tak to

ma my usta lo ne! Jej! My śla łam, że mi

no gi od pad ną... Ros siya/Ika ri

Za gu bio no net bo o ka 24.06 w au to -

bu sie 138 kie ru nek Bok ser ska. Oko ło

20.20 wy sia da jąc z au to bu su 138 na

przy stan ku Do ma niew ska/Cur tis Pla -

za, zo sta wio no na sie dze niu net bo o ka

– w zie lo nej tor bie. We wnątrz znaj do -

wał się kom pu ter ASUS EEE (10”)

oraz pro por czyk Le gii. Sy stem ope ra -

cyj ny Win dows. Dla zna laz cy na gro da!

kon takt: stas ru1@wp.pl. Z gó ry ser -

decz nie dzię ku ję

Zo sta wi łam swój czer wo ny płasz -

czyk prze ciw desz czo wy mar ki H&M

w au to bu sie nr 82 w Po zna niu dnia

21.06.12 r. Zna laz cę pro szę o kon -

takt pod nr. 518107240 lub mar tu -

cha2192@gma il.com. Czer wo ny Kap -

tu rek

Sym pa tycz ny chło pa ku, któ ry za cze pi -

łeś mnie 15.06. oko ło 11.30 przy bra -

mie par kin gu Uni wersytetu Gdań skie go.

Po pro si łeś mnie o nu mer te le fo nu, od -

mó wi łam, bo je stem szczę śli wie za ko -

cha ną i za ję tą dziew czy ną. Mam na dzie -

ję, że nie zro bi łam ci przy kro ści. Ser decz -

nie po zdra wiam i ży czę po wo dze nia. E.

Kie row co Au to bu su li nii „J” zwa ny

„Cza pe czka”... Dzię ku ję Ci – dzię ki

Two je mu uśmie cho wi i pięk nym

oczom – mo je ży cie znów na bra ło ko lo -

ro wych barw, z nie cier pli wo ścią cze -

kam na ko lej ną „wy cie czkę”. Za u ro -

czo na Pa sa żer ka

Gra tu la cje dla 1D z LO XIII za wy -

trwa łość. Ja koś prze brnę liś my przez

ten rok, mo że z naj gor szą frek wen cją

i oce na mi, ale za to z ja ki mi wspom -

nie nia mi. Te raz tyl ko trzy ma my kciu ki

za Kor ne luk i jej fi zy kę i mat mę! A.

Po zdro wie nia dla mo je go ko cha -

ne go wy zwo leń ca. Z oka zji tych 

17. uro dzin ży czę Ci mnó stwo uśmie -

chu! Pa mię taj, za wsze mo żesz na

mnie li czyć i za wsze ra no bę dzie my

czy tać ho ro sko py w „Me trze”! Po zdra -

wiam, Two ja Oleń ka!

Spot ka łeś swo ją wy ma rzo ną dzię ki 

po daj da lej? Odez wał się do cie bie

bru net, któ re go szu ka łaś przez 

na sza ru bry kę? Pisz me tro@ago ra.pl 

BA RAN 21.03-19.04 Dzi siaj roz sta nie mo -

że wi sieć na wło sku. Cze ka Cię ner wo wy

dzień, w trak cie któ re go mu sisz się wy ka -

zać si łą cha rak te ru.

BYK 20.04-20.05 Dzień za pew ni Ci ser -

co wą huś taw kę. Bę dziesz po zna wać ko -

lej ne oso by i szu kać wy ma rzo ne go ide a -

łu.

BLIŹ NIĘ TA 21.05-21.06 Dzi siaj bę dziesz

się bo ry kać z trud nym wpły wem pla net.

W Two im ser cu na chwi lę za go ści po czu cie

sa mot no ści i pust ki.

RAK 22.06-22.07 Po chwi lo wym prze sto -

ju za cznie się dla Ciebie ko rzyst niej szy czas

w spra wach za wo do wych. Dzień do sko na ły

do pra cy.

LEW 23.07-22.08 Dzi siaj przy cią gniesz

do sie bie do bre uczu cia. Masz szan sę na

szyb kie po zna nie od po wied niej oso by.

PAN NA 23.08-22.09 W tym dniu wpływ pla -

net po mo że Ci osią gnąć do sko na ły i szyb -

ki efekt w miej scu pra cy. Ktoś Cię po chwa -

li i do ce ni.

WA GA 23.09-22.10 Dzi siaj sto isz przed

wiel ką szan są na upo rząd ko wa nie swo je -

go ży cia. Po wie lu nie jas no ściach na resz -

cie wi dać, o co cho dzi.

SKOR PION 23.10-21.11 Ten dzień spra -

wi, że wy ka żesz wię cej ini cja ty wy w swo ich

kon tak tach to wa rzy skich. Wie czo rem cze -

ka Cię uda na ran dka.

STRZE LEC 22.11-21.12 To do bry czas

na roz wi ja nie no wej zna jo mo ści i uma -

wia nie się na ran dki i spot ka nia to wa -

rzy skie. Cze ka Cię bar dzo uda ny wie -

czór.

KO ZIO RO ŻEC 22.12-19.01 Dzi siaj po wi -

nie neś prze ła mać Two je przy wią za nie do

prze szło ści. Coś de fi ni tyw nie od cho dzi i po -

ra się z tym po go dzić.

WOD NIK 20.01-18.02 Uwa żaj, aby Twój

spo sób wy ra ża nia się nie spo wo do wał, że

ktoś się na Cie bie ob ra zi. Dzi siaj mu sisz

ostroż nie do bie rać sło wa.

RY BY 19.02-20.03 W plot kach, któ re

do Cie bie do trą, mo że być zia ren ko pra -

wdy. Wytęż swo ją uwa gę i za sta nów się,

czy coś istot ne go Cię osta t nio nie omi -

nę ło.

Poznaj szczegóły przepowiedni

Wyślij SMS o treści METRO

pod numer 72020 (2,46 zł z VAT)

horoskoprozrywka

odpręż się

metro@agora.pl  

Podaj dalej

LSPO - WALICOW 20 
LEKARSKA SPÓŁDZIELNIA 

PROFESORSKO-ORDYNATORSKA  
624 06 47; 620 10 17; 624 65 05 

Lekarze wszystkich specjalności.  
Badania analityczne .EKG, EEG, USG -

doppler kolor, cytologia, holter sercowy  
i ciśnieniowy.Laser. Masaż. Szczepienia. 
Medycyna pracy.www.walicow.medserwis.pl 

WWW.ESPERAL.AZ.PL   tel.  602 227 012 

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

BABCIA wymasuje 881 236 218 

Debiut masażystek100zł 24H 505 875 673 

Drobniutka masaż Bródno 669 160 685  

DROBNIUTKA MASAŻYSTKA 519847860 

FULL MASAŻ 536 299 755 

GŁĘBOKI MASAŻ 797 474 670 

GRATIS D. WYMASUJĘ PANU 621 39 96 

MASAZ Z KASIĄ B6 BRÓDNO 504760651 

MASAŻ aktywny 508 900 354 

Masaż dla panów100zł 35l FBG504812847 

Masaż 40-ka full w cenie 100zł 509735244 

Masaż odprężający Mokotów t.500629776 

MASAŻ-RELAX 518 619 404 

MASAŻ-SUPER 120 zł 505 530 015 

Młodziutka masaż B5 100 zł 516 939 071 

Odlotowy masaż Legionowo 500 532 413 

Odprężający masaż 606 585 603 

Studentka Gosia Bródno 513 940 119 

SUPER Masażystka 519 721 677 

ŚLICZNA MASAŻYSTKA *** 797-754-545 

VIP MASAŻ MIŁY RELAX 507 465 127  

ZUZA atrakcyjna masażystka *512089597 

VW Sharon’99r 1.9TDi aut. 602 78 65 96 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Skup samochodów 
od 96r. uczciwe ceny, dojazd 608 174 892 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
AAAAAAAAAA Autokasacja całe uszkodzone 
gotówka zaświadczenie 0 504 048 769 

AAA AUTOKASACJA 
GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł 

ZAŚWIADCZENIE 0 500 480 500 

AaaAUTO SKUP WARSZAWA 501 291 812 

Auta droższe kupię,super ceny 507140012 

Auto-kasacja, skup sam. używanych, 
zwalniamy z opłat OC. tel. 516 810 791 

AUTO KAŻDE CAŁE USZKODZONE DO 
REMONTU, NA ZŁOM 508 499 778 

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

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

KUPIĘ auto krajowe lub zagraniczne, rozbi 
te, uszkodzone, niekompletne, wydajemy 
zaświadczenia o kasacji auta, 510 48 44 76 

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

Kupię każde, zwalniam z OC, 510 280 713 

KUPIĘ KAŻDY DO REMONTU 508472720 

Uszkodzone, zniszczone, 785 450 565 

AAAAAAAAAA Zatrudnię agentów ochrony 
Warszawa i okolice 226633355, 506158658 

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

AA Firma zatrudni absolwentów szkół 
średnich i studentów zaocznych. Szkolimy 
1800 zł/m-c. Praca od zaraz 22/ 620 94 92  

Absolwentów tegorocznych/ studentów 
zaocznych do działu obsługi klienta ,  
17 zł netto/h , tel. 519 139 001 

Agencja zatrudni mężczyzn z okolic 
Mokotowa, Ursynowa, Piaseczna. 855 52 84 

Akcja - praca - wakacje - stała - sezon  
tel. 503 373 721 

Apteka w Piasecznie zatrudni magistra 
i technika farmacji .Kontakt po godz. 16,00  
tel. 509 534 158, oferty: biurobonis@interia.pl 

DO BANKÓW aw aWOJ. MAZOWIECKIM 
sprzedawcy produktów finansowych-doradcy 
+ doświadczeniea CV: rekrutacja.gnb@o2.pl 

Do ochrony z licencją POF, system 12 godz. 
tel. 22 548 90 35 

Emeryta do ochrony 22 425 28 46 

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
do serwisu sprzątającego oraz brygadzistę, 
praca - okolice ul. Modlińskiej, 
tel.: 515 136 744 22 751 98 63 

Firma sprzątająca zatrudni pracowników 
do serwisu sprzątającego(mile widziane 
Panie)Praca na terenie W-wa- Wilanów 
Tel.: 509 182 626; 751 98 63 

Firma zatrudni do sprzątania (umowa 
o pracę) osoby z II grupą inwalidzką.  
Dzwonić w godz. 8-16.  
Tel: 22 855 51 05; 509 897 358 

Koleżankę na prywatkę 515 648 300 

Kupię książeczkę mieszk. 881 344 894 

Kupię ksieżeczkę mieszk. 534 840 811  

Obsługa Klienta-dyspozycyjni maturzyści, 
studenci-od zaraz. Tel: 22 690 65 97 

Panie do ag.400 dzień+mieszk. 728777065 

PRACA DLA HOSTESS. 
w dyskretnym apartamencie w Warszawie 

tel. 505 117 863 www.pinkangel.com.pl 

Pracownik Ochrony-Warszawa i okolice 
Piaseczna, system pracy 24/48, 12/24 lub  
16 godzin w tygodniu i weekendy 24h. 
Wynagrodzenie od 5.00 do 6.00 pln netto. 
Kontakt: 502 426 819 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE  
NA URSYNOWIE PRZYJMIE NAUCZYCIELI 
606 112 391, 606 112 390 

Redaktor pisma popularyzującego 
technikę. Oferty: praca@avt.pl 

Szukasz ciekawej pracy? 
Mamy dla Ciebie ofertę współpracy  
na stanowisku TELEANKIETERA. 

Praca dwuzmianowa, stawki godzinowe, 
bardzo dobry dojazd do pracy 

(METRO PLAC WILSONA). 
Wymagamy: co najmniej średniego 

wykształcenia, sprawnej obsługi 
komputera oraz dobrej dykcji. 

Zapraszamy na spotkanie/szkolenie 
informacyjne (czas 3 godziny) 

27.06.2012 godz. 17:00 
ARC Rynek i Opinia ul. Słowackiego 12. 

Więcej informacji 22 584 85 31  

W-wa Żerań - sprzątanie biur i pracownicy 
na teren zewnętrzny - kosiarze 797 991 086 

Wymagania dobra znajomość excela. 
Praca do pon-pt. Wynagrodzenie 1500 zł 
netto. Praca od zaraz.Cv proszę przesyłać na 
e-mail: biuro@gwarant-security.com.pl 

Zlecę wyk. elewacji oraz barierek na bloku 
mieszkalnym 603112511 227738990 

Z licencją i pr. jazdy do GI tel 22 548 90 41 

Angielski dla wszystkich tel. 601 557 677 

Angielski szybko skutecznie 501 044 206 

NIEMIECKI. 22 648 81 48, 509 28 38 68 

Wakacyjne kursy hebrajskiego 
24 godziny zegarowe – 420 zł. 

tel.: 226203496, www.schorr.edu.pl 

Wakacyjne kursy hebrajskiego 
24 godziny zegarowe - 420 zł. 

tel.: 22 620 34 96, www.schorr.edu.pl  

KURS KELNERSKI 501-899-754  

BP 50m 2 POK 310 tys 668 133 419 

2pok. 47mĂ Tarchomin 259tys. 509 123 306 

49 m2 Korotyńskiego, 340 tys. 509 123 306 

1pok. 27mĂ BRÓDNO 169tys. 509 123 306 

Ładna okolica 1300/300 m2 602 667 812 

5 działek budowlanych a50km od W-wy 
od 1040 do 1460mĂ i55zł/mĂa602 344 911 

SPRZEDAM DZIAŁKĘ LETNISKOWĄ Z 
DOMEM DREWNIANYM CAŁOROCZNYM, 
30KM OD WA-WY NAD WODĄ.601 295 521 

Kawalerka 18m, meble T. 506 429 006 

BP 1pok. 35m2 umeblowane 509 532 395 

BPKaw.27mĂ,1300zł+licz+kaucja 515847655 

BP Grzybowska2pok28mĂ 1500zł608324773 

BP 2pok. 38m2 1500 umebl. 668 843 477 

BP 1 kaw. urządzone Natolin 501 195 254 

2 POKOJE WOLA; 722 099 298 

3 pok. 60 m2 meble metro 608 260 519 

Konstancin 2 pok. 1000zł/m-c 504 130 788 

BP Czysty pokój w centrum, 600zł, 6246540 

BP przytulne, umeblowane, cicha okolica, 
dla 1 osoby (niepijącej), tel. 792 280 525  

BP Ursynów metro meble 607 416 543 

METRO URSYNÓW 512 26 93 98 

Pokój do wynajęcia 839 03 75 

Samodzielny mężcz. w domku 519879817 

Aaaaaaaaaaaaaaa Pilnie! KUPIĘ lub 
WYNAJMĘ każde 1-3 pokoje 22/616 30 90 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

Kupię mieszkanie: zadłużone, komunalne,  
z lokatorem, z lokatorem z przydziału, 
z możliwością wykupu, z dowolnym 
problemem prawnym lub tzw. dzikim 
lokatorem. Z dożywotnim zamieszkaniem. 
796 796 596 nuEstate@aol.com 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

Pilnie wynajmę każde bez prowizji 8396418 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

Wolne pow. biurowe, W-wa, dom przyjaźni, 
przy pl/Bankowy. 22 826 96 01, 602 359 148 

BP Wynajmę lokal w Galerii Ursynów 74m2; 
Tel. 501 211 971, 501 024 665 

 S. M. „Mokotów” Osiedle „Domaniewska” z 
siedzibą w Warszawie Al. Niepodległości 19 
lok. 13 posiada do wynajęcia: 
- lokal o pow. ok. 90 m2 w paw. handlowym 
przy ul. Domaniewskiej 17/19 na I p.  
- lokal o pow. ok. 30,00 m2 w paw. handlowym 
przy Al. Niepodległości 19 na parterze.  
tel. kontaktowy 407 - 04 - 45/46 
lub kom. 780 - 511 - 961  

Wynajmę lokal 31 mĂ Targówek od zaraz 
parter ciąg hand. ochrona tel. 603 763 278 

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

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

Lodówek niedrogo 602 272 464;    842 97 06 

ZAKŁADANIE i PIELĘGNACJA 
OGRODÓW tel. 502 051 324 

Adaptacja pomieszczeń, remonty od A do Z  
Tel. 722 020 156, www.mbud-team.pl 

Cyklina, układanie, 501 637 655 

CYKLINOWANIE 663 163 070 
 
 

Elektryk, instalacje, awarie tel. 506 498 222 

Firma bud.-stropy, barakowóz, 696 809 876 

Glazura gres remonty A-Z tel.513-986-439 

MAAALARZ EKSPRES 6ZŁ. 502 255 424 

MALOWANIE gwarancja VAT 602 242 897 

Malowanie remonty A-Z referencje 
Lato 25% TANIEJ, 501-255-961 

 Mycie dachow elewacji + polbruk, 
malowanie impregnacja, 533 299 118 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA, 502 220 982 

REMONTY od A do Z tel. 502 051 324 

aaaa SKUP KSIĄŻEK 509 20 40 60 aaaa 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

Antykwariat kupi książki i inne 666 923 218 

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

KUPIĘ SREBRO BIŻUTERYJNE, ZŁOM 
SREBRA PN-PT 10.00-18.00. 519 569 589 

SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel. 602 254 650 

SREBRO kupię bdb CENA 506 959 445 

Tokarki, frezarki, gotówka od ręki 602495495 

ZNACZKI POCZT. KUPIĘ. 516 400 434 

AAABezpieczne pożyczki pod zastaw 
nieruchomości 530 127 700 

Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! 
Proste zasady, 

bez zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 800 

7 dni w tygodniu 7:00-21.00 

ATRAKCYJNE POŻYCZKI POD ZASTAW 
SPRAWNIE, BEZPIECZNIE 530 125 125 

KREDYTY !!! ODMÓWILI CI - ZADZWOŃ 
POMOŻEMY 500-004-484, 506-490-819 

Kredyty trudne i prywatne 668 308 435 

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 

Odszkodowania powypadkowe,535930071 

PORADY PRAWNE, 22 254 35 36 

Aaaaaa przeprowadzki wywóz 607 416 543 

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

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, 
fortepianów, magazynowanie 22 664 30 30 

Przeprowadzki solidnie 503 927 773 

Przeprowadzki solidnie tanio 606 906 769 

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

Przeprowadzki transport 501 196 227 

Sprzątanie piwnic, strychów, 507 397 456 

Transport meble AGD inne 501740221 

PRANIE DYWANÓW 606 232 662 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h 
DOJAZD 0zł SERWIS TANI 501 594 190 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 
TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h/7 

DOJAZD I EKSPERTYZA 0zł 504 617 837 

Darłowo-pokoje dobre warunki, dostęp do 
kuchni, 30 zł doba, dzieci taniej, 601 623 627 

Studio Kopiowania,film,video,DVD,8498172 

O G Ł O S Z E N I A E D R O B N E
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SIAT KÓW KA. Bra zy lij ka w So po cie.

Przyj mu ją ca Eri ka Kel ly Co im bra, brą -

zo wa me da list ka Igrzysk Olim pij skich

w Syd ney w 2000 ro ku, zo sta ła no wą

za wod ni czką dru ży ny mi strza Pol ski

Ato mu Tref la So pot. 

EU RO 2012. Schwe in ste i ger ozdro -

wiał. Ba stian Schwe in ste i ger, po moc -

nik re pre zen ta cji Nie miec, któ ry na rze -

kał osta t nio na kon tu zję kost ki, bę dzie

go to wy do gry w pół fi na le Eu ro 2012

prze ciw ko Wło chom. Mecz od bę dzie

się w czwar tek na Sta dio nie Na ro do -

wym w War sza wie.

EU RO 2012. An gli cy znie wa że ni. Bry -

tyj ska po li cja wszczę ła śledz two w spra -

wie znie wa że nia w in ter ne cie ciem no -

skó rych pił ka rzy an giel skich As hle ya Co -

le'a i As hle ya Yo un ga, któ rzy nie wy ko -

rzy sta li rzu tów kar nych w ćwier ćfi na le

mi strzostw Eu ro py prze ciw ko Wło chom.

EU RO 2012. Na sri na dwa la ta? Sa -

mi ro wi Na srie mu, re pre zen tan to wi

Fran cji, któ ry po prze gra nym przez Fran -

cję 0:2 ćwier ćfi na le ME z Hisz pa nią ob -

rzu cił wul ga ryz ma mi jed ne go z dzien ni -

ka rzy, gro zi na wet dwu let nie za wie sze -

nie w wy stę pach re pre zen ta cji.

TE NIS. Me cze Łu ka sza Ku bo ta

i Urszu li Rad wań skiej w 1. run dzie

Wim ble do nu za koń czy ły się po zam -

knię ciu nu me ru. Wy ni ki znaj dziesz na

Sport.pl.

PIŁKA NOŻNA. ŁKS bez licencji.

ŁKS Łódź nie otrzymał licencji na grę

w I lidze. Komisja ds. Licencji

odmówiła ze względu na brak

dokumentu poświadczającego

realizację zobowiązań względem

ZUS i zaległości względem

wierzycieli. ŁKS ma cztery dni na

złożenie odwołania.

szyb ciej, wy żej, da lej

* * Przed dzi siej szym me czem Por tu -
ga lia – Hisz pa nia (Do nieck, godz.
20.45) w pół fi na le Eu ro 2012 pił ka -
rze Por tu ga lii naj bar dziej oba wia ją
się nie ry wa li, a... pre zy den ta UE FA 

Szef eu ro pej skiej cen tra li Mi chel Pla -
ti ni wie lo krot nie pu blicz nie de kla ro -
wał, że je go wy ma rzo ny fi nał to Hisz -
pa nia – Niem cy. Por tu gal czy cy oba wia -
ją się, że mo że to mieć wpływ na po -
sta wę sę dzie go me czu, Tur ka Cu ne y -
ta Ca ki ra.

– Wśród ar bi trów z kra jów, któ re już
od pa dły z Eu ro, są lep si sę dzio wie niż
Tu rek, tro chę nas nie po koi ten wy bór
– mó wi ano ni mo wo je den z dzia ła czy
FPF (Por tu gal ski Zwią zek Pił ki Noż -
nej). Ca kir do tej po ry pro wa dził dwa
me cze Eu ro 2012 (Ukra i na – Szwe cja
2:1 oraz Wło chy – Ir lan dia 2:0) i wię -
kszych błę dów nie po peł nił.

Por tu gal czy cy są jed nak bar dzo prze -
wraż li wie ni na pun kcie sę dzio wa nia.
Dwa la ta te mu, pod czas me czu z Hisz -
pa nią w 1/8 fi na łu mi strzostw świa ta zo -
sta li skrzyw dze ni przez ar bi tra. Ar gen -
tyń czyk Hec tor Bal das si uznał wte dy
go la Da vi da Vil li zdo by te go z po zy cji
spa lo nej, a Hisz pa nie wy gra li mecz 1:0. 

Zda niem Por tu gal czy ków sę dzio wie
sprzy ja ją też Hisz pa nom pod czas Eu ro
2012. Ja ko przy kład po da ją mecz zChor -
wa cją, w któ rym nie miec ki sę dzia Wol -
fgang Stark nie pod yk to wał dwóch rzu -
tów kar nych dla zes po łu z Bał ka nów.

Dzien ni ka rze por tu gal scy wy my śli -
li już na wet na tę oko licz ność żart: „Kto
bę dzie naj trud niej szym ry wa lem Por -
tu ga lii w me czu z Hisz pa nią? Mi chel
Pla ti ni!”. I za po wie dzie li, że bę dą wy -
jąt ko wo do kład nie pa trzeć Ca ki ro wi na
rę ce.

Hisz pań ska pra sa od po wia da, że ta -
kie wy wie ra nie pre sji na sę dzie go jest
nie od po wie dzial ne, i nie wie rzą, że
Pla ti ni mo że mieć ja ki kol wiek wpływ
na ob sa dę sę dziow ską, o ich po sta wie
na bo i sku nie wspo mi na jąc. 

Z ko lei Hisz pa nie oba wia ją się, czy
klu bo wi ko le dzy Cri stia no Ro nal do
z Re a lu Ma dryt – m.in. Ser gio Ra mos
i Álva ro Ar be loa, pod sta wo wi ob roń -
cy hisz pań skiej ka dry – nie bę dą trak -
to wać ul go wo Por tu gal czy ka, któ ry jest
bez cen ny dla „Kró lew skich”

– Nie chcę, aby do szło do ta kiej sy tu -
a cji. Pro fe sjo nal ni pił ka rze po win ni
wie dzieć, że pod czas me czu nie ma
sen ty men tów. Trze ba pa mię tać, że są
to roz gryw ki re pre zen ta cji, a nie klu -
bo we. W pół fi na le Eu ro zmie rzy my
się z Por tu ga lią, a nie z Cri stia no Ro -
nal do – mó wi Ser gio Bus qu ets.

osa, md

Por tu gal czy cy bo ją
się... Pla ti nie go

245 kilometrów będzie musiał przejść bramkarz Cristian Campestrini. 

Zadeklarował on, że jeśli jego drużyna, Arsenal Sarandi, zdobędzie mistrzostwo Argentyny, 

przejdzie pieszo 245 km do rodzinnego San Nicolas. Arsenal wygrał turniej Clausura (zamknięcia). 

sport

Liczbadnia

Z Pio trem No wa kiem 

roz ma wia Woj ciech Bo ra kie wicz 

No wy tre ner re pre zen ta cji ma być

z Pol ski czy z za gra ni cy? 

– Każ dy, któ ry by coś wniósł do fut -
bo lu, jest od po wied ni. Je steś my
w kry zy sie. Aby z nie go wyjść, tre -
ner re pre zen ta cji po wi nien nie tyl ko
dbać o ka drę, ale mieć wpływ na or -
ga ni za cję szko le nia. Nie ma my wyj -
ścia, mu si my my śleć o przy szło ści.
To my je steś my na 65. miej scu w ran -
kin gu FI FA i po Eu ro za bar dzo go
nie po pra wi my. A na pew no chce -
my. Że by tak się sta ło, tre ner pier -
wszej re pre zen ta cji po wi nien kon -
tro lo wać pra cę w mło dzie żo wych
ka drach. Stam tąd weź mie prze cież
kie dyś za wod ni ków. Niech się nie za -
my ka tyl ko w pier wszej je de nast ce.
War to też słu chać in nych.
Wzór nie miec ki pa nu się ma rzy. Nie

za wy so kie pro gi? 

– To wzo ruj my się np. na Szwaj ca -
rach. Ich pro gram to 400-stro ni co -
wy do ku ment. Fun da ment do dzia -
ła nia jest, tyl ko trze ba po nie go się -
gnąć.
Ale za raz roz le gną się gło sy pol -

skiej my śli szko le nio wej, że żad -

nych Szwaj ca rów nie trze ba nam

pod glą dać. 

– Szwaj ca ria to mło dzie żo wy wi ce -
mistrz Eu ro py. I jak pa mię tam, w Li -
dze Mi strzów też gra ją ich zes po ły,
a my o tym tyl ko ma rzy my.
Roz da je pan ra dy, ale są lu dzie, któ -

rzy już po wie dzie li, by No wak sie -

dział ci cho, bo pra cu je w kra ju,

gdzie na praw dzi wą pił kę mó wią

soc cer.

– Z An tar kty dy nie je stem. I od po -
wiem py ta niem: któ ry z pol skich tre -
ne rów grał osta t nio w Cham pions
Le a gue? Kie dy pol ska mło dzie żów -
ka za gra ła na olim pia dzie? W MLS
zdo by łem wszyst ko ja ko tre ner i za -
wod nik. Z dru ży ną do lat 23 za kwa li -

fi ko wa liś my się do Igrzysk Olim pij -
skich w Pe ki nie. Mia łem wpływ na
po pu la ry za cję ame ry kań skiej pił ki
na świe cie. I co waż ne – nie tyl ko po -
zna łem ame ry kań skie me to dy szko -
le nia, ale je przez la ta współ two rzy -
łem.
Czy po trzeb ne są zmia ny w re pre -

zen ta cji? Bo tre ner Smu da mó wił,

że zo sta wia kom plet ny zes pół do

gry w eli mi na cjach mi strzostw

świa ta. 

– Po po raż ce świe ża krew jest nie -
zbęd na. Są np. Ra fał Wol ski, Mi chał
Ku char czyk, Ja ro sław Fo jut. Niech
bę dą ra zem z zes po łem, na wet je śli
od ra zu nie wy jdą na bo i sko. W re -
pre zen ta cji USA jest te raz 12 pił ka -
rzy, któ rych wzią łem czte ry la ta te -
mu na igrzy ska w Pe ki nie.
Tre ner re pre zen ta cji mu si mieć gru -

bą skó rę, bo każ de mu z osta t nich

coś wy cią ga no z prze szło ści, jak

brak ma tu ry Fran cisz ko wi Smu dzie.

Pan też ma za so bą dziw ne pił kar -

skie in te re sy w Ko ni nie i Byd gosz -

czy, gdzie był wła ści cie lem klu bów.

Oba zban kru to wa ły... 

– Każ dy ma ja kieś szkie le to ny w sza -
fie, ale to jest bez zna cze nia dla
kom pe ten cji po trzeb nych przy pro -
wa dze niu re pre zen ta cji. Nikt mnie
nie ści ga, nie mam ukry tych dłu gów,
za rzu tów ani wy ro ków. Kar to te ka
jest czy sta. A że w biz ne sie nie za -
wsze się uda wa ło? Za pła ci łem za to
swo ją ce nę.
Wra ca jąc do Eu ro. Jest pan za tym,

że by śpie wać te raz pił ka rzom: „Po -

la cy nic się nie sta ło”, czy też ra -

czej po wta rza pan za by łym pre ze -

sem PZPN Mi cha łem List kie wi -

czem, że Smu da schrza nił Eu ro? 

– Na sza dru ży na gra ła w spo sób
prze wi dy wal ny. Mia ła styl, ale by ło
go ła two roz szyf ro wać i prze ciw ni cy
to zro bi li. Ro le w zes po le by ły po -
dzie lo ne czy tel nie. Nie by ło kło po tu

z za blo ko wa niem bia ło-czer wo nych.
Nie mie liś my zes po łu. Naj bar dziej
ude rzył mnie brak wia ry we włas ne
umie jęt no ści. A prze cież wcześ niej
mó wi ło się, że ma my sztab szko le -
nio wy, któ ry jak ża den in ny po tra fi
zmo ty wo wać pił ka rzy. To miał być
nasz atut, a do te go pu blicz ność
i włas ne ścia ny, któ re po ma ga ją.
A te go nie by ło wi dać na bo i sku. Sły -
sza łem tyl ko mnó stwo ga da nia, że
gra my w sła bej gru pie i wszyst ko bę -
dzie świet nie. By liś my w ćwier ćfi na -
le, za nim roz po czął się mecz z Gre -

cją. To za wod ni ków zgu bi ło, kie dy
wy szli na bo i sko, a na nim nie dzia ło
się tak, jak so bie wy my śli li. A kie dy
już za czę ło się dziać źle, jak w dru -
giej po ło wie me czu z Gre cją, bra ko -
wa ło im pul su i wia ry, że moż na od -
wró cić lo sy me czu. Zbyt wie le by ło
pu stych słów i ge stów, a zbyt ma ło
de ter mi na cji.
A od ko go miał pójść ta ki im puls? 

– Od li de rów zes po łu. A je śli ich nie
ma na bo i sku, mu szą sie dzieć na
ław ce tre ner skiej. Cof nę liś my się,
za miast za a ta ko wać.

Tre ner Smu da był zna ny ja ko do sko -

na ły li der i czło wiek uczą cy za wod -

ni ków wal ki do koń ca. Naj lep szy

przy kład, słyn ny mecz Le gia – Wi -

dzew, w któ rym je go łódz ka dru ży -

na wy gra ła 3:2. 

– Jest ogrom na róż ni ca mię dzy pra cą
w klu bie a z re pre zen ta cją. Pra co wa -
łem w jed nym i dru gim miej scu.
W ka drze za wsze bra ku je jed ne go:
cza su na zwy czaj ne klu bo we tre no -
wa nie. Li czą się po trój nie in ne rze -
czy, spra wy lo gi sty ki, któ re trze ba do -
grać na naj wyż szym po zio mie, jak
choć by ho tel na czas Eu ro. Kie dy się
wy bie ra go w sa mym cen trum mia -
sta, wia do mo, że bę dą cią gle sta li ki bi -
ce, łow cy au to gra fów. Gdzie tu moż -
na mó wić o kon cen tra cji i przy go to -
wa niu do me czu? W ta kim miej scu
nie moż na być so bą. Każ dy szcze gół
mu si być do pra co wa ny. Dys ku to wa -
liś my o tym z Bo bem Bra dle y em, kie -
dy pro wa dzi liś my re pre zen ta cję
USA, że oni przed mi strzo stwa mi
świa ta w Mek sy ku spraw dza li na wet,
z któ rej stro ny słoń ce świe ci w po rze
tre nin gów i me czu. Opo wia dam
o tym, bo tre ner i je go eki pa mu szą
do grać wszyst ko, by nie pluć so bie
w bro dę po po raż ce, że coś za nied -
bali. Dba łość o de ta le, te go się na u czy -
łem w Sta nach. Każ dą prze wa gę trze -
ba wy ko rzy stać, a my wszyst kich atu -
tów gos po da rza nie wy ko rzy sta liś my.
Te raz za py tam, gdzie po win niś my
grać mecz z Moł da wią, dru gi w eli mi -
na cjach do mi strzostw świa ta?
Na któ rymś z obiek tów Eu ro.

– Je stem za Gdań skiem. Moł da wia
przy le ci rej so wym sa mo lo tem, bo to
bied na fe de ra cja i na czar ter ich nie
stać. Do le cą do War sza wy, tam się
bę dą mu sie li prze sia dać.
Nie po dżen tel meń sku.

– Star tu je my po awans do mi -
strzostw świa ta, a nie w li dze dżen -
tel me nów.*

Nie za gra my w li dze dżen tel me nów
Piotr No wak, by ły re pre zen tant Pol ski i tre ner ame ry kań skiej dru ży ny olim pij skiej, po raz pier wszy od dwóch lat przy le ciał
do kra ju. Je go na zwi sko po ja wia się na li ście ew. kan dy da tów do ob ję cia sta no wi ska tre ne ra re pre zen ta cji po Fran cisz ku Smu dzie

Piotr Nowak

jako trener

Philadelphia

Union

w amerykański

ej lidze MLS
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DZIŚ na zczuba.pl i sport.pl
relacje na żywo z meczów

OD 20.45 
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