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sprzedającej się w milionach egzemplarzy. Wszystko za sprawą Charlaine Harris * 7
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Sukces rewolucji. Teraz czas na demokrację 

KOLEJNY KRAJ 
BEZ DYKTATORA
Niemal cała stolica Libii była wczoraj wieczorem wolna, ale wciąż trwały poszukiwania Muammara Kaddafiego
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Dziś w „Metrze”:

Kim są rewolucjoniści z Narodo-

wej Rady Libijskiej? Czy do władzy

mogą dojść islamiści.

Co się stanie z bronią, którą zgro-

madził reżim? 

Czy zwolennicy Kaddafiego będą

prowadzić walkę partyzancką?

Kto będzie kontrolował libijską ro-

pę (3 proc. światowych zasobów)?

Zamieszczamy też kalendarium re-

wolucji oraz piszemy o tym, skąd

w Libii, w kraju bez rzek, bierze się

wodę, jaki procent żywności trzeba

importować oraz dlaczego Libijki ma-

ją problemy ze znalezieniem pracy.

Więcej o LibiiWięcej o Libii * 2
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* „Li bij skie szczu ry”, jak mó wił o po-
 wstań cach Kad da fi, zdo by ły w nie-
 dzie lę wie czo rem plac Zie lo ny w Try-
 po li sie. Prze ję cie przez re be lian tów
hi sto rycz ne go pun ktu, gdzie od by -
wa ły się pa ra dy na cześć przy wód -
cy, CNN uzna ło za ko niec trwa ją ce -
go 42 la ta krwa we go re żi mu. 

Nie wia do mo, gdzie był dyk ta tor. Moż-
 li we, że znaj du je się w Li bii al bo że zdo-
 łał uciec z kra ju. We dług  plo tek mia-
 ły by udzie lić mu azy lu Zim bab we, An-
 go la al bo We ne zu e la. Pre mier Li bii,
szef li bij skiej telewizji ucie kli na tu ne-
 zyj ską wy spę Djer ba.

Re be lian ckie si ły po jma ły 3 z 7 sy-
 nów dyk ta to ra. Naj star szy Mo ham -
med po wie dział w roz mo wie te le fo -
nicz nej z te le wi zją Al Dża zi ra, że prze-
 by wa w aresz cie do mo wym. Roz mo -
wę prze ry wa ły od gło sy strza łów. Po-
 wstań cy prze trzy mu ją tak że Sa a die -
go, zna ne go pił ka rza. Ha ga pro wa dzi
z po wstań ca mi roz mo wy o wy da niu
Sa i fa-al-Is la ma ty po wa ne go na na stęp-
 cę oj ca. 

Ma on od po wie dzieć ra zem z nim
przed Mię dzy na ro do wym Try bu na -
łem w Ha dze za zbrod nie prze ciw ko
ludz ko ści. Na wol no ści znaj du ją się
także kolejni synowie Kadaffiego: Han-
 ni bal, Al-Mu’ta sim, Sa if al-Arab i naj-
 młod szy syn, Cha mis, do wód ca eli tar-
 nej bry ga dy Cha mi sa, który  po pro -
wa dził wczoraj od dzia ły do cen trum
Try po li su.

Z po wo du wy da rzeń w Li bii z ur lo -
pu wró cił bry tyj ski pre mier Da vid Ca-
 me ron. Wez wał Kad da fie go do bez-
 wa run ko we go pod da nia się. Za pew -
nił, że wkrót ce zniesie bry tyj skie blo-
 ka dy fi nan so we na ło żo ne na Li bię.

Po wietrz ne pa tro le NATO bę dą krą-
 żyć nad Try po li sem, do pó ki si ły Kad-
 da fie go ofi cjal nie nie zło żą bro ni.
Wśród żołnierzy jest pięt na stu pol-
 skich ofi ce rów .

Pre zy dent USA Ba rack Oba ma
oświad czył, że je dy nym wyj ściem z sy-
 tu a cji jest ustą pie nie dyk ta to ra. Po-
 pro sił re be lian tów o res pek to wa nie
praw czło wie ka. Z po dob nym prze sła-
 niem wy stą pił szef pol skie go MSZ Ra-
 do sław Si kor ski.

Si kor ski nie chciał ko men to wać do-
 nie sień Pol skiej Agen cji Pra so wej po-
 wo łu ją cej się na źró dła rzą do we, że
wios ną za wiedzą naszego rządu mia-
 ła miej sce spo ra do sta wa bro ni z Pol -
ski dla po wstań ców.  Sikorski przy-
 znał, że sym pa tia i współ pra ca Polski
z Na ro do wą Ra dą Li bij ską w Ben ga zi
nie by ła dla ni ko go ta jem ni cą. We dług
nie o fi cjal nych do nie sień chodziło o
bro ń prze ciw pan cer ną i środ ki trans-
 por tu.

O 11.45 cza su pol skie go po ja wi li się
w Try po li sie przed sta wi cie le wło skiej
fir my ENI zaj mu ją cej się wy do by ciem
ro py na fto wej. Ma ją zba dać, jak szyb-
 ko uru cho mić wy do by cie ro py wstrzy-
 ma ne przez wal ki.

Wie czo rem w Trypolisie wciąż trwa-
ły wal ki. Zgi nę ło wie lu po wstań ców. 

Przed sta wi ciel re be lian tów ogło sił,
że oso by z oto cze nia Kad da fie go, któ-
 re  nie mają krwi na rękach i się pod-
 da dzą, mo gą li czyć na udział w two-
 rze niu przy szłe go rzą du. 

Mar sza łek Arab skie go Par la men tu,
w któ re go skład wcho dzą przed sta -
wi cie le 88 kra jów arab skich, po gra tu -
lo wał re be lian tom „efek tyw ne go uwol-
 nie nia się spod jarz ma ty ra na Mu am-
 ma ra Kad da fie go”. No wy rząd zo stał
uzna ny przez wła dze Egip tu.

Narodowa Ra da Li bij ska  chce prze-
 nie ść się z Ben ga zi do Try po li su. *

KO NIEC PUŁ KOW NI KA
KAD DA FIE GO
Rezydujący w Bengazi przywódcy rebeliantów szykują się do przeprowadzki do Trypolisu

Libia, 
co warto wiedzieć

Aż 90 proc. powierzchni kraju

to pustynie. Nie ma stałych rzek.

Kraj oplata sieć rurociągów nazywa-

nych Wielką Sztuczną Rzeką, dostar-

czających wodę pitną z podziemnych

zbiorników na Saharze m.in. do Try-

polisu i Bengazi. Ze względu na słabe

nawodnienie w Libii prawie nie ma

rolnictwa. Kraj importuje 75 proc.

spożywanej żywności.

Bogactwo Libii opiera się na

złożach ropy naftowej, która gene-

ruje 80 proc. PKB kraju. Dochód na

jednego mieszkańca wynosi 13 805

dolarów rocznie.

Libia do 1912 r. wchodziła

w skład Imperium Osmańskiego.

W wyniku wojny włosko-tureckiej

stała się kolonią włoską, niepodle-

głość odzyskała w 1954 r. W 1969 r.

w wyniku przewrotu wojskowego wła-

dzę przejął pułkownik Muammar Kad-

dafi. Kaddafi był twórcą doktryny poli-

tycznej Libii, będącej połączeniem

demokracji bezpośredniej, socjali-

zmu i islamu.

Tradycja islamska ma wielki

wpływ na życie Libijek. Mają

prawa wyborcze, ale są odcinane od

spraw politycznych i publicznych. Ist-

nieje przyzwolenie społeczne na wie-

lożeństwo mężczyzn. Miejscem

kobiety jest dom (powszechny jest

pogląd, że mężatka nie powinna pra-

cować). Nie podejmują kluczowych

decyzji w życiu rodziny, np. o wy-

kształceniu dzieci. Muszą nosić

ubiór zgodny z nakazami islamu.

Od 2007 r. pol ska fir ma PGNiG SA

ma pod pi sa ną umo wę na po szu ki wa-

 nie i wy do by wa nie ro py  i ga zu. W Li bii

prze by wa oko ło 250 Po la ków, bę dą-

 cych człon ka mi ro dzin li bij skich. 

W Libii mieszka 6,3 mln osób,

83 proc. to Arabowie, 11 proc. Ber-

berowie. 97 proc. obywateli to muzuł-

manie, większość to sunnici. Nie

obowiązuje prawo koraniczne, ale re-

ligia ma duży wpływ na życie.

W przeciwieństwie do sąsied-

niej Tunezji w Libii nie brakuje

pracy dla ekspertów i osób wy-

kształconych. Problemy na rynku

pracy mają osoby bez wykształcenia

oraz kobiety.

oprac. Agata Piasecka

15-16 lu te go – W Ben ga zi wy bu -

cha ją za miesz ki, wy wo ła ne za trzy ma -

niem praw ni ka Fe thie go Tar be la. Pro -

te sto wał on prze ciw ko prze trzy my wa -

niu więź niów po li tycz nych.

26 lu te go – ONZ uchwa la san -

kcje prze ciw ko re żi mo wi Kad da fie go.

10 mar ca – Fran cja uzna je Na ro do -

wą Ra dę Li bij ska ja ko pra wo moc ne go

przed sta wi cie la Li bii. Kad da fi zry wa

z Fran cją kon tak ty dy plo ma tycz ne.

16 mar ca – Si ły wier ne Kad da fie -

mu zbli ża ją się do kon tro lo wa ne go

przez po wstań ców Ben ga zi.

28 mar ca – Ka tar ja ko pier wszy

kraj arab ski uzna je NRL za pra wo -

moc ne go przed sta wi cie la na ro du li -

bij skie go.

1 czer wca – Szu kri Gha nem, by ły

pre mier Li bii, oświad cza w Rzy mie, że

ze rwał z re żi mem, że by za pro te sto -

wać prze ciw ko roz le wo wi krwi w Li bii

i po móc w bu do wie de mo kra cji.

15 czer wca – Li bia przyj mu je bu -

dżet w wy so ko ści po nad 31 mld do -

la rów, by po ka zać, że kraj na dal fun -

kcjo nu je nor mal nie.

27 czer wca – MTK wy da je na ka -

zy aresz to wa nia Kad da fie go, je go sy -

na Sa i fa al-Is la ma i sze fa wy wia du

Ab dul la ha al-Se nus sie go, za rzu ca jąc

im zbrod nie prze ciw ko ludz ko ści.

30 lip ca – Sa mo lo ty NATO bom bar -

du ją na daj ni ki pań stwo wej te le wi zji li -

bij skiej Al-Dża ma hi ri ja w Try po li sie,

w ce lu „zmu sze nia płk. Kad da fie go do

mil cze nia”. Mi mo ata ku pań stwo wa

te le wi zja nie za prze sta je na da wa nia.

15 sierp nia – W led wie sły szal nej

roz mo wie te le fo nicz nej z te le wi zją

pań stwo wą Kad da fi wzy wa zwo len ni -

ków do uwol nie nia kra ju od „zdraj -

ców i NATO”.

20 sierp nia – Wie czo rem ima mo -

wie wzy wa ją miesz kań ców Try po li su

do wyj ścia na uli ce. W sto li cy wy bu -

cha ją gwał tow ne pro te sty prze ciw ko

re żi mo wi oraz wal ki mię dzy „uśpio ny -

mi ko mór ka mi” po wstań czy mi a żoł -

nie rza mi Kad da fie go.

21 sierp nia – Po wstań cy wkra -

cza ją do Try po li su.

Kim są re wo lu cjo ni ści? Czy nie ma

za gro że nia, że to is la mi ści? Al bo że

is la mi ści od bio rą im wła dzę?

– Rewolucjoniści prezentują libij-
skie społeczeństwo. Na pew no
część z nich to lu dzie, któ rzy nie po-
 win ni wzbu dzać na sze go za u fa nia.
Na wet na stro nie tym cza so we go
rzą du przy czę ści syl we tek je go
człon ków nie ma zdjęć, ży cio ry sów,
z ja kichś po wo dów wo lą po zo stać
ano ni mo wi. Ra dy kal ni is la mi ści są
czę ścią tam tej sze go spo łe czeń stwa,
dla te go – je że li przy szłe wła dze ma-
 ją być wy bie ra ne de mo kra tycz nie
– bę dą tam mie li swo ją re pre zen ta-
 cję. Być mo że w przy szło ści na wet
uda im się od no sić suk ce sy. Po cie-
 sza ją ce jest to, że są w mniej szo ści,
dla te go nie wy ol brzy miał bym stra-
 chu przed ni mi.
Na po cząt ku re wo lu cji pa da ły in for-

 ma cje, że re wo lu cja w Li bii to tak

na praw dę woj na mię dzy ple mio na-

 mi. Czy gro żą nam no we kon flik ty

ple mien ne?

– Ple mion jest du żo – głów nych sześć.
To nie jest tak, że jed no ple mię ode-

 szło, a bę dzie rzą dzi ło in ne. Ale ry zy-
 ko spo rów po mię dzy ni mi jest. Szcze-
 gól nie je śli nie któ re ple mio na w dal -
szym okre sie trans for ma cji po czu ją
się po krzyw dzo ne: np. rzą dy bę dą fa-
 wo ry zo wać „swo je” re gio ny itd.
Dla te go tak waż ne jest, aby od dzia ły
po wstań ców za bez pie czy ły ar se na ły
bro ni re żi mu, za nim po ja wią się
ewen tu al ne spo ry mię dzy ple mio-
 na mi.
Już do cho dzą in for ma cje, że część

tej bro ni zagi nę ła. W czy je rę ce mo-

 gą one tra fić? Czy jest ja kieś nie-

 bez pie czeń stwo dla Eu ro py, Pol ski,

że zo sta nie my za a ta ko wa ni tym

skra dzio nym sprzę tem?

– Po re żi mie po zo stał po tęż ny ar se-
 nał, to rów nież ra kie ty, po ci ski, wy-
 rzut nie, ma te ria ły wy bu cho we. Wię -
kszość skła dów tej bro ni naj praw do-
 po dob niej jest w sto li cy. To nie jest
broń ma so we go ra że nia, ale jest ry-
 zy ko, że część do sta nie się w nie po -
wo ła ne rę ce. Ry zy ko, że np. Eu ro pa
zo sta nie za a ta ko wa na przez ter ro ry-
 stów skra dzio nym sprzę tem, jest
nie wiel kie. Broń w pier wszej ko lej-
 no ści mo gą chcieć prze chwy cić np.
gru py po wstań cze w Al gie rii lub
w sa mej Li bii dla wy rów ny wa nia ra-
 chun ków.
Kto rzą dził przed Kad da fim, czy tam

kie dy kol wiek by ła de mo kra cja?

W Li bii ni gdy nie by ło de mo kra cji.
A Kad da fi to dziec ko fa li so cja liz mu
arab skie go, któ ra roz la ła się w la tach
50.-60. po pań stwach arabskich.
Czy re wo lu cja ob ję ła ca ły kraj, czy

tyl ko wy bra ne mia sta?

Wszyst ko za czę ło się w mie ście Ben-
 ga zi. Na po cząt ku ro ku lu dzie wy szli
na uli ce, pro te stu jąc prze ciw ko ko-
 rup cji i te mu, że pań stwo bu du je do-
 my dla wy bra nych. Pro te sty by ły
krwa wo stłu mio ne, to wy wo ła ło

efekt do mi na, oka za ło się, że nie za-
 do wo le nie jest po wszech ne.
Co się sta nie ze zwo len ni ka mi re żi-

 mu?

– Nie wia do mo, ilu ich te raz jest
i gdzie są. Moż na się spo dzie wać, że
wie lu bę dzie sta ra ło się te raz roz pu-
 ścić w no wej tkan ce spo łecz nej i za-
 cznie na no wo pi sać swo je ży cio ry sy.
Tym cza so wa ra da na ro do wa sta ra
się pięt no wać wszel kie za pę dy or ga-
 ni zo wa nia sa mo są dów.
Czy jest moż li we, że re żim bę dzie

pro wa dzić wal kę par ty zan cką i od-

zyska władzę?

– To spo re nie bez pie czeń stwo, bo
zwo len ni ków re żim miał du żo. Jed-
 nak wię kszość sił re żi mu sku pi ła się
w sto li cy. Tam moż na się spo dzie-
 wać za ma chów, pu ła pek, ata ków
snaj pe rów. Cięż ko po wie dzieć, jak
dłu go to po trwa. Je śli de mo kra ty za-
 cja kra ju oka że się trud na i wzroś -
nie nie za do wo le nie spo łecz ne, to
mo że od żyć sen ty ment do Kad da-
 fie go.
Czy w Li bii bę dą sta cjo no wać woj-

 ska NATO?

– To nie do po my śle nia. Gdy by tak
się sta ło, Li bij czy cy mo gli by dojść
do wnio sku, że Kad da fi, któ ry
grzmiał, że „NATO nas na jeż dża”,
miał ra cję.
Kto prze jmie kon tro lę nad ro pą?

– Ro pa z pew no ścią po zo sta nie pod
kon tro lą Li bii. Naj praw do po dob niej
pie czę nad nią bę dzie spra wo wa ła
ja kaś no wa fir ma pań stwo wa, bo nie
wy o bra żam so bie szyb kiej pry wa ty-
 za cji sek to ra. To nie ozna cza, że Li-
 bij czy cy nie wy na gro dzą za po moc
woj sko wą Bry tyj czy ków, Fran cu-
 zów czy Ame ry ka nów np. kon trak-
 ta mi na od bu do wę szy bów czy
utrzy my wa nie zdol no ści pro duk cyj-
 nych. *

Pytania 
o Libię

dr Kac per 
Rę ka wek,

ana li tyk Pol skie go In sty tu tu Spraw
Mię dzy na ro do wych
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*Kil ka set osób obej rza ło w nie -
dzie lę wie czo rem w Resz lu wi do-
 wi sko od twa rza ją ce pro ces i spa -
le nie na sto sie przed 200 la ty
oskar żo nej o pod pa le nie mia sta
Bar ba ry Zdunk

Wi do wi sko ple ne ro we od by ło się
w rocz ni cę eg ze ku cji przed re szel -
skim zam kiem – w miej scu, gdzie 21
sierp nia 1811 r. zgi nę ła Bar ba ra
Zdunk. Wię kszość scen od twa rza -
ła prze bieg kil ku let nie go pro ce su
38-let niej pa ster ki, mat ki czwor -
ga dzie ci.

W spektaklu utrzy ma nym w kon -
wen cji te a tru ulicz ne go, za gra ło kil -
ku dzie się ciu ama to rów, mło dych
i do ro słych miesz kań ców Resz la. 

Or ga ni za to rzy po trak to wa li fi -
na ło wą eg ze ku cję „w spo sób
sym bo licz ny”. Aby uni k nąć dra -
stycz no ści, nie umiesz czo no na
pło ną cym, nie wiel kim sto sie żad -
ne go ma ne ki na. Sce nie to wa rzy -
szy ło bi cie dzwo nów i krzy ki ko -
bie ty.

Ma rek Ja ni szew ski, bur mistrz
mia sta wy ra ził na dzie ję, że roz głos
wo kół wi do wi ska przy czy ni się do
tu ry stycz nej pro mo cji Resz la.

pap

W Resz lu ku ra do ści tu ry stów za pło nął stos

*Szef urzę du ochro ny da nych oso-
 bo wych w Szlez wi ku-Hol szty nie ka-
 zał wszyst kim in sty tu cjom pań stwo-
 wym w tym kra ju związ ko wym zlik-
 wi do wać swo je stro ny na Fa ce bo -
o ku

Co wię cej, urząd na ka zał też  in sty -
tu cjom zlik wi do wać na swo ich zwy -
kłych stro nach in ter ne to wych kla -
wi sze „Lu bię” poz wa la ją ce użyt -
kow ni kom na po ka za nie na swych
stro nach na Fa ce bo o ku, że po do ba
im się ja kaś in for ma cja lub ar ty kuł
na stro nach urzę dów Szlez wi ka-
Hol szty nu.

Zda niem Thi lo We i cher ta, sze fa urzę -
du ds. ochro ny da nych oso bo wych,
Fa ce bo ok ła mie pra wo eu ro pej skie
i nie miec kie. Kli ka jąc na kla wisz „Lu -

bię”, nie miec cy użyt kow ni cy prze ka -
zu ją bo wiem na ame ry kań skie ser we -
ry fir my in for ma cje o so bie, a te go
– zda niem We i cher ta – ro bić w UE nie
wol no.

– Każ dy, kto od wie dza stro nę Fa ce -
bo ok.com lub w ja ki kol wiek spo sób
uży wa opro gra mo wa nia Fa ce bo o ka,
po wi nien wie dzieć, że przez dwa la ta
bę dzie szpie go wa ny przez tę fir mę
– na pi sał We i chert. – Na sze ba da nia
tech nicz ne po ka za ły, że Fa ce bo ok
utrzy mu je ol brzy mią i bar dzo szcze -
gó ło wą ba zę da nych o swych użyt kow -
ni kach.

Rzecz nik Fa ce bo o ka przy znał, że
kli ka jąc na kla wisz „Lu bię”, użyt -
kow ni cy poz wa la ją fir mie wi dzieć
adres IP swo ich kom pu te rów. We -
dług nie go da ne te są jed nak ka so -
wa ne po 90 dniach. We i chert za po -
wie dział, że te urzę dy w Szlez wi ku-
Hol szty nie, któ re nie zam kną swych
stron na Fa ce bo o ku, bę dą ob cią ża -
ne grzyw na mi.

bw, gw

Niem cy wal czą
z Fa ce bo o kiem

in ter net

„Ga ze ta Wy bor cza” 

U Cho pi na brud no 

W 2010 r. Że la zo wa Wo la zmie ni ła się

nie do po zna nia. No wo czes ne bu dyn ki,

wy god ny punkt ob słu gi tu ry stów, sklep

z pa miąt ka mi, re sta u ra cja, oran że ria.

Ale dziś nie wi dać już nic z tych zmian.

W bu dyn kach chrzę ści piach, re sta u ra -

cja przy po mi na bu fet dwor co wy, au dio -

prze wod ni ków bra ku je, szklar nię zam -

knię to. Drze wa w par ku sto ją w wo dzie,

a to a le t nie sprzą ta no od daw na. 

„Rzecz pos po li ta” 

Pol scy pro du cen ci

w Hol ly wo od 

Co raz wię cej pol skich biz nes me nów

chce in we sto wać w hol ly wo odz kie pro -

duk cje. W cią gu naj bliż szych dwóch lat

mo że my spo dzie wać się co naj mniej

dzie się ciu pre mier współ pro du ko wa -

nych przez pol skich biz nes me nów,

choć przez osta t nie 5 lat po wsta ło ich

za led wie kil ka. Wśród za pla no wa nych

pro jek tów są m.in. fil my z Rus sel lem

Cro we’em lub Ga rym Ol dma nem. 

Frank mo że się op ła cać 

Wyż sze ra ty kre dy tu we fran kach od

tych w zło tych pła cą je dy nie te oso by,

któ re za cią gnę ły kre dyt po trze cim

kwar ta le 2009 r. – obliczył dziennik.

Pol skie gry pod bi ja ją targi
Na sze fir my sta wia ją na ja kość i in no wa -

cyj ne sce na riu sze, pi sze „Rz” na pod sta -

wie ob ser wa cji naj wię kszych w Eu ro pie

tar gów gier w Ko lo nii. Szcze gól nie pro -

mo wa ne ty tu ły to m.in. „Wiedź min 2” czy

„Sni per”. Fa ni gier mo gli też prze te sto -

wać „Upri sing44” pier wszą grę o po wsta -

niu war szaw skim.

jul mar 

na pew no waż ne

Obo wiąz ko we
kon to dla eme ry ta
*Od stycz nia 2013 ro ku cze scy eme -
ry ci, któ rzy świad cze nia od bie ra ją na
po czcie lub w do mu, bę dą mu sie li ko -
rzy stać ze spe cjal nych kart płat ni czych
i ban ko ma tów – po in for mo wał pra ski
dzien nik „Mla da fron ta Dnes”.
Eme ry tu ry pań stwo bę dzie wy pła -
cać na przy pi sa ne do kart kon ta.
Kar ty wy da wa ne bę dą za dar mo,
dar mo wa bę dzie też jed na wy pła -
ta go tów ki w mie sią cu. Za po zo sta -
łe po bie ra ne bę dą już pro wi zje – pi -
sze ga ze ta.
W ca łych Cze chach ma sta nąć oko ło
ty sią ca urządzeń. Zmia nę kry ty ku ją
głów nie se nio rzy ze wsi, mniej szych
miast, a tak że or ga ni za cje po ma ga ją -
ce lu dziom star szym. Zwra ca ją uwa -
gę, że aby zro bić za ku py w skle pie pod
do mem, ko niecz na bę dzie pod róż do
mia sta.

pap
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O KA ME RACH 
I CZER WO NYM ŚWIET LE 
Od noś nie ar ty ku łu „Ka me ra ła pie za

czer wo ne” („Me tro” z 19 sierp nia).

Po mysł „uprzy krze nia” pi ra tom jak

naj bar dziej god ny po chwa ły (szlag

mnie tra fia, gdy za trzy mu ję się i wi -

dzę, jak z ry kiem sil ni ka na czer wo -

nym prze jeż dża obok ja kiś wa riat). Ale

czy wy bra no naj lep sze roz wią za nie?

Ob ser wu jąc dzia ła nia służb mun du ro -

wych, od no szę wra że nie, że za miast

kłaść na cisk na dzia ła nia pre wen cyj -

ne, dą ży się ra czej do mak sy ma li za cji

ko rzy ści, pły ną cych z po peł nia nia przez

oby wa te li wspom nia nych wy kro czeń.

Sy gna li za cja świet lna na na szych dro -

gach jest re lik tem. Zmia na z zie lo ne go

na czer wo ne trwa oko ło 3 se kund. Czy to

wy star czy, aby bez piecz nie za trzy mać się

przed świat ła mi? Z tym by wa róż nie. Przy

pręd ko ści 100 km na godz. (tra sa wy lo -

to wa z War sza wy na Gdańsk do pusz cza

ta ką pręd kość) zmia na świat ła z zie lo ne -

go na czer wo ne spra wia, że wie lu kie -

row ców ha mu je z pi skiem opon.

Znacz nie lep szym po my słem by ło by

tu wpro wa dze nie roz wią zań zna nych

z dróg eu ro pej skich:

- mi ga ją ce świat ło zie lo ne – na kil ka

se kund przed zmia ną z zie lo ne go na

po ma rań czo we świat ło zie lo ne za czy -

na mi gać. To do dat ko wy czas na re ak -

cję. Roz wią za nie spo ty ka ne nie tyl ko

na Za cho dzie, ale na wet w pań stwach

daw ne go ZSRR, na przy kład na Ło twie.

- licz nik cza su – obok sy gna li za to ra znaj -

du je się licz nik wska zu ją cy, ile se kund

po zo sta ło do zmia ny świat ła. Ma to jesz -

cze jed ną za le tę – poz wa la kie row cy,

sto ją ce mu w kor ku, oce nić, czy wjeż dża -

nie na skrzy żo wa nie ma sens. Roz wią -

za nia wpro wa dzo no m.in. we Wroc ła wiu

i z włas ne go do świad cze nia mo gę po -

wie dzieć, że na praw dę świet nie się

spraw dza ją.

Ma rek Ja rosz

metro@agora.plZ listów do Metra

Na św. Do mi ni ka w krza ki się si ka

W nie dzie lę za koń czył się ko lej ny Jar-

 mark św. Do mi ni ka. Gdań skie Głów ne

Mia sto od wie dzi ło sześć mi lio nów

osób. Nie ste ty, or ga ni za to rzy im pre zy

ma ją cej 700-let nią tra dy cję nie po tra fią

roz wią zać prob le mu to a let. Do tych,

któ re szyb ko się za peł nia ją, go ście Jar-

 mar ku nie mogą wejść. Zna le źli więc in-

 ny spo sób. – Ro bią by le gdzie, pod

ścia ną al bo na traw ni ku – wska zu je

pra cow ni ca stra ga nu przy ul. św. Du-

 cha. – Lu dzie tra cą ha mul ce, wy star czy,

że scho wa ją się za na szy mi na mio ta mi.

Za par ko wa nie uka ra na pod wój nie

Eme ryt ka z Ru dy Ślą skiej dwa dni po ter-

 mi nie za pła ci ła za ocz ny man dat – 100 zł

– za par ko wa nie. Straż ni cy miej scy uzna-

 li, że to za póź no, i skie ro wa li spra wę do

są du. Ten po kil ku mie sią cach po stę po-

 wa nia ob cią żył ją do dat ko wy mi kosz ta-

 mi. Po za 100 zł man da tu na ka zał za pła -

tę 80 zł kosz tów są do wych.

Ukradł koł pa ki do swo je go au ta

W środ ku no cy w Pu ła wach po li cjan ci na

ul. Pia sko wej za u wa ży li męż czyz nę nio -

są ce go koł pa ki. Na ich wi dok 36-let ni

miesz ka niec te go mia sta wy rzu cił ak ce-

 so ria sa mo cho do we. Po li cjan ci wy le gi ty-

 mo wa li męż czyz nę. Oka za ło się, że był

pi ja ny, miał 1,5 prom. al ko ho lu. Po li cjan-

 ci usta li li, że koł pa ki zo sta ły skra dzio ne

z za par ko wa ne go nie da le ko pe u ge o ta.

Jak się póź niej oka za ło, iden tycz ny sa-

 mo chód miał spraw ca kra dzie ży.

Ro ze bra li za by tek, bo w urzę dzie

o nim nie wie dzie li

Mog ła być pe reł ką ar chi tek tu ry ko le jo wej

w tu ry stycz nej miej sco wo ści. Nie bę dzie.

PKP ro ze bra ły za byt ko wą lo ko mo ty wow nię

w Trze bie ży Szcze ciń skiej. Jak do te go do-

 szło, sko ro obiekt, choć zruj no wa ny, był

w re je strze za byt ków? Łań cu szek zda rzeń

był ta ki: wo je wódz ki in spek tor nad zo ru bu-

 do wla ne go prze pro wa dza „ru ty no wą” kon-

 tro lę. Stwier dza zły stan tech nicz ny obiek-

 tu. Py ta od dział nie ru cho mo ści PKP

(miesz czą cy się w Po zna niu), co za mie rza

z bu dyn kiem zro bić. PKP nic nie za mie rza.

In spek tor na ka zu je więc roz biór kę. PKP

wy bie ra wy ko naw cę, a ten bul do że ra mi

nisz czy lo ko mo ty wow nię. Za stęp ca wo je-

 wódz kie go in spek to ra nad zo ru bu do wla-

 ne go Hen ryk Świ taj tłu ma czył po tem, że

„nie miał wie dzy”, iż lo ko mo ty wow nia jest

za byt ko wa. Owszem, w koń cu ową wie dzę

po siadł, na wet cof nął de cy zję o roz biór ce,

ty le że z bu dyn ku zo sta ły już tyl ko gru zy.

Au to bu so wa pro mo cja

Ku pu jąc sie ciów kę, osz czę dzasz go tów-

 kę – ta kim ha słem Miej ski Za rząd Dróg

i Ko mu ni ka cji w Radomiu bę dzie za chę-

 cać pa sa że rów do ko rzy sta nia z bi le tów

okre so wych ko mu ni ka cji miej skiej. Slo-

 gan zo stał wy ło nio ny w kon kur sie, a je -

go au to rem jest Piotr Ta bor, któ ry w na -

gro dę otrzy mał bi let na 150 dni. gw

uko cha ny kraj

*Ga bi net Do nal da Tu ska zna lazł uni j-
 ne pie nią dze na frag ment dro gi eks-
 pre so wej po mię dzy Po zna niem
i Wroc ła wiem. Nie ste ty pre zent za-
 miast ra do ści obu dził lo kal ny se pa -
ra tyzm. We Wroc ła wiu za czę li pro te -
sto wać, bo dro ga bę dzie bu do wa na
od stro ny... Po zna nia

Rząd na eks pre sów kę mię dzy mia sta -
mi wy ło żył dwa mi liar dy zło tych. Mi -
ni ster stwo Roz wo ju Re gio nal ne go zde -
cy do wa ło, że prze zna czy je na 80 ki -
lo me trów dro gi z Po zna nia w kie run -
ku Dol ne go Ślą ska. W su mie z obec -
nie bu do wa nym frag men tem S5 no -
wa sze ro ka dro ga za koń czy się ok. 70
ki lo me trów przed Wroc ła wiem. Resz -
ta po wsta nie, jak znaj dą się fun du sze.

Rząd de cy zję pod jął na po cząt ku ro -
ku, ale me dia ogło si ły ją do pie ro te raz,
wy wo łu jąc po tęż ną awan tu rę.

Wroc ław ska „Ga ze ta Wy bor cza” za -
sta na wia się, skąd to na głe szczę ście
Po zna nia, bo tam bu do wa dro gi nie
jest przy go to wa na i mo że ru szyć do -
pie ro za dwa la ta. Za to gdy by za cząć
in we sty cję od Wroc ła wia, to spy cha -
cze mo gą wje chać już za kil ka mie się -
cy, bo są poz wo le nia. „Ga ze ta” su ge -
ru je, że to kieł ba sa wyborcza dla po -
zna nia ków, bo po wy bo rach rząd ogło -
si, że pie nię dzy nie ma.

– Z Wroc ła wiem to by nie prze szło,
bo już te raz trze ba by wy ło żyć go tów -
kę, a naj wy raź niej bu dżet nie jest na
to go to wy – de ma sku je suk ces Po zna -
nia dzien nik.

Iry tu ją się też nie któ rzy in ter na u -
ci z fo rum ga ze ta.pl: „Dol ny Śląsk za -

wsze był okra da ny i po mi ja ny, je śli
cho dzi o po dział pu blicz nych pie nię -
dzy z bu dże tu pań stwa. Pol ska roz -
wi ja się na osi Gdańsk-War sza wa-
– Kra ków i Po znań, resz ta kra ju na to
pra cu je”.

Ta za zdrość mo że wy ni kać z na tu -
ral nej ry wa li za cji obu miast. Ma ją po -
dob ny po ten cjał i po rów nu ją się, kto
roz wi ja się le piej. Wy da je się, że Wroc -
ław ry wa li za cję wy gry wa, bo jest chwa -
lo nym w Pol sce pry mu sem.

– My nie ry wa li zu je my. Na si pre zy -
den ci się przy jaź nią. Dzię ki tej dro dze
ra zem mo że my kon ku ro wać z in ny -

mi me tro po lia mi. Ma my jed nak oba -
wy, że to ko lej na wy bor cza za gryw ka
– twier dzi rzecz nik wroc ław skie go ra -
tu sza Pa weł Czu ma.

– My po rów nu je my się tyl ko z War -
sza wą i wie rzy my, że ta dro ga po wsta -
nie – mó wi zaś Ra fał Łop ka z po znań -
skie go ma gi stra tu.

Być mo że oba mia sta zno wu po go -
dzi rząd. Mi ni ster stwo Roz wo ju Re -
gio nal ne go przy zna je, że do uni j nej
do ta cji rząd mu si do ło żyć 2,5 mld zł,
je śli bu do wa S5 ma się w ogó le za cząć.
Ina czej do ta cja prze pad nie.

Ma riusz Ja ło szew ski

Do ta cja po róż ni ła 
Wroc ław z Po zna niem *Woj sko wa pro ku ra tu ra okrę go wa 

w Warszawie po sta wi ła za rzu ty nie do -
peł nie nia obo wiąz ków służ bo wych dwóm
ofi ce rom, któ rzy w2010 r. zaj mo wa li do-
 wód cze sta no wi ska w 36. spec puł ku.
Cho dzi oor ga ni za cję lo tu Tu-154M, któ-
 ry roz bił się pod Smo leń skiem

Jak po in for mo wał kpt. Mar cin Mak -
sjan z Na czel nej Pro ku ra tu ry Woj sko -
wej, za rzu ty do ty czą „nie do peł nie nie
obo wiąz ków służ bo wych zwią za nych
z or ga ni za cją lo tu do Smo leń ska
w dniu 10 kwiet nia 2010 r. w za kre sie

wy zna cze nia i przy go to wa nia za ło gi
Tu-154M”.

Po dej rza ni – jak do dał – nie przy zna li się
do wi ny iod mó wi li skła da nia wy jaś nień.
Pro ku ra tu ra nie za sto so wa ła wo bec nich
żad nych środ ków za po bie gaw czych,
uzna ła bo wiem na pod sta wie zgro ma -
dzo ne go ma te ria łu do wo do we go, że nie
ma ta kiej po trze by. Za za rzu ca ny czyn
gro zi woj sko wym do trzech lat wię zie nia.

Mak sjan nie chciał ujaw nić da nych ofi -
ce rów, wy jaś nia jąc, że nie ma na to zgo dy
ani pro ku ra tu ry, ani sa mych po dej rza -
nych. Po wo łał się przy tym na art. 13 usta -
wy Pra wo pra so we, któ ry za ka zu je pu bli -
ko wa nia da nych oso bo wych oraz wi ze -
run ku osób, prze ciw ko któ rym to czy się
po stę po wa nie przy go to waw cze. Przy -
pom niał, że po da wa nia in for ma cji poz -
wa la ją cych na iden ty fi ka cję za bra nia ją
też wy ro ki Są du Naj wyż sze go. pap

Za rzu ty za 
ka ta stro fę 
smo leń ską
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DO LEKARZA 
OKULISTY

BEZ KOLEJKI
BEZPŁATNIE NA

PORADNIA OKULISTYCZNA 
Centrum Optyczno-

Okulistyczne SZELIGA
Warszawa

ul. Bolkowska 2B (BEMOWO)
tel. 22/396 14 41, 500 026 834 

31069922

KREDYT DLA KAŻDEGO
Bez badania zdolności 

kredytowej 

GOTÓWKI
• na oświadczenie (do 30 tys.)
• bez zaświadczeń
• bez poręczycieli 
• bez zgody współmałżonka

KREDYTY KONSOLIDACYJNE
• spłata innych kredytów oraz

dodatkowa gotówka
• obniżone raty – wydłużony okres

kredytowania

KREDYTY DLA ROLNIKÓW
• akceptujemy wszystkie źródła

dochodów
• elastyczne procedury BIK

KREDYTY HIPOTECZNE
UPROSZCZONE PROCEDURY 

BIK DO 90 DNI

Tel. 0 506 198 151, 22 628 51 75,
Fax 22 427 54 64

Warszawa-Centrum
ul. Mokotowska 51/53, lok. 59

(przy ul. Pięknej)

NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT
30989490

CZY ZDARZYŁO CI SIĘ ...
Usłyszeć nadjeżdżający samochód w ostatniej chwili? 4

Nie usłyszeć dzwonka telefonu, na który długo czekałeś? 4

A może nie zrozumiałeś wskazówek i zaleceń lekarza? 4
W dzisiejszych czasach niekorygowany niedosłuch jest ryzykownym
wyborem. Zadzwoń już teraz, by umówić się na

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU
„AURIC” WARSZAWA

tel. 22 838 22 40, 22 838 22 50 
ul. Nowolipie 18

www.auric.pl
31020988

3 3 NA
OŚWIADCZENIE

3 3 KONSOLIDACJA
(PŁACISZ MNIEJ
O POŁOWĘ)

3 3 BEZ BADANIA
ZDOLNOŚCI
KREDYTOWEJ

3 3 DLA FIRM 
BEZ ZUS I US

3 3 WYPŁATA ZA 2H
3 3 DORADZAMY, 

ABY BYŁO TOBIE
LŻEJ
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KREDYTY W MIEŚCIE

SZYBKO I SKUTECZNIE NAJLEPSZE

100%
skuteczności*

al. Wilanowska 361 paw. 27 
(3 min od metra Wilanowska) 

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

31032146

3 KREDYTY GOTÓWKOWE
- bez zaświadczeń o dochodach
- bez poręczycieli
- bez zgody współmałżonka

3 KREDYTY DLA FIRM
- NA OŚWIADCZENIE
- BEZ ZUS I US

3 KREDYTY KONSOLIDACYJNE
- spłata posiadanych kredytów

plus dodatkowa gotówka
- mniejsze raty, niższe

oprocentowanie

3 KREDYTY HIPOTECZNE
- szybka realizacja
- uproszczone procedury

3 KREDYTY TRUDNE
- wszystkie źródła dochodu 
- opóźnienia do 90 dni

ZAPRASZAMY

DECYZJA I WYPŁATA 
W 1 DZIEŃ!

UL. OGRODOWA 37 (przystanek 
- Wola Ratusz) WARSZAWA

TEL. 504 246 630, 22 817 10 07

BEZPIECZNY
KREDYT!!! 

31061743

R E K L A M A
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Noże z pociskówKlik
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*W No wym Jor ku i San Fran ci sco
nie któ re ka wiar nie sie ci Star bucks
zam knę ły bez płat ny do stęp do in ter-
 ne tu. Mo dę na od łą cza nie Wi-Fi roz-
 po czę ły ma łe ka fej ki, pro sząc klien-
 tów, by zo sta wia li lap to py w do mu.
Czy ame ry kań skie zwy cza je przyj mą
się nie ba wem w Pol sce?

Od kil ku lat na świe cie roz wi ja się
mo da na bez płat ny in ter net w miej -
scach pu blicz nych. Wol ni strzel cy,
po szu ku ją cy pra cy, stu den ci, prze -
nie śli kom pu te ry z do mu do ka wiar -
ni, aby przy kub ku caf fe lat te pra co -
wać czy bu szo wać na Fa ce bo o ku. Ka -
wiar nia, do tych czas miej sce spot -
kań to wa rzy skich, ob ję ła rów nież
fun kcję „biu ra”.

Tym cza sem za oce a nem na stę pu je
od wrót od ka wy przy in ter ne cie. Klien -
ci Star buc ksa, któ rzy go dzi na mi prze -
sia dy wa li przy sto li kach, ko rzy sta jąc
z in ter ne tu, zaj mu jąc miej sce klien -
tom, któ rzy chcie li na pić się ka wy.

Prob lem po ja wił się głów nie w ka -
wiar niach po ło żo nych przy naj bar -

dziej za tło czo nych uli cach Man hat -
ta nu.

– No wy Jork prze ży wa po wrót do
daw ne go po rząd ku, czy li do re lak su -
ją cej ka wy bez kom pu te ra – na pi sał
wło ski dzien nik „Cor rie re del la Se ra”.

W Pol sce z dar mo wej sie ci moż na
ko rzy stać bez li mi tu we wszyst kich
Star buc ksach w Pol sce. Tak że sieć Cof -
fee He a ven za pew nia swo im klien tom
bez prze wo do wy in ter net, jed nak tu -
taj jest on li mi to wa ny. Do ko nu jąc za -
ku pu, przy ka sie trze ba po pro sić o ku -

pon z na zwą użyt kow ni ka i ha słem
– umoż li wia on bez płat ny pół go dzin -
ny do stęp do usłu gi.

Czy ka wiar nie by ły by na dal tak licz -
nie uczęsz cza ne, gdy by, pod ą ża jąc za
no wo jor ską mo dą, zlik wi do wa ły in -
ter net? Mi ko łaj, 37-let ni pra cow nik na -
u ko wy, przy naj mniej raz w ty god niu
od wie dza jed ne go z war szaw skich
Star buc ksów z kom pu te rem. We dług
nie go w ka wiar ni pra cu je się le piej niż
w biu rze, cho ciaż gdy by nie by ło in -
ter ne tu, i tak przy cho dził by tu ze zna -
jo my mi. – Ty le że by wał bym tu rza -
dziej – do da je.

Jak za pew nia Agniesz ka Koz łow ska,
Star bucks Brand Ma na ger na ry nek
Eu ro py Środ ko wej i Wschod niej, w na -
szym kra ju Star bucks nie pla nu je żad -
nych ogra ni czeń w do stę pie do sie ci:
– Chce my, aby ka wiar nie Star bucks
by ły dla klien tów miej scem po mię dzy
do mem, pra cą czy uczel nią, w któ rym
moż na spo ty kać się z ro dzi ną lub przy -
ja ciół mi, pra co wać czy re lak so wać się
przy kub ku ka wy. 

Ma ria Mi ko ła jew ska

Na ka wę bez lap to pa

*Świe żo wy re mon to wa na uli ca No wo-
 wiej ska w cen trum War sza wy mog ła -
by zna leźć się w nie jed nej re kla mów -
ce pro mu ją cej sto li cę, gdy by nie ob le-
 pio ne set ka mi ogło szeń la tar nie

O ma ło este tycz nym wy glą dzie la tar -
ni na uli cy No wo wiej skiej po in for mo -
wa ła nas czy tel ni czka „Me tra” zi ry to -
wa na ma ku la tu rą, któ ra psu je wy gląd
pięk nie od no wio nej uli cy. Pró bo wa ła
in ter we nio wać w Urzę dzie Mia sta.
W od po wie dzi na swo ją skar gę usły -
sza ła, że Urząd nie mo że ka rać osób
roz wie sza ją cych ogło sze nia, bo nie ma
pew no ści, kto je tam umie ścił.

Sa ma rów nież pró bo wa łam do wie -
dzieć się w Urzę dzie Mia sta, co moż -
na zro bić z la tar nia mi.

Wte dy oka za ło się, że nie wia do mo,
kto jest za nie od po wie dzial ny.

Pier wszy te le fon wy ko na łam do Urzę -
du Mia sta. Stam tąd ode sła no mnie do
Za rzą du Oczysz cza nia Mia sta, ana stęp -
nie do Za rzą du Dróg Miej skich. Do pie -
ro tam do wie dzia łam się, że za re mont
uli cy No wo wiej skiej od po wie dzial ne są
Tram wa je War szaw skie. Za czy stość na
chod ni ku ZOM, a la tar nie? Zna laz łam,
szu ka jąc w in ter ne cie – to pry wat na fir -
ma ZKRSIUE Cie śli kow ski.

Jej pra cow ni cy przy zna ją, że kon -
ser wa cja oświet le nia to tak że oczysz -
cza nie lamp ze śmie ci.

– Nie ste ty no we ogło sze nia po ja wia -
ją się na tych miast po ich ze rwa niu
– przy znał roz mów ca „Me tra”. Po na -
szej in ter wen cji ogło sze nia ze słu pów
jed nak znik nę ły.

Oza śmie co nych la tar niach moż na też
in for mo wać straż miej ską, al bo jak po -
ra dzi li nam straż ni cy, moż na ogło sze -
nia zry wać sa me mu. – Pó ki nie bę dą to
pla ka ty wy bor cze, ża den man dat nam
nie gro zi – za pew nił straż nik miej ski pod
nu me rem alar mo wym 986. ap

Do ko go na le żą
sto łecz ne la tar nie?

*Głów ny in spek tor sa ni tar ny za le -
ca, jak wy brać od po wied ni ple cak
szkol ny, oraz wska zu je, jak go za pa -
ko wać

Tor ni ster nie po wi nien bo wiem wa żyć
wię cej niż 10 do 15 proc. ma sy cia ła ucznia.
Cięż sze rze czy na le ży umiesz czać na
dnie, a wy żej lżej sze. Ścian ka przy le ga -
ją ca do ple ców po win na być usztyw nio -
na. Wła ści wy tor ni ster po sia da rów ne,
sze ro kie szel ki, któ rych dłu gość umoż -
li wia swo bod ne wkła da nie izdej mo wa -

nie, za pew nia jąc przy tym jak naj lep sze
przy le ga nie tor ni stra do ple ców. Za le ca
się rów nież do dat ko we za pię cie spi na -
ją ce szel ki zprzo du klat ki pier sio wej. Ple -
cak na le ży no sić na obu ra mio nach.

By uni k nąć no sze nia przez dzie ci
zbęd nych rze czy, za war tość tor ni strów
po win ni kon tro lo wać ro dzi ce. Głów -
ny in spek tor sa ni tar ny za le ca tak że
pod ję cie współ pra cy ze szko łą w ce lu
zor ga ni zo wa nia miejsc, w któ rych
ucznio wie mo gli by zo sta wić część pod -
ręcz ni ków i przy bo rów szkol nych.

Co waż ne, na wa gę szkol nej tor by
wpły wa nie tyl ko ob cią że nie książ ka -
mi, ale też ro dzaj ma te ria łu, z ja kie go
wy ko na no ple cak. Wa ga pu ste go tor -
ni stra wa ha się od 0,5 kg do 2 kg. pap

Jak wy brać 
do bry tor ni ster?

Klien ci Star buc ksa chęt nie spę dza ją

czas przy ka wie i lap to pie
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W tej 

taj wań skiej 

fa bry ce no że 

wy ko ny wa ne 

są z resz tek 

po nad pół 

mi lio na po ci sków

ar ty le ryj skich,

któ re Chiń czy cy

przez 20 lat 

zrzu ci li na

ten kraj
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Mło dzi nie szu ka ją pra cy

w Niem czech

Wbrew pro gno zom mło dzi miesz kań cy

wschod niej czę ści Unii Eu ro pej skiej

nie za le wa ją nie miec kie go ryn ku pra cy,

choć eks per ci sza co wa li, że z Pol ski

wy e mi gru je na wet 400 tys. osób. Na

ra zie pro gno zy się nie spraw dza ją. We -

dług da nych Fe de ral nej Agen cji Pra cy

licz ba za trud nio nych z Eu ro py Wschod -

niej wzro sła z 30 tys. pod ko niec ma ja

do 250 tys. obec nie. Wię kszość z nich

sta no wi li pra cow ni cy se zo no wi, a nie

wy so ko wy kwa li fi ko wa ni kan dy da ci.

Ko lej ne el fy na Ma zo wszu

Spół ka Ko le je Ma zo wiec kie ofi cjal ne

prze ję ła 16 no wych po cią gów ty pu Elf.

No wy mi skła da mi pa sa że ro wie KM

po ja dą we wrześ niu. Po cząt ko wo bę -

dą kur so wać na li nii War sza wa – Cie -

cha nów – Dział do wo, do ce lo wo zaś

bę dą ob słu gi wać m.in. li nię pro wa dzą -

cą na lot ni sko w Mo dli nie. Po ciąg

przy sto so wa ny jest do po trzeb osób

nie peł no spraw nych, wy po sa żo ny jest

w no wo czes ny na pęd, ma prze strzeń

na ba gaż i ro we ry, jest kli ma ty zo wa ny

i mo ni to ro wa ny.

Pra wie jak ory gi nał

Ubra nia z pod ro bio ny mi met ka mi ok.

40 firm war to ści ok. 2 mln zł zna le źli

po li cjan ci w jed nym z bu ti ków w cen -

trum han dlo wym w oko li cach pod war -

szaw skie go Nad a rzy na. 35-let nia wła -

ści ciel ka usły sza ła 26 za rzu tów, zwią -

za nych z wpro wa dza niem do obie gu

pod ro bio nej odzie ży. 

pap, gw

na pew no waż ne

*In ter ne to wi mar ke tin gow cy ma -
ją no wy spo sób na ci che wy cią ga -
nie in for ma cji o tym, co ro bi my
w sie ci. 

Cia ste czka, czy li nie wiel kie pli ki za pi -
sy wa ne na kom pu te rze pod czas prze -
glą da nia stron in ter ne to wych, to w sie -
ci rzecz po wszech na – sto su ją je nie -
mal wszyst kie ser wi sy. Po co? Bo umoż -
li wia ją zbie ra nie in for ma cji o kon kret -
nym użyt kow ni ku – ja kie fil my oglą da,
co czy ta itp. Dzię ki tym in for ma cjom
wła ści ciel stro ny do bie ra wy świet la -
ne re kla my. Cia ste czka bu dzą kon tro -
wer sje – choć są le gal ne i przy dat ne, to
fir my są kry ty ko wa ne za zbie ra nie co -
raz do kład niej szych da nych o użyt -
kow ni kach, a tak że han del da ny mi.

In na tech ni ka, któ rą prze ba da li na u -
kow cy, to su per cia ste czka. Są one o wie -
le bar dziej uciąż li we, bo są za pi sa ne
w ukry tych pli kach. Po tra fią od two rzyć
pro fil użyt kow ni ka, na wet gdy ten usu -
nie wszyst kie cia ste czka z kom pu te ra.

Su per cia ste czka fun kcjo nu ją już od ja -
kie goś cza su, ale zba da li je do pie ro te -
raz ucze ni z Uni wersytetu Stan for da.
Oka za ło się, że me to dę tę sto su ją naj -
więk si, m.in. MSN czy Hu lu. Mic ro -
softnp. sto so wał ten spo sób wswo jej sie -
ci re kla mo wej, dzię ki cze mu po zy ski wał
da ne o użyt kow ni kach, na wet gdy nie
wcho dzi li oni na stro nę Mic ro sof tu.

Za py ta ny o su per cia ste czka przed -
sta wi ciel Mic ro sof tu stwier dził, że kod
zo stał usu nię ty.

ti gi, mig, wy bor cza.biz

W sie ci tro pią 
nas co raz le piej

*W tym ro ku Mi ko łaj przy je dzie do
kie row ców nie 6, lecz 1 grud nia. Bo
właś nie od te go dnia bę dą mo gli do-
 je chać do gra ni cyz Niem ca mi no wym 
od cin kiem au to stra dy A2.I to za dar-
 mo przez pół ro ku

Na tę au to stra dę kie row cy cze ka ją
od wie lu lat. Na sta rej „dwój ce” do
gra ni cy wie lu lu dzi stra ci ło bo wiem
nie tyl ko ner wy, ale i ży cie. To jed -
na z naj bar dziej nie bez piecz nych
dróg, na któ rej nie ma chy ba dnia
bez wy pad ku. Tra są, któ ra jest czę -
ścią głów ne go eu ro pej skie go ko ry -
ta rza trans por to we go wschód-za -
chód, co dzien nie su nie 15-20 tys.
sa mo cho dów, z cze go znacz na
część to ti ry. W efek cie, że by po ko -
nać po nad 100-ki lo me tro wy od ci -
nek z No we go To my śla do Świec ka,
kie row cy po trze bu ją od 1,5 do 2 go -
dzin. Na szczę ście wi dać już ko niec
kosz ma ru – za trzy mie sią ce do je -
dzie my do gra ni cy wy god ną, bez -
piecz ną au to stra dą. Pod róż A2 z Po -
zna nia do gra ni cy zaj mie nie co po -
nad go dzi nę, a do Ber li na nie wię -
cej niż dwie.

Au to stra da Wiel ko pol ska, któ ra bu -
du je no wą tra sę, pla nu je na 30 li sto pa -
da uro czy stość za koń cze nia in we sty -

cji, a już 1 grud nia A2 ma być otwar ta
dla ru chu.

– Ma my jesz cze du żo cza su, bo choć
do wy ko na nia po zo sta ło nam 6 km
pod bu do wy i 31 km na wierz chni, to
w tej chwi li te go ty pu pra ce prze bie -
ga ją już bar dzo szyb ko – prze ko nu je
An drzej Pa ta las, pre zes Au to stra dy
Wiel ko pol skiej. – Na wierz chnia na ca -
łej au to stra dzie bę dzie go to wa w za -
sa dzie w po ło wie wrześ nia – do da je.

Za strze ga jed nak, że aby na au to stra -
dę mog ły wje chać sa mo cho dy, trze ba

jesz cze po cze kać. Za sto so wa ny przy
bu do wie dro gi be ton wy ma ga bo wiem
cza su na tzw. do jrze wa nie.

– Po za tym mu si my jesz cze do koń -
czyć pra ce zwią za ne z ochro ną śro do -
wi ska, bo bez te go nie do sta nie my zgo -
dy na użyt ko wa nie dro gi – wy jaś nia
Pa ta las.

Kie row cy, któ rzy wy ja dą na A2, nie
za pła cą za prze jazd. Op ła ty zo sta ną
wpro wa dzo ne na ko niec ma ja 2012 r.
(ok. 20 gr/km).

Lech Bo jar ski, gw 

Au to stra da do Nie miec
go to wa za trzy mie sią ce

Bu do wa 

au to stra dy A2

z No we go 

To my śla 

do Świec ka
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31079722

USŁUGI POGRZEBOWE
Belgradzka 52 lok. 69 
Warszawa 

tel. 22/643 07 60, 
502 708 780

C A Ł O D O B O W O
30772491

Znajomy z 85 roku 
z Instytutu Hematologii 

z Chocimskiej, 
pielęgniarka Dorota

– odezwij się.
31060405

30940641

31080180

GEODEZYJNE USŁUGI 
• szybko • solidnie 

• duże doświadczenie

tel.: 502 355 530, 501 099 499,

planimetr@vp.pl
31078038

SZYBKI KREDYT!!!
3 gotówki bez zaświadczeń 

3 spłata kredytów plus gotówka 
3 firmy bez ZUS i US 3 hipoteki

Warszawa, tel. 504 246 727
31065034

31069863

R E K L A M A O G Ł O S Z E N I A A D R O B N E

ALERGIE - testy, bezboleśnie 511 555 007  

"DENTAL-MED" - stomatologia, ortodoncja 
(leczenie bez ekstrakcji) - System DAMON, 
CLEAR ALIGNER przezroczysty aparat 
protetyka, chirurgia, implanty, wybielanie 
22/629 00 38 , ul. Hoża 27/2 też w soboty.  

„AG” Masaże tylko dla Panów 22848-99-99 

Gratis d. masaż dla panów 506-629-516 

MASAŻ aktywny 508 900 354. 

MASAŻ ODPRĘŻAJĄCY 514 419 972  

MASAŻ relaksujący 511 597 517 

Odprężający masaż 606 585 603 

RUBENOWSKA MASAŻYSTKA530516920 

Duży skuter 125-kuna, 2500zł, 601204073 

AAAAAAAAAAAAAAAAAA AUTOKASACJA 
Skup aut, gotówka zaświadczenie, transport 
gratis W-wa okolice; 0 504 048 769 

aaaaaaa AUTO SKUP po 98r. 502 106 903 

A Uszkodzone zniszczone 785 450 565 

 AUTOKASACJA SKUP AUT, GOTÓWKA 
ZAŚWIADCZENIE,TRANSPORT GRATIS  
W-WA OKOLICE; 0 500 480 500 

Auto skup po 02r!! dobrze płacę 507140012 

Auto skup po 99r. wysokie ceny 696642333 

AUTO SKUP WARSZAWA tel.501 291 812 

Kupię każde auto całe i uszkodzone. 
514 335 131 

Kupię każde auto niezależnie od stanu  
i rocznika, także nieopłacone. 516 985 073  

KUPIĘ KAŻDE AUTO, STAN OBOJĘTNY, 
DOJAZD, GOTÓWKA tel. 512 448 816 

Kupię każde auto z lat 97-2010r. najwięcej 
zapłacę, szybki dojazd, gotóka, 500 666 553 

Skup aut po 97r. Najwyższe ceny, płatność 
od ręki, profesionalna obsługa t:500 540 100 

Skup aut, zwalniamy z OC, 500 376 165 

Stan marka wiek nieistotny 502 94 94 95 

 Wynajem samochodów, tel. 517 260 460 

ACS Sp z o.o. zatrudni pracowników 
porządkowych przy pracach utrzymania 
czystości w samolotach, tel. 22 650 20 23 
w godz. 9-15 w dni powszednie 

Atrakcyjne hostessy W-wa 880168628 

Brukarza zatrudnię 602 62 22 35 

BRYGADY DO DOCIEPLEŃ, WARSZAWA. 
TEL. 608-681-089 

Do ochrony obiektów biur W-wa 225489035 

DO OCHRONY Z LIC. I i II st.  
do 55 lat, i bez licencji do 60 lat. 
501-784-014, 22/ 847-35-35 wew. 113 

Do wulkanizacji z dośw. (22) 668 86 65 

KUCHARKĘ z doświadczeniem do Szkoły 
Podstawowej na Targówku tel. 510 105 509 

KUPIĘ książeczkę mieszk., 518 76 10 55 

KUPIĘ książeczkę mieszk.793 182 764 

KUPIĘ książeczkę mieszk.793 182 764 

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

MASAŻYSTKI do AG. 728-777-065 

Stolarz z doświadczeniem, stopnie, 
poręcze, drewno masywne. ul.Połczyńska/ 
Poznańska tel 517 819 507, 22 721 14 01 

Ślusarz-spawacz,MIG,TIG,samodzielny, 
balustrady nierdzew, lekkie konstrukcje, 
ogrodzenia ul.Połczyńska/Poznańska,  
tel: 502 602 618; 22/721 14 01 

Zbrojarz samochodowy 601 23 62 50 

Z osobowym na gaz 728 777 065 

Pianino, keyboard, dojazd, 503 92 18 43 

Chętnie podzielę się wołowym mięsem 
mrożonym dla psów w cenie 5zł./kg.  
tel. 606 283 545 

Antykwariat, książki, dojazd, 608 885 800 

SKUP KSIĄŻEK 501-561-620. 

SREBRO kupię. Dobra cena;506 959 445 

ZNACZKI, POCZT. KUPIĘ 0 516 400 434 

Aż 3000 zł pożyczki, szybko, 
na jasnych zasadach i bez 

zbędnych formalności. 
Provident: 600 400 295 

7 dni w tygodniu 7:00-21:00  

Kredyty trudne BIK Tel. 668 308 435 

POSZUKUJESZ KREDYTU 
HIOPTECZNEGO? NIEZALEŻNY 
DORADCA FINANSOWY POMOŻE W  
PRZEANALIZOWANIU OFERT  
NIEMAL WSZYSTKICH BANKÓW W 
POLSCE ORAZ DOPEŁNIENIU  
FORMALNOŚCI OKOŁOKREDYTOWYCH. 
TEL 787-924-816 

Pożyczka CHWILÓWKA od 200 do 5000zł. 
uproszczone procedury, bez BIK,w 1 dzień, 
dojeżdżamy do klienta, Tel. 22 487 55 88,  
692 900 500. www.bezpieczna-pozyczka.pl 

POŻYCZKA POD HIPOTEKĘ, 2% m-c, 
UDZIELA FIRMA, BEZ PRZEDPŁAT !  
BEZ ZDOLNOŚCI, BEZ BIK., z zadłużeniami 
np: ZUS, US, komornik, decyzja do 48h.  
Tel. 692 900 500, 22 487 55 88, 
www.bezpieczna-pozyczka.pl 

POŻYCZKI bez zaświadczeń - gotówka od 
ręki oraz trudne KONSOLIDACJE 666 195 797 

Skuteczna pomoc prawna 605 561 478 

AaaaaaaaPRZEPROWADZKI,606 906 769 

Aaaaaa przeprowadzki wywóz 607 416 543 

Aaaa wywóz transport tanio 880 625 761 

Aaa przeprowadzki magazynowanie prze- 
wóz pianin fortepianów. POŁEĆ. 664 30 30  

Aaa Przeprowadzki tanio solidnie 8449202 

Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz 
piachu, czarnoziemu, 0 602 664 984 

 Kontener na gruz, śmieci, 600 964 136 

Przeprowadzki przewóz pianin 602226147 

P R Z E P R O W A D Z K I !!! T A N I O !!!  
www.fenix-vip.pl 501 706 300  

Pranie dywanów dojazd gratis 844 92 02 

Sprzątanie domów i mieszk. 503-015-271 

aTANI SERWIS,DOJAZD 24/7 504 617 837 
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Newsdnia
Malarz, grafik, twórca parateatralny, performer, którego pasjonował buddyzm i magia
– Andrzej Urbanowicz zmarł wczoraj w Szklarskiej Porębie. Miał 73 lata. Od dawna był ciężko chory. Jego
prace można oglądać w muzeach i kolekcjach na całym świecie. Znajdują się również w zbiorach Muzeum
Śląskiego i Muzeum Historii Katowic.

kultura

Ma ja Sta ni szew ska

*metro@agora.pl

Har ris, któ ra wtym ro ku skoń czy 60 lat,
sprze da ła na ca łym świe cie kil ka na ście
mi lio nów ksią żek. Jest też pier wszą au -
tor ką, któ rej osiem czy ta deł rów no cześ -
nie zna laz ło się na li ście best sel le rów „New
York Ti me sa” (28 czer wca 2009). Choć pi -
sze od po nad 30 lat, sła wę zdo by ła nie -
daw no – za spra wą pew nej kel ner ki zma -
łe go mia ste czka Bon Temps wLu i zja nie.
To wy my ślo na przez Har ris So o ki Stac -
kho u se, bo ha ter ka se rii ksią żek o
wampirach, zktó rych każ da wty tu le za -
wie ra ła sło wo „mar twy.” Na „Mar twe go
aż do zmro ku” na tknął się w księ gar ni
Alan Ball, na gro dzo ny Osca rem sce na -
rzy sta „Ame ri can Be a u ty”, i„Sze ściu stóp
pod zie mią”.  Niedługo potem  po wsta ła
„Czy sta krew” – se rial oglą da ny przez mi -
lio ny wi dzów (u nas po ka zu je go HBO
oraz FOX Li fe). Ra zem z nim świat do -
wie dział się opani Har ris i in nych bo ha -
ter kach jej ksią żek: sprzą tacz ce, bez ro -
bot nej ibib lio te kar ce.

Kel ner ka i sprzą ta czka idą 
po sła wę 

Wszyst kie one ma ją ze so bą coś wspól -
ne go – są z po zo ru zu peł nie zwy czaj ne,
miesz ka ją w ma łych mia ste czkach, ale

wciąż przy da rza ją im się dziw ne rze -
czy. Naj słyn niej sza jest, oczy wi ście, kel -
ner ka So o ki Stac kho u se, któ ra sły szy
my śli in nych lu dzi, a za ko chu je się
w wam pi rze Bil lu (wam pi ry „wy szły
z tru mien”, bo ja poń scy na u kow cy wy -
my śli li sztucz ną krew). Za pier wszą po -
wieść o niej – „Mar twe go aż do zmro -
ku” – do sta ła 5 tys. do la rów. Kil ka lat
póź niej – za książ ki nr 9-11 („De ad Rec -
ko ning” uka za ła się w USA w ma ju) już
kwo tę sied mio cyf ro wą.

W Pol sce na li stach best sel le rów Em -
pi ku są obec nie książ ki o Li ly Bard,

upra wia ją cej ka ra te sprzą tacz ce ukry -
wa ją cej mrocz ną ta jem ni cę z prze szło -
ści, któ ra wciąż na ty ka się na zwło ki
swo ich klien tów lub ich są sia dów. Na
ra zie uka za ły się trzy – „Czy sta jak łza”,
„Czy ste sza leń stwo” i „Czy ste in ten -
cje”, ale Har ris już za po wie dzia ła, że
bę dzie ich 13.

Bez ro bot na sły szy gło sy 

Jed no cześ nie z hi sto ria mi o So o ki pra -
co wi ta Har ris, któ ra ja ko cór ka na u -
czy cie la i bib lio te kar ki od dziec ka
chcia ła zo stać pi sar ką, two rzy ła se rię

o Har per Con nel ly, bez ro bot nej, któ -
ra ja ko 15-lat ka zo sta ła tra fio na pio ru -
nem i od te go cza su do sko na le wy czu -
wa zwło ki lu dzi, ale i spo sób, w ja ki
zgi nę li. Ra zem ze swo im bra tem pod -
ró żu je po Sta nach, szu ka jąc wśród
ciał za mor do wa nych nie szczęś ni ków
swo jej za gi nio nej sio stry. Na ra zie po -
wsta ły czte ry książ ki (wszyst kie uka -
za ły się po pol sku – pier wsza no si ty -
tuł „Gro bo wy zmysł”). Na ka rie rę
w Pol sce cze ka jesz cze pier wsza se -
ryj na bo ha ter ka Har ris, nie wy so ka
bib lio te kar ka Au ro ra Te a gar den, któ -
ra spę dza czas, pro wa dząc pry wat ne
śledz twa.

Pi sar ka za ra bia mi lio ny 

Ogrom na po pu lar ność i pie nią dze,
któ re na gle spa dły na pi sar kę, nie zmie -
ni ły szcze gól nie jej ży cia. Mę żat ka od
33 lat, mat ka trój ki dzie ci miesz ka
w drew nia nym do mu w ma łym mia -
ste czku i mó wi, że in spi ra cji do ksią -
żek szu ka po są siedz ku – w Wal-Mar -
cie, u są sia dów, w koś cie le. Jej naj wię -
ksze sza leń stwo zwią za ne z mi lio no -
wym kon trak tem to... od mo wa wy ja -
zdu w tra sę pro mu ją cą książ ki. Bo Har -
ris ży je nor mal nym ży ciem, jak jej bo -
ha ter ki, tyl ko od cza su do cza su spo -
ty ka ją coś nie zwy kłe go.*

Ta kie zwy kłe panie z są siedz twa
Kelnerka, sprzątaczka, bibliotekarka, bezrobotna – oto nowe bohaterki kobiecej literatury sprzedającej
się w milionach egzemplarzy. Wszystko za sprawą Charlaine Harris, która ma na koncie już 30 powieści

MU ZY KA. Słu chaj ber liń czy ków.

Kon cert ina u gu ru ją cy se zon w Fil har -

mo nii Ber liń skiej 26 sierp nia bę dzie

moż na obej rzeć, a co waż niej sze, po -

słu chać go w in ter ne cie. Ber liń scy fil -

har mo ni cy pod ba tu tą Si mo na Rat -

tle'a wy ko na ją VII Sym fo nię e-moll

Gu sta va Mah le ra. Aby ich po słu chać,

trze ba się za re je stro wać na stro nie

De ut sche Ban ku, me ce na sa or kie -

stry. Ber li ner Phil har mo ni ker to jed -

na z pię ciu naj lep szych or kiestr świa -

ta.

NEON. „Wię cej pa sji” na 10 Do -

wning Stre et. Na ścia nach sie dzi by

pre mie ra du że go kra ju na le ży spo dzie -

wać się dzieł sztu ki, ale neon, do te go

au tor stwa skan da li zu ją cej ar tyst ki,

któ rej naj słyn niej sza do tąd pra ca to

nie za ście lo ne, brud ne, włas ne łóż ko,

ra czej tu nie pa su je. Ale nie Da vi do wi

Ca me ro no wi, któ ry rok te mu po pro sił

Tra cey Emin o stwo rze nie cze goś spe -

cjal nie na ścia nę sie dzi by na Do wning

Stre et. Neon z na pi sem „Mo re Pas -

sion” („Wię cej pa sji”) za wisł w we e -

kend przed wej ściem do Po ko ju Te ra -

ko to we go, w któ rym czę sto przyj mu je

się ofi cjal nych go ści. stan, PAP

kul tu ral nie i na te mat

*Po nad 100 spot kań i pro jek tów
z udzia łem 300 ar ty stów, na u kow ców
oraz fi lo zo fów zna laz ło się wpro gra mie
Eu ro pej skie go Kon gre su Kul tu ry, któ -
ry za cznie się 8 wrześ nia we Wroc ła wiu.

Or ga ni za to rzy, któ rym to wa rzy szył
wczo raj mi ni ster kul tu ry i dzie dzic twa
na ro do we go Bo gdan Zdro jew ski, za po -

wia da ją wiel ki fe sti wal sztu ki. Zes pół No -
wych Ho ry zon tów przy go to wu je prze -
gląd 15 eu ro pej skich fil mów, bę dzie mu -
zycz ny pro jekt z udzia łem kom po zy to -
ra Krzysz to fa Pen de rec kie go, gi ta rzy sty
zes po łu Ra dio he ad Jon ny’ego Gre en -
wo o da igu ru elek tro ni ki Ap he xa Twi na,
oraz pra pre mie ra spek ta klu Kry stia na
Lu py i Do ro ty Ma słow skiej „Po cze kal -
nia.0”. Odbędą się też wykłady, kon fe -
ren cje i dys ku sje wo kół te ma tu „Kul tu -
ra dla zmia ny spo łecz nej”. ag, pap

Wiel ki kon gres
dla kul tu ry
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Anna Paquin

jako Sookie

Stackhouse,

najsłynniejsza,

ale niejedyna

bohaterka

Harris
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Powitaj piękniejszą siebie

Oferta dnia

55 zł zamiast 115 zł za strzyżenie 

i regenerację włosów, masaż głowy 

i więcej w salonie Ecri

Sprawdź na www.happyday.pl

115 zł

55 zł

-52
%

30980856 30984551

OGŁOSZENIE

R E K L A M A



1 RP

metro WTOREK 23 SIERPNIA 2011

Imieniny obchodzą: Filip, Róża
metro.pl8

kultura

metro@agora.pl
Listy piszcie

F
undacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą” zwraca się

z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc dla

Roberta, który w 2008 roku uległ groźnemu

wypadkowi. W następstwie tego wypadku doznał bardzo

wielu urazów, złamań, urazu kości twarzo-czaszki, oraz

amputacji nogi. Po wielu operacjach Robertem zajęli się

psycholodzy, jego życie straciło sens. Z czasem jednak

Robert zamienił wózek inwalidzki na protezę i zaczął

uczyć się ponownie samodzielności. Dofinansowana

przez NFZ proteza jest bardzo słaba i dość „awaryjna”.

Aby chłopak mógł zbliżyć się do życia sprzed wypadku

potrzebuje specjalistycznej protezy, której koszt

przekracza możliwości finansowe najbliższych. Dlatego

bardzo prosimy o każdą złotówkę i swój mały wkład

w usprawnienie Roberta. 

Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”  

61 1060 0076 0000 3310 0018 2660

z dopiskiem: darowizna na leczenie i rehabilitację

Roberta Gajowego

Robert uległ
groźnemu
wypadkowi
i potrzebuje
specjalistycznej
protezy

31038585

O G Ł O S Z E N I E  B E Z P Ł A T N E

* * Meade maluje farbami ludzi,
przedmioty, a nawet fragmenty ar-
chitektury i ustawia je tak, by ca-
łość tworzyła nowy obraz, który
ona potem fotografuje. W ten spo-
sób trójwymiarowa instalacja zmie-
nia się w dwuwymiarowy obraz do
powieszenia na ścianie. Meade ja-
ko uczennica, a potem studentka
pracowała w biurze prasowym Ka-
pitolu, a następnie przy kampanii
prezydenckiej Baracka Obamy.
Wtedy zafascynowało ją, jak świat
politycznego PR potrafi zmieniać
produkt wyjściowy, np. słowa po-
lityka w atrakcyjny przekaz dla wy-
borców. W swojej sztuce zajmuje
się tą samą kwestią – podczas per-
formance’u zamienia żywych lu-
dzi w malowanych bohaterów ob-
razu. Jej prace oglądać można wga-
lerii Irvine Contemporary w Wa-
szyngtonie. stan

Rze czy wi stość od ma lo wa na

Metallica i Lou Reed.
Oto Loutallica!
*Takiego połączenia nie spodziewa-
li się nawet najwięksi fani Metalliki. I na
odwrót – wspólna płyta weteranów
ciężkiego grania z Lou Reedem to pre-
cedens także w świecie awangardo-
wego rocka. Wykonawcy uruchomili
już stronę projektu i ogłosili datę pre-
miery: 31 października w Wielkiej Bry-
tanii, dzień później w Stanach.
– To niebiańskie małżeństwo. Wie-
działem o tym od pierwszego dnia, gdy

zagraliśmy razem – mówi Lou Reed.
Sami muzycy określają projekt jako
Loutallica. Na płycie znajdą się nowe
interpretacje utworów skomponowa-
nych przez Lou Reeda na potrzeby mu-
sicalu „Lulu” o upadłej tancerce, zre-
alizowanego na podstawie sztuki nie-
mieckiego pisarza Franka Wedekinda.
Monotonny głos Lou Reeda, historie
o pożądaniu i rozpaczy, związane z apo-
kaliptyczną siłą Metalliki? „Tak, to moż-
liwe. I idealnie do siebie pasuje” – pi-
sze magazyn „Rolling Stone” i dodaje,
że to „nie przypomina niczego, co by-
ło wcześniej”. gazeta.pl 

24-letnia
Amerykanka
Alexa Meade
nigdy nie chodziła
do szkoły
plastycznej. 
Ale jej prace
to najbardziej
zdumiewające
dzieła sztuki,
jakie ostatnio
oglądaliśmy

ALEXA MEADE (5)
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WaWar szasza wawa
DoDo lili na a MuMu minmin kóków w 

Parark Przrzy Ksiąią żężę cej,cej, dzia a ła a przrzy naj mniejmniej

dodo kokoń ca wrza wrześeś ninia a 

Wcześ niej był to za pom nia ny skwer
z ma łym je zior kiem, wo kół któ re go
spa ce ro wa li wła ści cie le psów. Te raz
w par ku sta nął drew nia ny bar, roz ło -
żo no le ża ki, pu fy. Miej sce tęt ni ży -
ciem. Dzie ci ba wią się na pla ży, do ro -
śli roz ma wia ją, czy ta ją książ ki, gra ją
w bad min to na. Wie czo rem mo gą
przyjść na kon cert, im pre zę czy też
po pro stu na pić się pi wa lub jed ne go
z drin ków na zwa nych od bo ha te rów
„Mu min ków”. W do li nie na wet psy
znaj dą coś dla sie bie, dzia ła psia sto -
łów ka. Tu bę dzie co ro bić rów nież we
wrześ niu: 13 za gra pro jekt Black Ta xi,
a 15 – zes pół Fro zen Bird.

UnexUnex pepe tedted FoFo unun ta a inin OcOc cucu pa a tiontion (UFO)(UFO) 

plplac Na a RoRoz z dro żu,żu, dodo kokoń ca sa sieierp ninia a 

Na nie u ży wa nej fon tan nie wy lą do -
wa ło UFO, czy li in sta la cja przy po mi -
na ją ca sta tek kos micz ny. W gór nej
czę ści znaj du ją się po ko je go ścin ne,
któ re moż na wy naj mo wać, jak w ho -
ste lu. Na do le jest bar, prze strzeń ze
sto li ka mi i le ża ka mi, a na wet ba sen.
Bar dzo du żo się też dzie je, or ga ni zo -
wa ne są wy prze da że ga ra żo we, dan -
cin gi i po ka zy fil mo we. W naj bliż szą
so bo tę w godz. od 12 do 18 od bę dzie
się Ga ra żów ka – wy prze daż do mo -
wych sta ro ci, czy li praw dzi we wy ko -
pa li ska skar bów. Sprze da wać mo że
każ dy: miej sców ka kosz tu je 10 zł.

CudCud nad W Wi słąłą 

LeLe wy brzrzegeg W Wi słyły, na wa wy so koko ściści CenCen trumum

Na a u kiki KoKo peper r niknik 

Za nim po wstał cud, nad Wi słą nie
by ło miej sca, w któ rym moż na

usiąść, wy pić ka wę lub pi wo, po słu -
chać jaz zu na ży wo. Te raz moż na zro -
bić to wszyst ko, a na wet wię cej! Ju -
tro o 20.30 do zo ba cze nia mo no dram
„Bel fer”, po tem kon cert. Wstęp 10 zł.
Po spek ta klu, ok. godz. 22, za gra DJ
Re we la cyj ny Lu cia no. 

Łódódź ź 
LetLet nini skoko Księię żyży MłynMłyn 

Wilil la a Grohoh ma a na, TyTyl na a 9/11,9/11, dzia a ła a dodo

2828 s sieierp ninia a 

W Let ni sku Księ ży Młyn mo żesz za -
grać w szla chec ką grę kar cia ną Ve to!,
obej rzeć pra ce mło dych pro jek tan tów
mo dy, zjeść śnia da nie na tra wie i sko -
rzy stać z war szta tów ta necz nych.
Obec nie trwa tu wy sta wa PRA CU -
JĘ/WY TWA RZAM/KON TRO LU JĘ.

Jesz cze wię cej atrak cji cze ka na was
od czwar tku do nie dzie li w pięk nej wil -
li Groh ma na, oży wio nej kul tu ral nie
przez Łódź Art Cen ter.

WrWrococ ławaw
Ka a fefe PlPla a ża a 

Nad OdOd rą,ą, w s w są siediedz z twieie z zoooo i Pi Przrzy sta a nini

Zwieie rzrzy niecniec kiejkiej

Mo żesz tu wy po cząć z da la od zwy -
kłych ka wiar ni i ba rów, mo żesz na pić
się pi wa lub ka wy, po ło żyć na pla ży
lub po grać w siat ków kę. Mo żesz też
przyjść wie czo rem, usiąść na jed nym
z le ża ków usta wio nych na 200 to nach
pia sku i pa trzeć na stat ki pły wa ją ce
Od rą, po dzi wiać za chód słoń ca lub
spa da ją ce gwia zdy. Czę sto też od by -
wa ją się po ka zy fil mo we lub wie czo -
ry mu zycz ne.

PoPo znań 
KoKon tete nene rARTART 

W cencen trum,um, nad Wa War tą,tą, dzia a ła a dodo kokoń ca

wrzwrześeś ninia a 

Mo bil ne cen trum kul tu ry i sztu ki kon -
te ne rART to in sta la cja zbu do wa na na
pla ży skła da ją ca się z kon te ne rów,
w któ rych dzie ją się bar dzo cie ka we
rze czy. Otwar to tam pra cow nie: gra -
ficz ną, mu zycz ną, mul ti me dial ną, de -
si gner ską, w któ rych moż na spot kać
lu dzi kul tu ry, do wie dzieć się cze goś no -
we go, wziąć udział w war szta tach. Moż -
na też po pro stu od po cząć, spot kać się
ze zna jo my mi, obej rzeć film i przyjść
na kon cert. Ju tro prze gląd fil mów krót -
ko me tra żo wych i etiud uczniów War -
szaw skiej Szko ły Fil mo wej, w re per tu -
a rze m.in. etiu da „Ga le rian ki”. W pią -
tek ope ra „Puc ci ni nad rze ką”, a w so -
bo tę – kon cert Ga ga rin Bro thers.

Ju lia Mar de usz

Śnia da nie na tra wie i in ne przy jem no ści
To ma być pięk ny let ni ty dzień, a ta kie go nie wol no zmar no wać w czte rech ścia nach. Ru szaj cie w ple ner, szu kać klu bów 
i ka wiar ni, któ re wy sy pa ły się na skwe rach i w par kach. Tym bar dziej że nie któ re z nich dzia ła ją tyl ko do koń ca sierp nia. Gdzie?
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Ba ran 21.03-19.04 Ba ra ny bę dą dziś

bar dzo po moc ne, peł ne wy ro zu mia ło ści.

Chęt nie spę dzą czas w to wa rzy stwie, po-

 ja wi się rów nież szan sa na flirt. 

Byk 20.04-20.05 By ki mo gą mieć prob-

 lem z kon cen tra cją. Bły ska wicz nie za u -

wa żą to ich roz mów cy, a By ki mo gą mieć

nie przy jem no ści. Bliź nię ta 21.05-21.06
Do sko na ły na strój bę dzie to wa rzy szył Bliź -

nię tom od ra na. To do bry dzień, by wy brać

się na za ku py. Wie czór war to spę dzić

z uko cha ną oso bą. Rak 22.06-22.07
Ra ki mo gą po czuć się zmę czo ne nad mia -

rem wra żeń. Po ja wi się mnó stwo spraw,

a Ra ki mo gą mieć kło pot, by so bie ze

wszyst kim po ra dzić. Lew 23.07-22.08
Czas sprzy ja pod ró żom. Lwy bę dą w ru -

chu, przed ni mi mnó stwo wra żeń. Nie

po win ny za po mi nać o swo jej dru giej po -

łów ce. Pan na 23.08-22.09 Przed Pan-

 na mi wie le no wych moż li wo ści za wo do -

wych. Waż ne, by uwie rzy ły w sie bie i po -

ka za ły się od jak naj lep szej stro ny, nie

bo jąc się mó wić o pla nach i po my słach.

Wa ga 23.09-22.10 Bez gra nicz ny op ty -

mizm – oto, jak za po wia da się dzień Wag.

Nie bę dzie spraw trud nych, być mo że na -

wet uda Wam się po móc ko muś w kło po -

tach. Skor pion 23.10-21.11 Skor -

pio ny po win ny trzy mać ner wy na wo dzy.

Je śli da dzą się po nieść, mo gą spro wo -

ko wać kłót nię, któ rej bę dą ża ło wać. War -

to się wy ci szyć. Strze lec 22.11-21.12
Strzel ce bę dą w do sko na łej for mie. Po -

czu ją jas ność umy słu, bę dą mia ły po le

do pod pi su w spra wach za wo do wych, po-

 ja wi się wie le no wych moż li wo ści. 

Ko zio ro żec 22.12-19.01 Ko zio roż ce

nie po win ny tak ne ga tyw nie oce niać in-

 nych lu dzi. Wpad ki nie za wsze wy ni ka ją

ze złej wo li. War to wy ka zać się em pa tią.

Wod nik 20.01-18.02 Wod ni ki bę dą zre-

 lak so wa ne, wy po czę te, sko re do po dej -

mo wa nia ry zy ka. War to zro bić coś sza lo -

ne go i za an ga żo wać w to swo ją dru gą po -

łów kę. Ry by 19.02-20.03 W ży cie Ryb

mo że wkraść się le ni stwo. Bę dą stro nić

od kon tak tów z ludź mi, za pra gną cie szyć

się sa mot no ścią, któ ra przy nie sie im wie -

le do bre go.

horoskop

odpręż się

Ru do wło sa dziew czy no z nie bie ską

bran so let ką Col le gium Bal ti cum, 

któ ra 20 sierp nia wsia dłaś ze mną do

bu sa Star gard Szcze ciń ski-Szcze cin. 

Sie dzia łaś obok mnie i zo sta wi łaś 

zie lo ny swe te rek H&M. Odez wij się: 

lu kasz_zz1984@wp.pl

Wszyst Wszyst kie kie go naj go naj lep lep sze sze go go dla wspa nia -

łej Do rot ki z oka zji uro dzin od Ma riu -

sza. KO CHAM CIĘ:*

Ogrom Ogrom ne po ne po dzię dzię koko wawa nie nie dla Pa na mo -

tor ni cze go z tram wa ju 11 w Ło dzi, któ -

ry 21 sierp nia na skrzy żo wa niu Mic -

kie wi cza i Koś ciusz ki udzie lił po mo cy

bez dom ne mu. A przy oka zji ape lu ję do

MPK: kup cie ap te czki! Mo ni ka

Zgu Zgu bio bio no porno por tfel tfel z do ku men ta mi na

na zwi sko Wa siak Ire ne usz w oko li cach

ulic Skrom na i Krzy woń na Łódź 

Ru da dnia 10 sierp nia 2011. 

Pro si my o zwrot do ku men tów. 

Na gro da 400 zł. Kon takt 793 

233 518.

Ser Ser decz decz ne po ne po zdro zdro wie wie nia nia i elek tro nicz -

no-pro gra mi stycz ne uśmie chy dla ko -

le gów z pra cy i na sze go Pa na dy rek to -

ra z fir my KSK D****** oby nam się

wszyst ko kom pi lo wa ło!

Dzię Dzię ku ku ję Mal ję Mal win win cece, Tom ko wi, mo jej

Sio strzycz ce i uko cha ne mu Ufo lud ko wi

za co dzien ną mo ty wa cje, że by wstać

ra no z uśmie chem do pra cy. Je ste ście

ko cha ni. Syl wia

Chcesz po zdro wić, ko muś po dzię ko -

wać al bo po da ro wać coś, cze go nie

po trze bu jesz? Pisz: me tro@ago ra.pl

po daj da lej 

Mil lo to ok. 1,5-rocz -

ny psiak ra sy ala skan

ma la mu te, ko cha ny,

bar dzo po słusz ny mi -

łoś nik za baw, przy tu la -

nia i tar mo sze nia.

Uwiel bia ruch i dłu gie

spa ce ry. Bar dzo ład nie cho dzi na smy -

czy. Kon takt: 601 508 916, War ka

Mak sio ma ok. 1,5

mie sią ca, jest ślicz -

nym, trosz kę jesz cze

nie po rad nym ma lu -

chem. Mak sio jest za -

cie ka wio ny ca łym

świa tem, lu bi być bli -

sko czło wie ka. Prze by wa w do mu tym -

cza so wym pod Ło dzią. Kon takt: 507

308 411 (po godz. 12), Łódź

adop tuj zwie rza ka

JAK TAM JEST NAPRAWDĘ?
W KIEJDANACH, WĘDZIAGOLE, SERBINACH,
UŻUMISZKACH, OPITOŁOKACH...
...RODZINNYCH STRONACH CZESŁAWA MIŁOSZA?

Książka Tomasza Jędrzejewskiego to lektura nie tylko

dla miłośników życia i dzieła Miłosza, lecz także dla tych,

którzy zechcą osobiście zobaczyć miejsce, gdzie polski

noblista urodził się i przeżywał najszczęśliwsze chwile.  

KSIĄŻKA W SPRZEDAŻY

KSIĄŻKA DO NABYCIA NA                                                  LUB POD NUMEREM TELEFONU 801 130 000,
OPŁATA ZA POŁĄCZENIE ZGODNIE Z TARYFĄ OPERATORA
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Rozmowa

gratis z wróżką

800 706 836

Ten ho tel bę dzie
miał wie le gwia zdek
*Je śli ma cie już dość za tło czo -
nych ku ror tów, mo że za in te re su -
je was ta ofer ta

Ro syj ska fir ma Or bi tal Tech no lo -
gies już w 2016 ro ku chce otwo rzyć
ho tel na or bi cie. Znaj dzie się w nim
miej sce dla sied miu osób. Sto łów -
ka bę dzie ser wo wać ziem skie je dze -
nie z mi kro fa li i śliw ko wy kom pot,
ale o al ko ho lu mo że cie za pom nieć
– na po kła dzie bę dzie pro hi bi cja.
Je śli wszyst ko to wy da je się wam
ku szą ce, za cznij cie od kła dać za -
skór nia ki: jak po da je „Da i ly Ma il”
pię ciod nio wy po byt bę dzie kosz to -
wał 100 tys. fun tów, trans port – dwa
dni w ra kie cie So y uz – 500 tys. W su -
mie ja kieś 3 mln zł. ag

Co ro bisz w wa ka cje za pięć lat?
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Kom pleks 
na pla cu Unii Lu bel skiej 

Plac Unii Lu bel skiej, przed 1919 ro -
kiem ron do Mo ko tow skie, ma szcze -
gól ne zna cze nie dla za chod niej czę -
ści mia sta, bo wno si kli mat daw nej
War sza wy, któ re go nie wie le tu zo sta -
ło. Pod czas Po wsta nia War szaw skie -
go w po bli żu pla cu nie pro wa dzo no
walk, więc przed wo jen na za bu do wa
za cho wa ła się w 80 pro cen tach. Woj -
nę prze trwa ły dwa ni skie, póź no kla -
sy cy stycz ne bu dyn ki ro ga tek mo ko -
tow skich, któ re wy zna cza ły ów czes -
ne gra ni ce Mo ko to wa i Śród mie ścia.
Jesz cze do nie daw na w za chod nim
bu dyn ku dzia ła ła re sta u ra cja Ro gat -
ka. Na po cząt ku lat 60. w miej scu nie -
do szłej sie dzi by roz głoś ni Pol skie go
Ra dia (pla ny zni we czy ła woj na) mię -
dzy roz wi dle niem Pu ław skiej a uli cą
Ta de u sza Bo ya-Że leń skie go po ja wił
się pa wi lon Su per sa mu, kul to we go
skle pu spo żyw cze go w PRL-u. Bu dy -
nek do trwał do 2006 ro ku. Rów nież
w la tach 60. po wschod niej stro nie 
ul. Pu ław skiej sta nął i stoi do dziś
wów czas naj wyż szy w mie ście, 50-
me tro wy bu dy nek. Od pół no cy na
pla cu wzrok przy cią ga ją ka mie ni ce
z po cząt ku wie ku na ul. Po lnej, ul.
Mar szał kow skiej i w al. Szu cha, od
wscho du przy ul. Ba ga te la 15 wy ra -
sta dzie wię cio kon dy gna cyj na ka mie -
ni ca w ło so sio wym ko lo rze.

Już w pier wszym kwar ta le 2012 ro -
ku do cze ka ją się no we go są siedz twa.
Roś nie tu in we sty cja No wy Plac Unii,
czy li 21-pię tro wy wie żo wiec (90 m)
i dwa sze ścio kon dy gna cyj ne bu dyn -
ki wzdłuż ulic Bo ya-Że leń skie go i Pu -
ław skiej. Na wy so ko ści 30 me trów
obiek ty po łą czy szkla ny dach. W bu -
dyn kach znaj dzie się ga le ria han dlo -
wa (15,5 tys. m kw.) z su per mar ke -
tem Su per sam i cen trum biu ro we
(41 tys. m kw.). Ca łość kosz tu je po -
nad 550 mln zł. In we sto ra mi są fir -
ma de we lo per ska Lie brecht & Wo od

i fun dusz de we lo per ski BBI De ve -
lop ment NFI.

Me tro ba ro metr: 

Plus: za to, że w bu dyn ku znaj dzie się
Su per sam. Wie lu war sza wia ków po
za ku py przy jdzie tu z sen ty men tem.
Mi nus: za szkla ną wie żę, któ ra ni jak
nie bę dzie pa so wa ła do przed wo jen -
nych ka mie nic. A mog ło by być jak
na pla cu Qua t tro Can ti z 1611 ro ku
w cen trum Pa ler mo. Ele wa cje ba ro -
ko wych do mów przy skrzy żo wa niu
zdo bią fon tan ny, rzeź by czte rech
pór ro ku i czte rech kró lów Sy cy lii.
Ma rzy mi się właś nie ta kie – ide al -
nie skom po no wa ne – pol skie Qua t -
tro Can ti.

Biu ro wiec mię dzy 
pla cem Ban ko wym a Sta rów ką 

Bu dy nek przy Bie lań skiej 10 jest hi sto -
rycz nym cen trum fi nan so wym War -
sza wy. Już w XVIII wie ku król Sta ni -
sław Au gust Po nia tow ski umie ścił tu
men ni cę pań stwo wą. W XIX wie ku
gmach uno wo cześ nio no – mu ro wa ny
pię tro wy bu dy nek peł nił swo ją fun kcję
do 1867 ro ku, kie dy zo stał prze zna czo -
ny pod wy bu rze nie. W la tach 1907-1911
przy Bie lań skiej po wstał no wy gmach,
pro jek tu ar chi tek ta Le on ti ja Ni ko ła je -
wi cza Be no it, pro fe so ra pe ter sbur skiej
Aka de mii Sztuk Pięk nych. Od ro ku 1918
mia ła tu sie dzi bę Pol ska Kra jo wa Ka sa
Po ży czko wa, a w ro ku 1926 po ja wił się
Bank Pol ski. Po wal kach po wstań czych

z bu dyn ku oca lał tyl ko frag ment skrzy -
dła przy ul. Da ni ło wi czow skiej. Pla nów
do ty czą cych ru in by ło wie le, to właś -
nie tu mia ło po wstać np. Mu ze um Po -
wsta nia War szaw skie go. W 1993 ro ku
te ren zo stał sprze da ny de we lo pe ro wi
Ghe lam co, któ ry zde cy do wał się za gos -
po da ro wać ru i ny.

Na dział ce trwa ją pra ce. U zbie gu Se -
na tor skiej i Bie lań skiej po wsta nie sze -
ścio pię tro wy biu ro wiec Se na tor, któ -
ry kształ tem na wią że do wy glą du
przed wo jen ne go ban ku. In we stor chce
za cho wać po zo sta ło ści bu dyn ku. Sa -
lę daw ne go skar bca bę dzie moż na zo -
ba czyć przez szkla ną pod ło gę, a wi -
docz na dziś po tęż na ścia na daw nej sa -
li ka so wej wto pi się w głów ny hol no -

we go gma chu. Se na tor po pro stu przy -
klei się do oca la łe go skrzy dła. Biu ro -
wiec ma być go to wy na Eu ro 2012, bę -
dzie miał ok. 25 tys. m kw. po wierz -
chni, zaj mą ją ban ki, kan ce la rie i skle -
py. W pod zie miach za par ku je 340 aut.

Me tro ba ro metr: 

Plus: za to, że bry ła na wią zu je do
przed wo jen ne go pro jek tu, i za prze -
szkle nie czę ści pod ło gi, któ ra od sło -
ni za byt ko we frag men ty mu rów.
Mi nus: przez osz kle nie bu dy nek wy -
glą da bar dzo no wo cześ nie. Od biu row -
ca w ta kim miej scu moż na by ocze ki -
wać klasycznych mu rów, na wet je śli
mia ły by cie szyć oko tyl ko od fron tu.

do koń cze nie * 13

Są siedz two (nie) zo bo wią zu je?
Projekt nawiązuje do historycznego otoczenia – zapewniają inwestorzy, którzy stawiają biurowce obok przedwojennych
kamienic. Czasem dotrzymują słowa, innym razem klimatu z epoki nie sposób dostrzec. Oceniamy ich najnowsze budowy
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*W śro dę w ra tu szu ogło szo no wy ni-
 ki kon kur su na pro jekt od no wie nia
Ogro du Kra siń skich. Park ma zbli żyć
się do swo jej XIX-wiecz nej po sta ci,
za czną w nim dzia łać fon tan ny, ale ma
się też po ja wić za my ka ne ogro dze nie.
Miesz kań com się to nie po do ba

Ju ry pod prze wod nic twem prof. Sła -
wo mi ra Gzel la z Po li tech ni ki War szaw -
skiej wy bie ra ło z 14 prac. – My ślę, że
Fran ci szek Sza nior był by z nas za do -
wo lo ny – stwier dził prof. Gzell, przy -
wo łu jąc na zwi sko słyn ne go ogrod ni ka,
któ ry wkoń cu XIX w. prze kształ cił daw -
ny ba ro ko wy ogród Pa ła cu Kra siń skich
w mo der ni stycz ny park kra jo bra zo wy.
Pier wszą na gro dę i50 tys. zł zdo był pro -
jekt przy go to wa ny przez dwie war szaw -
skie pra cow nie: Abies – Ar chi tek tu ra
Kra jo bra zu Bar ba ra Kra us-Ga liń ska
i Piotr Ha dec ki Ar chi tekt.

W cen tral nej – hi sto rycz nej – czę ści
ogro du po wró ci park Sza nio ra. Po ja wią
się sty li zo wa ne na sta re ław ki i ko sze na
śmie ci, wró ci al ta na, zaś obec ny plac za -
baw zmniej szy się do przed wo jen nych
roz mia rów i od zy ska kształt trój li ścia.
Wy mie nio ny zo sta nie ca ły sy stem wod -
ny, więc znów za czną dzia łać ka ska da,
stru myk, fon tan ny. Skoń czy się ja zda
na rol kach i ro we rach? – Bę dzie spe cjal -
nie utwar dzo na ży wi cą alej ka w po łud -
nio wej czę ści par ku – uspo ka ja ła ze bra -
nych ar chi tekt Ka ta rzy na Ja rosz.

Od two rzo ne zo sta ną sza nio row skie
kwiet ni ki i osie wi do ko we, przez co pod
to pór pój dą nie któ re drze wa. – Od sło -
ni my wi dok na Pa łac Kra siń skich. Usu -
nię te zo sta ną drze wa cho re. Cen nych
ga tun ków nie wy tnie my – za po wie dzia -

ła Re na ta Kaz now ska, dy rek tor śród -
miej skie go Za rzą du Te re nów Pu blicz -
nych, in we sto ra re mon tu par ku.

Zmie nią się też do da ne do par ku po
woj nie te re ny od stro ny ulic Dłu giej
i Świę to jer skiej. Au to rzy po dzie li li je
na frag men ty od po wia da ją ce daw nym
ogro dom sto ją cych tu pa ła ców. W jed -
nym ulo ko wa li no wo czes ny plac za baw,
win nym – ogród do kon tem pla cji, wjesz -
cze in nym – plac wod ny, kwiet nik i la bi -
rynt. Ist nie ją cy bu dy nek z tzw. schro -
nem Sta rzyń skie go wpod zie miach chcą
za stą pić lek kim szkla no-be to no wym
pa wi lo nem ga stro no micz nym.

Naj wię cej emo cji wzbu dzi na pew no
za pro jek to wa ne ogro dze nie par ku.
Miesz kań cy nie chcą, by ogród był za -
my ka ny na noc, bo – jak twier dzą – utrud -
ni to lu dziom do stęp do zie le ni. – Wie le
osób przy cho dzi tu po godz. 22. To jest
na praw dę bez piecz ne miej sce – za pew -
niał nas Grze gorz Łucz niew ski, je den
z naj bar dziej ak tyw nych miesz kań ców,
któ rzy kil ka mie się cy te mu uczest ni -
czy li w kon sul ta cjach do ty czą cych par -
ku. Wte dy urzęd ni cy zre zy gno wa li zpar -
ka nu. Po tem zmie ni li zda nie.

– To by ła mo ja de cy zja – przy znał wczo -
raj bur mistrz Śród mie ścia Woj ciech
Bar tel ski. – Ogro dze nie nie ozna cza zam -
knię cia. Od twa rza my je z po wo dów hi -
sto rycz nych, este tycz nych ibez pie czeń -
stwa. Ta ki par kan od stra sza wan da li.

Pra ce w par ku prze wi dzia no na la ta
2013-14. W bu dże cie dziel ni cy Śród mie -
ście za re zer wo wa no na nie 15 mln zł.

Pra ce kon kur so we moż na oglą dać
w ho lu na pier wszym pię trze ra tu sza
przy pl. Ban ko wym 3/5.

To masz Urzy kow ski, gw

Park od ży je,
ale za pło tem

31048019

30358486
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W Do mu To wa ro wym 
bra ci Jabł kow skich

W 1914 ro ku do świe żo wy bu do wa -
ne go bu dyn ku przy ul. Brac kiej 25
prze niósł się Dom To wa ro wy Bra -
cia Jabł kow scy. Hi sto ria ro dzin nej
fir my za czę ła się od skle pi ku z drob -
ną ga lan te rią przy ul. Wi dok, któ ry
od 1884 ro ku pro wa dzi ła Anie la
Jabł kow ska. Bu dy nek do mu to wa -
ro we go za pro jek to wa li zna ni ar chi -
tek ci Ka rol Jan kow ski i Fran ci szek
Lil pop. Po ra dzi li so bie zna ko mi cie,
mi mo że dział ka by ła trój kąt na. Na
sied miu pię trach znaj do wa ły się
dzia ły sprze da ży, ad mi ni stra cji,
skła dy to wa rów i po miesz cze nia
usłu go we. By ło to miej sce słyn ne
na ca łą War sza wę. Moż na tu by ło
ku pić kon fek cję dam ską, koł dry, ple -
dy, ręcz ni ki, ob ru sy i fi ra ny oraz do -
dat ki. Fir ma dzia ła ła tak do brze, że
ku pi ła są sied nie działki przy ul.
Chmiel nej 19 i 21 z za mia rem roz wi -
nię cia dzia łal no ści. Unie moż li wił
to wy buch II woj ny świa to wej.

Po woj nie fir ma Bra cia Jabł kow scy
stra ci ła nie ru cho mo ści, bu dyn ki prze -
ję ło pań stwo, a in sty tu cja prze sta ła
ist nieć. Do pie ro w 1996 ro ku spół ka
ak cyj na Dom To wa ro wy Bra cia Jabł -
kow scy wró ci ła do re je stru han dlo -
we go. Kil ka lat te mu uda ło się jej od -
zy skać śród miej skie dział ki. Wła ści -
cie le nie zdą ży li przed woj ną za bu -
do wać te re nu na Chmiel nej 19, dziś
to nad ra bia ją.

No wy bu dy nek, czy li No wy Dom
Jabł kow skich, jest już pra wie go to -
wy, zo sta nie prze zna czo ny na biu -
ro wiec. Pię cio pię tro wy, z ele wa cją
z pia skow ca i przy zie miem cof nię -
tym od li nii fa sa dy. W ścia nie od
pod wór ka po wsta nie du że ok no
z wi tra żem, jak w są sied niej ka mie -
ni cy przy Brac kiej 25. Cał ko wi ta po -
wierz chnia bu dyn ku wy nie sie
4860 m kw. Otwar cie biu row ca już
we wrześ niu.

Me tro ba ro metr:

Plus: za ele wa cję ob ło żo ną pia -
skow cem, dzię ki cze mu no wo czes ny
bu dy nek pa su je do są sied nich ka -
mie nic.

Mi nus: mo im zda niem brak.

Czar na bry ła na ro gu Brac kiej
i Alei Je ro zo lim skich

W oko li cy ma my za bu do wę o róż -
no rod nej ar chi tek tu rze. Ale je Je ro -
zo lim skie na od cin ku mię dzy No -
wym Świa tem a Mar szał kow ską
z kloc ko wa ty mi kil ku pię tro wy mi
bu dyn ka mi są soc re a li stycz ne, na
ul. No wo grodz kiej sto ją przed wo -
jen ne ka mie ni ce, i jest jesz cze w czę -
ści za byt ko wy plac Trzech Krzy ży
(koś ciół św. Alek san dra z 1818 ro ku,

o rok młod szy In sty tut Głu cho nie -
mych).

W la tach 60. na ro gu Brac kiej i Alej
Je ro zo lim skich stał słyn ny Pa wi lon
Che mii, czy li pier wszy w War sza -
wie sklep che micz ny z od czyn ni ka -
mi, zna ny na ca łą sto li cę. Za nim
w 2008 ro ku bu dy nek roz je cha ły
bul do że ry, zdą żył przez kil ka lat po -
dzia łać m.in. ja ko sklep z uży wa ną

odzie żą. Pa wi lon był pię tro wy, nie
za sła niał wi do ku z pla cu Trzech
Krzy ży na Ale je.

Za stą pi ła go ma syw na bry ła z ka -
mien ną czar ną ele wa cją, czy li dom
to wa ro wy Wolf Brac ka (od na zwy
in we sto ra Wolf Im mo bi lien Po len).
Sze ścio pię tro wiec nie tyl ko za sło -
nił wi dok na prze strzał wzdłuż Brac -
kiej, lecz tak że odciął świat ło miesz -

kań com są sied nich bu dyn ków, od
któ rych dzie li go za led wie kil ka me -
trów. Wy glą dem wy raź nie od ci na
się od oto cze nia, choć ob ły mi na ro -
ża mi na wią zu je rze ko mo do bu dyn -
ku skle pu Smyk po prze ciw nej stro -
nie Alej Je ro zo lim skich.

In we sty cja bu dzi ogrom ne emo -
cje. Po wsta ła, choć miesz kań cy po -
bli skich bu dyn ków pro te sto wa li

prze ciw ko te mu przez osta t nie la -
ta. Naj wię cej kon tro wer sji bu dzi ła
są sia du ją ca z bu dyn kiem miesz -
kal nym śle pa ścia na z nie wiel ki mi
szcze li na mi, któ re w no cy ma ją być
pod świet lo ne. Otwar cie by ło za -
pla no wa ne na czer wiec, ale bu dy -
nek wciąż jest zam knię ty. In we stor
nie po da je do kład nej da ty otwar -
cia.

Me tro ba ro metr:

Plus: mo im zda niem brak.
Mi nus: ogrom ny – za po sęp ny

czar ny ko lor ele wa cji.

Wśród fa brycz nych 
mu rów Wo li

Uli ca Grzy bow ska jesz cze przed
woj ną by ła peł na kon tra stów. Obok
sie bie sta ły drew nia ne ba ra ki i wie -
lo pię tro we ka mie ni ce czyn szo we.
Do te go ko cie łby i ga zo we la tar nie,
za cho wa ne do lat 60. XX w. Po woj -
nie Grzy bow ska przez la ta by ła nie -
do in we sto wa na, ale wciąż moż na
by ło zna leźć na niej ar chi tek to nicz -
ne pe reł ki. Pod nu me rem 71 – za byt -
ko wa ka mie ni ca ro dzi ny Ga wło wi -
czów z 1910 ro ku, pod nu me rem 73
– za byt ko wa ka mie ni ca fir my J. Hu -
re wicz z ro ku 1936. Na Grzy bow skiej
79, na te re nie daw nej Elek trow ni
Tram wa jów Miej skich, osia dło Mu -
ze um Po wsta nia War szaw skie go.
W oko li cy, na Grzy bow skiej 87 za -
cho wa ły się  za bu do wa nia daw nych
Za kła dów Wy twór czych Lamp Elek -
trycz nych i Rtę cio wych im. Ró ży
Luk sem burg. Ka mie ni ce i bu dyn ki
po fa brycz ne, cho ciaż przetrwały
wojnę, są dziś w marnym sta nie,
prze waż nie nisz cze ją.

W tym oto cze niu za led wie w lip cu na
ul. Grzy bow skiej 81 na stą pi ło uroczyste
wmu ro wa nie ka mie nia wę giel ne go pod
biu ro wiec fir my Uni development. Bę -
dzie miał sie dem pię ter i trzy po zio mo -
wy ga raż w pod zie miach. Ele wa cja po -
wsta nie ze szkła, ka mie nia i alu mi nium.
Bu dy nek bę dzie m.in. sie dzi bą Ban ku
Pol skiej Spół dziel czo ści. Obiekt o łącz -
nej po wierz chni użyt ko wej ok. 10 tys.
m kw. ma zo stać ukoń czo ny w IV kwar -
ta le 2012 ro ku.

Me tro ba ro metr:

Plus: za to, że in we sto ro wi przy -
szło do gło wy wy bu do wa nie tyl ko
sied miu pię ter. Nie bę dzie przy tła -
czać okolicy jak miesz kal ny mo loch
JW Con struc tion na Pro stej.

Mi nus: w ele wa cji za du żo szkła,
za ma ło ka mie nia, kie dy wokół wi -
dać głów nie tynk i ceg ły.

Jolanta Nowak

Po do ba ją wam się po my sły in we -

sto rów? me tro@ago ra.pl

Dom towarowy

Bracka na razie

zionie pustką 

i czeka na

otwarcie. 
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CZY HI STO RYCZ NE 
OTO CZE NIE SIĘ LI CZY?

dr Grze gorz Bu czek, ar chi tekt, 

ur ba ni sta z To wa rzy stwa Ur ba ni -

stów Pol skich i wy kła dow ca na

Wy dzia le Ar chi tek tu ry Po li tech ni-

 ki War szaw skiej

– Za mie nił bym sło wo „hi sto rycz -
ne” na „za byt ko we”, bo choć za -
bu do wa oko li cy jest star sza od te -
go, co właś nie po wsta je, nie mu si
za słu gi wać na uwa gę. Za byt ko we
są siedz two to co in ne go, tu na
stra ży po wi nien stać kon ser wa-
 tor za byt ków. To wpły wa na bu-
 do wę, bo kon ser wa tor usta la cho-
 ciaż by wy so kość bu dyn ków, któ -
re ma ją po wstać, wska zu je, czy
ich ele wa cja po win na być z tyn -
ku, czy szkła.
Naj bar dziej dra stycz nym przy -
kła dem zła ma nia za byt ko we go
ukła du ur ba ni stycz ne go jest
czarny bu dy nek przy Brac kiej.
Ktoś móg łby po wie dzieć, że tam
w oko li cy nie ma za byt ko wych
ka mie nic, ale za to jest pięk ny
układ uli cy! I ten układ zo stał
przez bu dynek znisz czo ny. 
Pro jekt kom plek su przy pl. Unii
Lu bel skiej nie bu dzi we mnie
już tak skraj nych od czuć, bo
w tym miej scu już wcześ niej
pla no wa no bu do wę do mi nan ty.
Co praw da mo że nie szkla nej
i nie tak wy so kiej. A do bu dyn -
ku Jabł kow skich nie mam za s-
trze żeń.
Je śli cho dzi o Se na to ra, moż na
się zastanawiać nad uży tymi tu
ma te ria łami – za du żo szkła, za
ma ło ka mie nia. Je śli kon ser wa-
 tor te go nie na rzu ci, to ma te ria -
ły wy bie ra pro jek tant. Tu ce na
jest dru go rzęd na, o wy glą dzie
roz strzy ga, czy pro jek tant czu je
res pekt przed za byt ko wym są -
siedz twem, czy też chce z nim
kon tra sto wać. Ży cie po ka zu je,
że to dru gie, co nie ste ty przy
oka zji czę sto draż ni oko.

not.jn

Projektowany

biurowiec na

Grzybowskiej

81. Metal i szkło

vis-á-vis cegieł

Muzeum

Powstania

Warszawskiego
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na Chmielnej 19

dosłownie
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*Dziś prze jazd na wóz ku po fa lu ją cym
sta ro miej skim bru ku to szko ła prze -
trwa nia. Do stęp do wię kszo ści bu dyn -
ków jest nie moż li wy. Wszę dzie stop -
nie, pro gi. Stąd pro jekt „Prze ła my wa -
nie ba rier”, któ ry zo stał w czwar tek
pod su mo wa ny na pol sko-nor we skim
se mi na rium w Pa ła cu Ślu bów na pl.
Zam ko wym. Eks per ci z Ber gen i War -
sza wy opo wia da li o naj lep szych roz -
wią za niach w swo ich mia stach. Do za -
byt ko wych drew nia nych do mów Bryg -
gen w Ber gen pro wa dzą ram py zbi te
z de sek. Na szej Sta rów ce Nor we go wie
pro po nu ją po chyl nie ze szkła i sta li.
U sie bie na jezd niach z bru ku tuż przy
chod ni ku wy ty cza ją pa sy sze ro ko ści
ok. me tra zrów ne go ka mie nia. Jak? Wy -
jmu ją sta ry bruk, przy ci na ją ka mień na
gó rze, ukła da ją sta ran nie na no wo i wy -
peł nia ją spo i ny, by uzy skać gład ką na -
wierz chnię, po któ rej ła two jeź dzić na
wóz kach. Chęt nie ko rzy sta ją z niej też
oso by star sze czy ele gan tki w szpil kach.
– To tań sze roz wią za nie niż ukła da nie
no wej na wierz chni w ca ło ści. I bar dzo
wy god ne – prze ko ny wał Ar ve J. Nil sen,
do rad ca z biu ra za rzą dza nia dzie dzic -
twem kul tu ro wym w Ber gen, któ ry po -
ru sza się na wóz ku elek trycz nym.

Sta ry bruk na no wo

– Re mont na wierz chni bę dzie my ro bić
stop nio wo. Za cznie się w przy szłym ro -

ku, po trwa aż do 2016 r. Na Sta rym Mie -
ście miesz ka ją lu dzie, dzia ła ją róż ne in -
sty tu cje, nie mo że my roz ko pać wszyst -
kie go. Już ba da my stan piw nic – mó wi ła
„Ga ze cie Wy bor czej” Ewa Ne kan da-Trep -
ka, sto łecz na kon ser wa tor za byt ków.

Za po wia da po pra wie nie pod bu do -
wy, prze ło że nie na no wo bru ku, wy -
mia nę in sta la cji w miej scach, gdzie to
oka że się ko niecz ne. Ma ją po ja wić się
ścię te ukoś nie kra węż ni ki. Rów ne jak
stół ścież ki dla wóz ków zo sta ną też za -
pew ne wy ty czo ne na pl. Zam ko wym
i sta ro miej skich uli czkach we dług
spraw dzo nych ber geń skich wzor ców.
Chod ni ki bę dą z płyt gra ni to wych. Re -
mont prze pro wa dzi Za rząd Te re nów
Pu blicz nych.

Nor we go wie po ma ga ją nie tyl ko wy -
rów ny wać uli ce. Bez ich pie nię dzy,
któ re po zy sku je my w ra mach tzw. me -
cha niz mu fi nan so we go EOG oraz Nor -
we skie go Me cha niz mu Fi nan so we go,
nie moż li we by ło by też wy re mon to -
wa nie kil ku sta ro miej skich piw nic pod
bu dyn ka mi pu blicz ny mi, m.in. pod
Mu ze um Hi sto rycz nym w Ryn ku.
– Pra ca w Pol sce to te raz praw dzi wy
przy wi lej dla nor we skie go dy plo ma -
ty, bo w ca łym kra ju są re a li zo wa ne
pro jek ty, któ re wspie ra my fi nan so wo
– przy pom niał Ste in In ge Nes vag, rad -
ca am ba sa dy Kró le stwa Nor we gii od -
po wia da ją cy za me cha niz my fi nan so -
we EOG.

Da riusz Bar to sze wicz, gw

Nor we go wie wy rów na ją
nam chod ni ki
Krawężniki przycięte ukośnie, równe pasy bruku do łatwego poruszania się
z wózkiem czy na wózku, rampy. Przed remontem nawierzchni na Starym
Mieście eksperci z Bergen i Warszawy wymieniają się doświadczeniami

Go to we do my pod mia stem

Kon stan cin-Je zior na. Con stans to

no wo czes ne osie dle 34 do mów

w za bu do wie bliź nia czej. Ma ją od

261 do 292 m kw., sto ją na dział -

kach wiel ko ści od 640 do 1600 m

kw. W każ dym jest du ży sa lon z ko -

min kiem i kuch nia z ja dal nią. Na

pię trach za pro jek to wa no czte ry sy -

pial nie, w tym jed na z gar de ro bą i ła -

zien ką. Na osie dlu jest nie wiel kie

na tu ral ne je zior ko. Do my kosz tu ją

od 1,4 mln do 2,4 mln zł. Użyt ko wa -

nie nad in we sty cją prze jął de we lo -

per Ron son.

No we lo kum na Be ren so na

Bia ło łę ka. Na ul. Be ren so na wkra cza

ko lej ny in we stor. Uni development po -

sta wi tu dzie więć bu dyn ków. Trzy pię -

trow ce bę dą mia ły win dy, ta ra sy i log -

gie. W su mie bę dzie tu 166 miesz -

kań (od 34 do 82 m kw.) Cie ka wost -

ka – je den z bu dyn ków po wsta nie

z go to wych ele men tów, po zo sta łe bę -

dą tra dy cyj nie mu ro wa ne. Pra ce

i sprze daż miesz kań za czną się we

wrześ niu. Jak tyl ko de we lo per do sta -

nie poz wo le nie na bu do wę, ogło si ce -

ny za m kw.

Przed łu żo na pro mo cja

Ocho ta. Jesz cze do koń ca sierp nia

po trwa ak cja „Po miesz kaj na pró -

bę”, któ rą pro wa dzi de we lo per LC

Corp. Za chę ca tak do ku pie nia

miesz kań w Re zy den cji Ka li ska na

skrzy żo wa niu Ka li skiej i Niem ce wi -

cza. In we sty cja zo sta ła od da na do

użyt ku w kwiet niu. Metr kosz tu je tu

od 9 do 11,3 tys. zł.

Jak dzia ła pro mo cja? Klien ci pod pi su -

ją umo wę na trzy dni, do sta ją klu cze

i mo gą w cią gu dnia od wie dzić miesz -

ka nie z ro dzi ną lub ar chi tek tem.

Za miesz kaj w pa tio

Be mo wo. Fir ma Bo u y gu es Im mo bi -

lier Pol ska roz po czę ła sprze daż

miesz kań w in we sty cji Pa tio Ave nir.

Osie dle to dwa pię cio pię tro we bu -

dyn ki po mię dzy uli ca mi Sze li gow ską

i Po łczyń ską, ok. 500 me trów stąd

ma po wstać przy szła sta cja II li nii

me tra „Po łczyń ska”.

W pier wszym eta pie po wsta ną 102

lo ka le (jed no po ko jo we od 26,5 do

30 m kw., dwu po ko jo we od 40 do

49 m kw., trzy po ko jo we od 56 do

63 m kw., czte ro po ko jo we od 69 do

97 m kw. i jed no miesz ka nie pię cio -

po ko jo we – 96 m kw.) Śred nia ce na

za metr to 7400 zł. Za koń cze nie in -

we sty cji pla no wa ne jest na 2013

rok.

Dni otwarte pod Warszawą

Walendów. Od 24 do 28 sierpnia

potrwają dni otwarte na osiedlu

Ventana (deweloper Westmark

Polska). Będzie można obejrzeć

osiedle, sprawdzić ofertę firmy 

i kupić bliźniak w promocji

(wykończony pod klucz za cenę

stanu deweloperskiego). Dom 160-

metrowy będzie kosztować 830 tys.

zł, 186-metrowy - 940 tys. zł.

Osiedle ma się w sumie składać 

z ponad 130 domów. jn

z ryn ku – in we sty cje

Ul. Piwna.

Wycieczka po

bruku Starówki

jest urokliwa,

ale nie dla

jeżdżących 

na wózku

i elegantek 

w szpilkach
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An na Tat ka

*metro@agora.pl

Cen tral nym ele men tem miej sca,
w któ rym mło dy czło wiek bę dzie od -
ra biać lek cje, po win no być biur ko.
Uczeń spę dzi przy nim wie le go dzin,
więc mu si być wy god ne. Tu spraw dzą
się meb le, któ rych wy so kość moż na
re gu lo wać. – Blat po wi nien być tak na -
chy lo ny, że by dziec ko mog ło wy god -
nie się na nim oprzeć – pod po wia da fi -
zjo te ra pe u ta Prze my sław No wo szyc -
ki. Po wierz chnia bla tu po win na być
wy star cza ją co du ża, by uczeń swo bod -
nie uło żył na nim dło nie i zmie ścił po -
trzeb ne książ ki. Ta ki kom fort za pew -
nią wy mia ry: 100 cm dłu go ści oraz 60-
70 cm sze ro ko ści bla tu.

Do brze, gdy biur ko ma kil ka szuf lad
na ze szy ty, no te sy i przy bo ry szkol ne.
W utrzy ma niu po rząd ku po mo gą
wkła dy do szuf  lad z prze gród ka mi.
Przy da dzą się też uchwyt lub nad staw -
ka na do dat ko wy sprzęt – kom pu ter
lub dru kar kę – i wy su wa na pół e czka
na kla wia tu rę. – Umoż li wi dziec ku trzy -
ma nie łok ci pod ką tem pro stym pod -
czas pi sa nia i za po bie gnie wy gi na niu
nad gar stków – tłu ma czy No wo szyc ki.

Na bla cie w za się gu rę ki moż na usta -
wić ku be czki na dłu go pi sy, ołów ki,
kred ki lub fla ma stry. To nie tyl ko ła -
twy spo sób na zor ga ni zo wa nie war -
szta tu pra cy, ale tak że oka zja do ozdo -
bie nia biur ka. Prze strzeń nad sto li -
kiem moż na wy ko rzy stać na pół ki na
książ ki, tab li cę ma gne tycz ną lub kor -
ko wą, do któ rej uczeń przy pnie plan

za jęć. Bli sko biur ka po wi nien zna leźć
się tak że kosz na śmie ci i re gał na pod -
ręcz ni ki czy se gre ga to ry.

Rów nie waż ne jak biur ko jest wy god -
ne krze sło. – Dziec ko, sie dząc, po win -
no mieć no gi zgię te w ko la nach pod
ką tem pro stym i móc swo bod nie opie -
rać sto py na pod ło dze lub pod nóż ku.
Ta po zy cja nie utrud ni krą że nia krwi.
Krze sło po win no też mieć pod ło kiet -
ni ki, któ re od cią żą rę ce, mięś nie szyi
i bar ków – wy jaś nia fi zjo te ra pe u ta.

Dla roz jaś nie nia umy słu

Pra wi dło wo oświet lo ne miej sce pra cy
po pra wia kon cen tra cję, wzma ga ak -

tyw ność i gwa ran tu je kom fort psy -
chicz ny. Do pływ świat ła na tu ral ne go
za pew ni my, sta wia jąc biur ko bo kiem
do ok na. Źró dłem sztucz ne go świat ła
bę dzie lam pka. Je śli umie ści my ją po
prze ciw nej stro nie niż rę ka, któ rą dziec -
ko pi sze, do brze oświet li ona po le pra -
cy i nie bę dzie ra zić. Naj le piej wy brać
lam pkę z ru cho mym ra mie niem, skie -
ru je my wte dy świat ło w do wol ną stro -
nę i pod do wol nym ką tem. Ża rów ka
o mo cy mi ni mum 60 W (ha lo gen mi -
ni mum 25 W) po win na być od da lo na
od bla tu o co naj mniej 35 cm. Za dbaj -
my też, by lam pka mia ła nie przezro -
czy sty aba żur, a blat biur ka był ma to -

wy i nie od bi jał świat ła. – Pa mię taj my,
że by nie mie szać sztucz ne go i na tu ral -
ne go oświet le nia. To mę czy wzrok i po
dłuż szym cza sie go uszka dza – prze -
strze ga Prze my sław No wo szyc ki.

Do bre miej sce na re laks

Uczeń oprócz miej sca do od ra bia nia
lek cji po wi nien mieć rów nież gdzie od -
po cząć, ba wić się i od da wać swo im pa -
sjom. – Stre fę na u ki od tej prze zna czo -
nej do re lak su moż na wy dzie lić za po -
mo cą lek kie go, ażu ro we go meb la, np.
re ga łu. Prze strzeń moż na też po dzie -
lić ru cho mym pa ra wa nem, np. w po -
sta ci szkla nej ścian ki prze suw nej i cho -

wa nej w ścia nie – ra dzi pro jek tan tka
pra cow ni Red De sign Ewe li na Pa ra.

Przy łóż ku lub roz kła da nej ka na pie
przy da się po jem nik na po ściel. Po trzeb -
na bę dzie też sza fa z drąż ka mi do wie -
sza nia ubrań, pół ka mi na pod ko szul ki
i swe try oraz szuf la da mi na bie liz nę.
Meb le mu szą być sta bil ne i dla bez pie -
czeń stwa przy twier dza ne do ścia ny.
W czę ści po ko ju prze zna czo nej do za -
ba wy do brze jest po sta wić skrzy nie iza -
my ka ne po jem ni ki, któ re po mo gą
dziec ku utrzy mać po rzą dek. Ła two
scho wa do nich gry, pił ki, rol ki i kloc ki.
Star szym uczniom przy da dzą się pół -
ki na sprzęt gra ją cy czy te le wi zor.

Bar wne ak cen ty i bez piecz ne tło

Pod czas aran żo wa nia po ko ju mło de -
go czło wie ka prze de wszyst kim weź -
my pod uwa gę je go su ge stie. Pa mię -
taj my też, że dzie ci szyb ko zmie nia ją
upo do ba nia, więc po miesz cze nie mu -
si dać się ła two do sto so wać do no wych
po trzeb. – Prak tycz ną pod sta wą są pa -
ste lo we ko lo ry ścian: od cie nie be żu,
kre mu, de li kat nej zie le ni, sto no wa nej
żół cieni lub błę ki tu. Meb le też pro po -
nu ję wy brać w ne u tral nych ko lo rach,,
np. bia łym, kre mo wym, z du żą ilo ścią
szuf lad, sza fek, schow ków. Że by oży -
wić wnę trze, wy star czy użyć do dat -
ków w in ten syw nych bar wach: po du -
szek, za słon, dy wa nów. Mod ną de ko -
ra cją są ta pe ty te ma tycz ne, na klej ki
na ścia nę, drzwi, meb le. Ko lor i wzór
ła two do pa su je my do wy stro ju ca łe -
go po miesz cze nia – mó wi Ewe li na Pa -
ra.*

Biur ko i ca ła resz ta
Jak przy go to wać po kój ucznia do po cząt ku ro ku szkol ne go? Obo wiąz ko wo za dbaj my o wy god ne sto lik i krze sło, od po wied nio
usta wio ną lam pkę, miej sce na przy bo ry. A prze de wszyst kim nie za pom nij my za py tać dziec ka, co mu się po do ba

Lampka to niezbędne wyposażenie pokoju
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Koło biurka przydadzą się szuflady na drobiazgi i półki na pomoce naukowe
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*Jest wart po nad mi lion do la rów.
Ma pięć sy pial ni, czte ry ła zien ki, na-
 wet so la rium. W czer wcu wy sta wio -
ny na sprze daż. Po dwóch mie sią -
cach zna lazł się ku piec!

Tu roz gry wa ła się ak cja ame ry kań skie -
go hor ro ru „Hal lo we en” z 1978 r. z Ja -
mie Lee Cur tis i sie lan ko wej ko me dii
„Oj ciec pan ny mło dej” z 1991 r. ze Ste -
ve’em Mar ti nem i Dia ne Ke a ton. Z no -
wszych rze czy – prze wi ja ły się tu eki -
py fil mo we pod czas krę ce nia „Kłam -
cy, kłam cy” z Ji mem Car re y em
i „Zgad nij kto” z As hto nem Kut che -
rem. W su mie dom wy stą pił w bli sko
50 fil mach. Jak wy ni ka ło z ofer ty ame -
ry kań skiej agen cji nie ru cho mo ści We -
i chert, w któ rej był wy sta wio ny na
sprze daż, wła ści ciel chciał za gwia zdo -
ra po nad mi lion do la rów (do kład nie
1 350 000).

O pla nach sprze da ży do mu roz pi -
sy wa ły się an giel skie i ame ry kań -
skie dzien ni ki. Wy da wa ło się, że
trans ak cja z po wo du astro no micz -
nej ce ny bę dzie się cią gnąć la ta mi.
A jed nak dom właś nie zna lazł na -
byw cę.

Szczę ściarz za miesz ka w Al ham -
brze w sta nie Ka li for nia na 4397 m
kw. po wierz chni. Te ren wo kół do -
mu ma 17 481 m kw. Fil mo wa wil la
jest urzą dzo na kla sycz nie, w sty lu
ko lo nial nym. W sa lo nie ko mi nek,
fo te le z fal ba na mi i bib lio te czka na
ścia nie. Ma pięć sy pial ni, czte ry ła -
zien ki, ga raż na trzy sa mo cho dy,
pral nię, na wet so la rium. Dom zo -
stał wy bu do wa ny w 1925 ro ku. Ma
hi sto rię, prze strzeń i kli mat – nic
dziw ne go, że przy cią gnął ty le ekip
fil mo wych.

Jo lan ta No wak

Dom zna ny
z 50 fil mów

El vis, po daj taś mę!

Fir ma Ko zioł stwo rzy ła po my sło we go

lu dzi ka do po rcjo wa nia taś my kle ją cej.

El vis ma w rę ku no żyk do dzie le nia

przy lep ca. Cia ło El vi sa trzy ma się na

dwóch ma gne sach, więc że by wy mie -

nić zu ży tą rol kę, wy star czy lu dzi ka roz -

szcze pić. Ga dżet jest do stęp ny w kil ku

ko lo rach. Wy so kość: 9,6 cm. Do ku -

pie nia na www.fa bry ka form.pl.

Ce Ce na: na: 83 zł

Ka wa z kap suł ki

W eks pre sie do ka wy NE SCAFÉ Do lce

Gu sto Me lo dy II zmie ści się 1,5-li tra

pły nu. Sprzęt ogra ni cza zu ży cie ener gii

o 0,4 W/h, ma fun kcję przej ścia

w stan uśpie nia. Ciś nie nie 15 ba rów

wy two rzy ak sa mit ną pian kę na po -

wierz chni ka wy. Do eks pre su do łą czo -

no ze staw kap su łek z kil ko ma ro dza ja -

mi ka wy. Moż na wy brać eks pres czer -

wo ny, czar ny, bia ły, li mon ko wy i li la.

Ce Ce na: na: od 329 do 429 zł

Ufor muj włas ny de ser

W ko lo ro wych for mach do lo dów Ma -

strad moż na włas no ręcz nie zro bić ulu -

bio ny zim ny de ser. W si li ko no wym po -

jem ni czku za mro zi my jo gurt al bo owo -

co wy sor bet. Spe cjal ny sto jak za pew -

nia na czy niom sta bil ność pod czas za -

ma rza nia. For my ma ją rą czki z sze ro -

ką osło ną, więc z lo dów nie na ka pie

na ko la na. Pro dukt moż na myć w zmy -

war ce. Do ku pie nia na www.kuch -

niask lep.pl.

Ce Ce na: na: 4 sztu ki ok. 45 zł

Wo dę no si i fil tru je

Dzba nek z fil trem Astra to no wa ofer ta

fir my Da fi. Fil try zmięk cza ją wo dę

i usu wa ją za nie czysz cze nia, me ta le

cięż kie i chlor, któ re za bu rza ją jej na tu -

ral ny smak. Do wy bo ru osiem ko lo -

rów: po ma rań czo wy, żół ty, ma li no wy,

pi sta cjo wy, błę kit ny, nie bie ski, gra fi to -

wy, gra na to wy. Wy świet lacz na po kry -

wie po in for mu je, kie dy wy mie nić wkład

fil tru ją cy.

Ce Ce na: na: 54,95 zł – dzba nek z wy świet la -

czem ma nu al nym, 75 zł – z wy świet la -

czem elek tro nicz nym

Li nia czar nych pie kar ni ków

Sam sung pro po nu je li nię ele gan ckich

i wy god nych pie kar ni ków Pre zio. Mo -

del BQ2D7G144 ma sy stem pod wój -

ne go pie cze nia. Ko mo ra głów na pie -

kar ni ka jest prze dzie lo na se pa ra to -

rem, więc jed no cześ nie moż na przy go -

to wy wać dwie po tra wy o róż nej tem pe -

ra tu rze i różnym cza sie pie cze nia. Se -

pa ra tor nie prze pusz cza za pa chów.

Mo del FQV213G001 umoż li wia go to -

wa nie na pa rze, a mo del FQ215G001

to kom pak to wy pie kar nik z gril lem

i mi kro fa la mi, pie cze bar dzo szyb ko.

Ce Ce na: na: 3299 zł – pie kar nik z se pa ra to -

rem, pie kar nik z mi kro fa la mi, 3699 zł

– pie kar nik pa ro wy

Radość z mielenia

Zestaw młynków do soli i pieprzu

MiniMagnetic marki Chef'n to coś dla

tych, którzy do gotowania podchodzą 

z przymrużeniem oka. Gadżet ma

kształt króliczej główki. Jeśli więc

potrzebujemy soli, musimy złapać

królika za uszy. Młynek ma

pięciostopniową grubość mielenia 

i wbudowany magnes, który pozwala

przytwierdzić królika do lodówki. Do

kupienia na www.invea.pl.

Cena: Cena: 99 zł (zestaw 2 szt.)

mk, at, jn

z ryn ku – do do mu

14 mln dol. 14 mln dol. – za ty le zo stał sprze -

da ny po nad 500-me tro wy loft mu zy -

ka Len ny’ego Kra vit za. Zna ny jest

głów nie z wie lo let nich prób sprze da -

ży, apartament po raz pier wszy moż -

na by ło ku pić w 2002 r. Na byw ców

zna lazł do pie ro w tym ro ku. W cen -

trum No we go Jor ku przy Cros sy Stre -

et 30 za miesz ka ją pio sen kar ka Ali -

cia Ke ys i jej na rze czo ny Swizz Be atz,

pro du cent hip-hopowy.

2,4 mln dol. 2,4 mln dol. – ty le chcą wła ści -

cie le do mu, w któ rym Ke vin sie -

dział sam (ame ry kań ska ko me dia

z lat 90. „Ke vin sam w do mu”).

Film nie kła mie, dom ma pra wie

400 me trów i jest z czer wo nej ceg -

ły. Po cho dzi z lat 20., le ży ja kieś

30 km na pół noc od Chi ca go, nie -

da le ko je zio ra Mi chi gan, w ele gan -

ckiej miej sco wo ści Win net ka.

3,3 mln dol. – 3,3 mln dol. – na ta ką su mę wy -

ce nio no w 2009 r. po se sję zna ną

ze „Zmierz chu”. Fil mo wy dom Cul -

le nów stoi w za chod nim Van co u ver.

Jest prze szklo ny, no wo cześ nie

urzą dzo ny, sło wem, jak z fil mu. jn
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SŁAW NE DO MY
I RE KOR DO WE SU MY

31059967

S P R Z E D A Ż  M I E S Z K A Ń
PRAGA POŁUDNIE  ceny już od 5.490 zł/m2

ul. Kordeckiego 47 ul. Murmańska 6 ul. Zgierska 9 

MIESZKANIA 1-POK. JUŻ OD 200.800 ZŁ MIESZKANIA 2-POK. JUŻ OD 239.000 ZŁ
MIESZKANIA 3-POK. JUŻ OD 378.900 ZŁ

pow. od 28 do 56 m2 pow. od 22 do 60 m2

TEL. 604 751 400; 22 616 43 28; www.grupainwest.pl

ul. Bakaliowa 

pow. od 33 do 127 m2

mieszkanie 

o pow. 75 m2

6890 zł/m2

3 pokoje 75 m2

ul. Handlowa

pow od 33 do 75 m2

31000301 31078881

R E K L A M A
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1 WAE

Dywizjonu 303 super 56m 605 870 126 

37 m2 2 pok. Bemowo 295 tys. 601350189 

64m 3pok. Jelonki 5875/m 22 828 00 55 

38mĂ 2pok. Sadyba po rem. 22 828 00 55 

65m po rem. 6/10 410 tys. 605 870 114 

4p. cegła. rozkł. loggia, 605 870 112 

2pok. 46m balkon g-ż os.strzeż. 515250651 

2pok. 46m 7/11 widna kuchnia 510 151 680 

Odkryta 1pok./32m 783 605 871 

Odkryta 2pok/49m 783 605 871 

3p. 57m Dewelop. Tanio LII 605 870 122 

2p. 44mĂ ul. Odkryta 22 828 00 55 

Tarchomin 117m 4pok. rozkładowe  
z garażem atrakcyjna Cena 608 442 321 

180tys. z dożywociem 605 870 104 

Gwiaździsta 62m 3pokoje ładne 
rozkładowe z dużym balkonem 508 069 821 

41.5m Broniewskiego 299tys. 22 828 00 55 

47m2 Piaski 3pok. 7700/m2 668 61 11 66 

27.2m 1pok. balkon 22 828 00 55 

83m 4pok dobry stan 6300/m 22 828 00 55 

66 m2 3 pok. Klaudyny 450 tys. 510042606 

37 m2 2 pok. Kochanowskiego 6217795 

 46m 3pokoje przytulne amfilada  
blisko Metra, 602 787 119 

51mĂ 3p 3/3 395 tys. Magiera 605 870 113 

2pok. ogród cegła 480tys. 605 870 109 

2pok. 277tys. 605 870 109 

Rodziny Połanieckich, 3pok., 67mĂ 
rozkładowe przestronne z 2001r, 512 364 169 

Apartamenty Biały Kamień 602173510 

BP 50m2 Górny Mokotów tel. 504 479 482 

37mĂ Chocimska winda okazja 605870112 

35.6m2 2/10 Dolna polecam 605 870 115 

32m Gagarina 280tys. po rem. 668611166 

46m kam. 2pok. 7391/m!!! 22 828 00 55 

83mĂ kam. 4pok. 3/3 PILNIE 605 870 115 

57m metro cegła balkon 605 870 109 

57m 17/17 metro Wilanowska 228280055 

Mokotów, Wierzbno, 2pok., 55m budynek  
z cegły, 0/4p., 512 364 169 

114m 4p. lux z kontraktem 22 828 00 55 

70 m2 3pok. Bobrowiecka nowe 601740109 

60mĂ 2pok. 2/3 kam. po rem. 605 870 115 

47m 2pok. metro 605 870 109 

37m 2pok. Mokotów G. 8243/m 228280055 

103 m2 4 pok. Narbutta 1/4, (22) 6217795 

96mĂ 5pokoi cegła+garaż 605 870 122 

 47m 2pokoje, z balkonem dobra 
komunikacja 602 787 119 

42mĂ 2pok. 380 tys. PILNIE 605 870 115 

38m po rem. 2pok. Służew 22 828 00 55 

56m 2p. winda dla inwalidów 22 828 00 55 

30mĂ 1/4 RH do cz. remontu 22 828 00 55 

37m St. Mokotów balkon 8m 602577717 

90mĂ z ogrodem 180mĂ 605 870 109 

2p. cegła rozkł. Loggia, winda 605 870 112 

Sadyba 27m kawalerka, kuchnia  
w aneksie, piętro 6/10, 698 700 988 

Bitwy Warsz. 3pok./71.5m 783 605 871 

67mĂ Filtrowa, lux, 22 828 00 55 

24.5m Geodetów 215 tys. 605 870 114 

36mĂ kamienica balkon 605 870 112 

94m kam. Ochota St. 9100/m 22 828 00 55 

32m kam. Szczęśliwice 258tys. 228280055 

58m 2pok. cegła St. Ochota 22 828 00 55 

37 m2 2 pok. Rakowiec 601350189 

75mĂ Szczęśliwice, garaż, 22 828 00 55 

70m Uniwersytecka 1923r. 605 870 114 

2 pok,balkon,Grójecka 330 tys.509 123 306 

3p. rozkł. 335tys., dwustr. 605 870 112 

BP 38 m2 1pok. Gocław 262000, 693604734 

Gocław 76m, 4pok. parter, dobry rozkład,  
do remontu, okazyjna cena 501 032 027 

Gocław 64mĂ 3pok. 7/11p, rozkładowe, 
widna kuchnia 510 151 680 

Gocław, Okulickiego, 50m 2pok. 1995r. 
super wykończenie, 510 000 069 

Grochów, Stanisławowska 37m 2pok., 
przestronne jednak 510 000 069 

48.5m balkon, cegła, OKAZJA 605 870 112 

30m budynek niski z cegły 608 442 321 

48mĂ cegła rozkładowe 605 870 112 

87m 2/4 Gocław 7100/m 22 828 00 55 

55m Gocław 3pok. 2001r. 485t. 605870123 

42m Grochów nowe taras 50m 605870113 

63m Grochów 1/4p. 96r. 430t. 605 870 123 

 44m 2pok balkon, niski i nowy budynek  
z windą, stan bardzo dobry 515 250 652 

78m 3pok. balkon Osowska 22 828 00 55 

70m, 3pok., część przedwojennej 
kamienicy, parter ogródek, 501 032 027 

 37m 2pok. rozkładowe na terenie 
ogrodzonym 515 250 652 

35m 1p. 1/2 230tys. Grochów 605 870 113 

38m 2p. 2/4 235 tys. Marysin 605 870 113 

57m Saska K. 369t. Okazja! 605 870 123 

70m Saska 2p/3p. 1930r. 605 870 123 

1p. 37mĂ po rem. 1/4 cegła 22 828 00 55 

3p. 63m tanio Gocław 22 828 00 55 

3 pok, 60m2 Gocław 343 tys. 509 123 306 

2pok. 42m Horbaczewskiego Loggia 
Monitoring 508 069 821 

Saska Kępa, 3pok, 77mĂ, 2/5p,  
stan developerski, garaż, 510 151 680 

Szaserów 3pok/53m 783 605 871 

Bródnowska 2pok./49.4m 783 605 871 

33m2 Darwina 7400/m2 668 611 166 

35m kawalerka po remoncie 605 870 118 

38m 2pok. Kijowska 783 605 871 

70 m2 4 pok. Targowa tanio 510042606 

38mĂ 2pok. 0/4 z podjazdem 22 828 00 55 

Centrum, 3pokoje, 70m2 na II piętrze  
w niskim budynku, 512 364 169 

Centrum 3pok. 445 tys. 605 870 126 

Chłodna, 2pok., 39m 14/15p, 512 364 169 

Ciasna 2pok./36m 783 605 871 

Dzielna 2pok./49m 783 605 871 

Marszałkowska 2pok./39m 783 605 871 

37m cegła 1903r. ciche 605 870 122 

38m ciche Okrąg 2pok. 22 828 00 55 

27mĂ Grzybowska, 249 tys., 509 123 306 

27m Grzybowska 250tys. 22 828 00 55 

62m kam. 2pok. PUNKT! 22 828 00 55 

58m kam. Powiśle 8517/m 22 828 00 55 

40m Karmelicka 1/4 cegła 359t. 668611166 

45m Koszykowa/ Przyjaciół 605 870 114 

54m Muranów kam. 8744/m 22 828 00 55 

70m 3pok. Andersa ciche, 605 870 118 

52mĂ 2pok. Muranów 605 870 115 

65m 3pok. ok. Nowego Światu 605 870 128 

55 m2 2 pok. Patria garaż 601740109 

27mĂ 1pok. po rem. 12/15; 22 828 00 55 

100m, 3pok. przedwojenna kamienica, 
winda, wysokie z klimatem 501 032 027 

30m 1pok. Stare Miasto 605 870 118 

105m 3pok TARAS 70m 05r., 605 870 118 

110 m2 4 p. Powiśle kamienica 601740109 

40mĂ 2p. 1/4 Powiśle kamienica 605870113 

70m Sienna 2/3 kam. 22 828 00 55 

55m Stawki 2009r. garaż 22 828 00 55 

Muranów, 34m 2pokoje przytulne  
blisko metra 509 398 575 

2pokoje Marszałkowska 605 870 122 

2pok. 380tys. 605 870 109 

Powiśle 96m2 kamienica 3p. 605 870 112 

Solec wyjątkowe 33m 605 870 126 

Tamka 29m 315 tys. ekstra 605 870 126 

Wilcza 43m 385 tys. 605 870 126 

BP 2 pok. z kuchnią, 46m2, Gościeradowska 
tel. 502 813 001 

61m Junkiewicz, 3pok., Ciche 605 870 115 

39m2 Łabiszyńska 232tys. 664191166 

71m ogród, garaż 610tys. 605 870 110 

45m 2pok. oddzielna kuchnia 608 442 321 

34m 1pok. ogród 70m! 6911/m 22/8280055 

30mĂ z potencjałem 22 828 00 55 

3 pokoje, Bródno, 309 tys., 509 123 306 

Remiszewska 3pok. Pilnie 605 870 115 

Imielin 50m 2pok po generalnym remoncie, 
miejsce park. + komórka w cenie 515 250 652 

Kabaty 54m2 2 pok ładne z dużym 
balkonem, 1 piętro, blisko metra 515 250 652 

KEN, 56m przetronne, 2pok, metro natolin, 
510 000 069 

50mĂ Ekologiczna cegła 605 870 122 

2/53 Metro Kabaty tanie 605 870 122 

3/60m Metro Natolin tanio 605 870 122 

63m 3p. cegła garaż 22 828 00 55 

33m 1pok. garaż ul. Lanciego 22 828 00 55 

87 m2 3 pok. Imielin garaż (22) 621 77 95 

71m 3pok Miklaszewskiego niski budynek 
blisko Metro, 508 069 821 

72m 4pokoje, oddzielna kuchnia, balkon, 
blisko metro, piętro 1/3, 698 700 988 

128mĂ 5pok. 2 poziomowe 605 870 115 

30m2 widna kuchnia 255 tys. 509 123 306 

2p. 47m po remoncie RH 22 828 00 55 

3pok. 2005r. garaż 700tys. 605 870 109 

Puszczyka 3pok./52.8m 783 605 871 

Surowieckiego, 85m rozkładowe, 4pok., 
510 000 069 

Z WAŻNYCH POWODÓW MUSZĘ 
SPRZEDAĆ 49m, 2 pokoje z balkonem, 
II piętro, w niskim budynku 698 700 988 

BP49mĂ 2pok Żegańska,garaż,601 352 448 

3/73mĂ Borki kameralne 605 870 122 

2/65m zamknięte osiedle 605 870 122 

2p. 38mĂ garaż Marysin Waw. 22 828 00 55 

BP Sobiesk. 43m Ip/IVp 349tys. 518 465 449 

42.5mĂ nowe Branickiego 22 828 00 55 

60m 3p. z ogródkiem balkon 22 828 00 55 

39mĂ studio 0/4 garaż 22 828 00 55 

Penthouse 150mĂ 5pok. 605 870 115 

2p. 79mĂ, 2 garaże, 22 828 00 55 

Górczewska 52m 2 pokoje rozkładowe  
w ładnym budynku z garażem, 512 364 169 

37m Ciołka 266tys. 1/3 cegła 22 533 65 94 

33m kamienica, 202tys., 605 870 112 

Młynów 4pok. 88m przestronne rozkładowe 
w ładnym budynku 512 364 169 

50 m2 3 pok. Krępowieckiego 601740109 

25m 1pok. OKAZJA 22 828 00 55 

34m 2p. Stawki, ciche 605 870 128 

30m Wola 2pok. 254t. po rem. 664191166 

83m Zawiszy 2008, 660tys., 605 870 114 

85m z tarasem 19m luksus 22 828 00 55 

Prymasa Tys. 4pok. 462 tys. 605 870 126 

Wola 43m 2pokoje w nowym budynku  
z garażem 509 398 575 

Wola 52m 2pokoje z balkonem ładne 
przestronne 602 787 119 

Wola, Płocka, 41m 2pok rozkładowe  
z miejscem garażowym, 510 000 069 

38m2 kamienica, metro 605 870 112 

37m Popiełuszki ciche 605 870 122 

38m Popiełuszki 307 tys. 605 870 114 

3p. 60m Ruda 6/20; 22 828 00 55 

Stary Żoliborz 3pok. 75mĂ, kamienica, 
rozkładowe balkon 510 151 680 

Jabłonna, 85mĂ, 4pok., budynek z 2002r. 
atrakcyjna cena, 608 442 321 

Józefosław 33m 1pokój parter duży ogród 
509 398 575 

Józefosław 2-3pok. dev. 0% 605 870 124 

Konstancin-Jeziorna 46m 2pokoje  
z balkonem 602 787 119 

51.5m2 2/4 do rem. Garaż 605 870 115 

M-6 Kobyłka 133m2 st. develop. pod lasem, 
z ogródkiem 509 398 510 

M-4 Radzymin 55m2 stan dobry IIp. 
Centrum, oś. zamknięte 603 258 790 

M-3 Wołomin centrum 55m2 st. develop. 
Cegła, rozkładowe 608 357 332 

M-3 Wołomin 51m2 do odśwież. Ip. dobry 
punkt 509 398 463 

M-3 Wołomin 43m2 do wprowadzenia, 
ładne, cegła Ip. 509 398 463 

M-4 Wołomin 62m2 IIp. Centrum, 
rozkładowe, do wprow. 792 398 468 

M-2 Wołomin 33m2 nowe, wykończ.,  
ładny rozkład, 509 398 464 

MYSIADŁO 68m2,2-poziomowe z ogródkiem 
+ strych + miejsce postojowe, 359 000zł. 

www.immobard.pl tel.: 662 047 453  

M-3 Ząbki 53m2 IIIp. st. dobry, oś. strzeż., 
rozkładowe, balkon,509 398 466 

Ożarów Mazowiecka Poznańska 60m 
3pokoje po remoncie 508 069 821 

Piaseczno, 48m 2pokoje po remoncie 
bardzo ładne, 509 398 575 

Piaseczno 32m 2pokoje rozkładowe  
z balkonem 602 787 119 

Piaseczno 73m 3 pokoje w niskim ładnym 
budynku 602 787 119 

Piaseczno, 38m 2pokoje, z balkonem  
w niskim budynku, 509 398 575 

Piaseczno, 33m 1pokój, po częściowym 
remoncie, oddzielna kuchnia, 698 700 988 

2x130mĂ kam. Lidzbark Wel. 605 870 115 

Boernerowo 1,99tys. 320m 605 870 126 

BP Ursynów Puławska/Żołny/las 601204073 

Bródno, 165/245 bliźniak 605 870 110 

Kamienica, Stara Praga 605 870 110 

Kamienica z 1897r. Stara Pr. 605 870 110 

174m Mokotów rem 1100t. 605 870 123 

410/460 m2 Sadyba-Fort 601 740 109 

300/560m Żoliborz, 1600t. 605 870 123 

Sprzedam, Zacisze, 165/350m 605870110 

138/960 3 syp. 1380 tys. 605 870 115 

Michałowice 170m/1000m Michałowice 
Dom wolnost. w stanie developerskim Wysoki 
standard, super lokalizacja, media508069821 

150/500 m2 Michałowice 601350189 

220/450 m2 1/2 bliźniaka 750t. 501719373 

186m super stan, 799tys. 605 870 126 

Chotomów Dom w zabudowie bliźniaczej 
170m/500m materiały wysokiej jakości, stan 
developerski, 620tys., 608 442 321 

Legionowo dzielnica willowa Dom 
wolnostojący 190m/600m 608 442 321 

Michałów Grabina wolnostojący 260m 
działka 1400m w pełni wykończony; 
możliwość wydzielenia 2 działki; 1.200 tys.,  
608 442 321 

Michałów Reginów Wykończony 
wolnostojący 140/930m PKP cisza,  
zieleń z 2008r. 680tys., 608 442 321 

Marki C-trum 162/498 1/2 bliźn. st. dew. 
willowa okolica, super projekt 604 960 770 

Dąbrówka 122/866 wolnost. st. dewelopers. 
nowe osiedle, TANIO 792 022 731 

Klembów 166/849m st. dew. wolnost. ładne 
miejsce, nowe osiedle 509 398 463 

Kobyłka 140/795 do wprowadzenia, cegła, 
2000r., solidny, 792 398 468 

Kobyłka 120/270m do wykończ. 1/2 bliźn. 
atrakcyjny, blisko PKP, 509 398 510 

Kobyłka 114/375m Piotrówek, segm. 
narożny dewelop. POLECAM 664 936 164 

Kobyłka 132/322 st. dew. 1/2 bliźn.  
z garażem, pod lasem, 509 398 466 

Leśniakowizna 120/1500 nowy, parterowy, 
pod lasem, do wprow. 509 398 463 

Radzymin 136/399 1/2 bliźn. st. dewel. 
SUPER projekt i lokalizacji 608 357 332 

Wołomin 55/1120 po remoncie, cegła, 
dobra lokalizacja 603 258 790 

Izabelin/Laski 230/175m działka 1283m, 
nowoczesny projekt, możliwość usług 
nieuciążliwych 510 151 680 

BP 16000mĂ Wał Miedzeszyński 600zł/mĂ 
(do negocjacji) tel. 504 178 743 

Grochów, 2 Ha, przemysłowa 605 870 110 

7.4 ha Okęcie teren inwest. 605 870 114 

2 Ha przemysłowa 275zł/m2 605 870 110 

1247m2 działka budowlana 605 870 118 

700m G.Mokotów 1000m PUM 601740109 

827m2 poz. na bud. WŁOCHY 605 870 125 

Pr. Płd. Groch. dev. do 3 tys. m2 605870124 

Konstancin Jeziorna, działka budowlana, 
1025m2 blisko głównej ulicy, doskonała 
lokalizacja, doprowadzone wszystkie media, 
510 151 680 

5500 m2 Konstancin Strefa A 601740109 

Józefosław 6tys. pozw. na bud 605 870 124 

Brwinów działka 900m wśród budynków 
mieszkalnym media, możliwość zabudowy 
bliźniaczej 508 069 821 

BP Bud./rol. Piorunów k. Błonia 517 587 794 

Działki bud. 1000m 170 tys. 605 870 115 

Ożarów Mazowiecka Kaputy działka 
1920m2 w 3 linii zabudowy, możliwość 
zabudowy bliźniaczej 508 069 821 

Warsztat sam. 300/2418m2 605 870 124 

BP b. ładne działki, cisza, media,  
15 km od Warszawy, tel. 511 92 40 60 

6 działek budowlanych od 1000 do 1700m2, 
50 km od W-wy, 55zł/m, prąd, 602 344 911 

500 m2-3500 m2 W-Z Łomianki 601740109 

1000 m2 Wiślana 700 tys. 501719373 

3500m2 z decyzją o zabudowie, wodociąg, 
prąd, 50 km od W-wy, 68tys. zł, 602 344 911 

Dąbrówka 10052 bud., blisko S8, prąd 
i gaz, asfalt 792 022 731 

Kobyłka 546m2 blisko PKP, prąd, woda, 
ładne miejsce 792 398 468 

Kobyłka 2045m2 budowlana, prąd, gaz,  
pod lasem 608 357 332 

Kobyłka, 1061m bud. 520tys., 605 870 115 

Kobyłka 755m2 media przy działce, 
nowe osiedle, ładna 509 398 510 

Leśniakowizna 8200m2 przemysłowa, 
media, atrakc. miejsce 509 398 466 

Miąse 894m2 budowlana, prąd, blisko 
szkoła 509 398 463 

Międzyleś 1001m2 prąd, ładna, blisko 
szkoły i PKS 792 398 468 

Radzymin 11002 media, nowe osiedle, 
blisko centr., 792 022 731 

Tłuszcz 783m2 bud., ładne, media, TANIO 
664 936 164 

Wołomin 728m2 1,5km od PKP, nowe 
osiedle, 35m szer 509 398 464 

Wołomin 963m2 media, nowe osiedle, 
blisko PKP 603 258 790 

Ząbki 1600m2 pod wielorodzinne i usł. 
Super lokaliz. 664 936 164 

ROLNA na Mazurach ze złożami żwiru. 
Cena do uzg. 888-797-361, (87) 737 00 50 

ROLNE 0,3 do 0,5ha 8zł/mĂ z prawem zab. 
pod dom całoroczny, MAZURY, 888 797 361 

BP 924 m2 wieś Łacha k./Serocka,  
dom murowany, prąd, woda 602 379 002 

Rekreacyjno-bud.10zł/mĂ piękny widok na 
jez. MAZURY,(87) 737 00 50, 888 797 361 

BP 2 pokoje ul.Skarbka z Gór 22 374 25 04 

Apartamenty EKO Park lux 602173510 

Apartamenty Wilanów Mokotów 510042606 

Ksawerów 50m, metro 2100, 605 870 112 

BP 2pok, 28m2,Al.Jana Pawła II, 501182384 

BP1pok., Rondo ONZ, okazja, 602 583 899 

78m 2pok. Al. Jerozolimskie 605 870 118 

2pok. balkon 1800zł 605 870 109 

2pok. KEN-metro, garaż,2000zł 501225884 

BPw domu 1-rodzinnym Radość 22 6155541 

BP1-pok.nowe St.Miłosna,865zł, 502203447 

BP2-pok.nowe St.Miłosna1365zł,502203447 

BP 2 pok. Sienna 36 m2 z wyposażeniem: 
meble + AGD, tel. 600 912 782 

BP ul. Zawiszy, 2 pok. z kuchnią, 53 m2, +  
m-ce garaż., 2000 zł, tel. 601 719 575 

50m Zajączka, garaż 3000, 605 870 112 

Do wynajęcia pokój 502 778 718 pilne 

15m2 pokój na Zaciszu, 700zł, 606 710 853 

BPblisko Puławskiej 300/800mĂ 509 413 791 

600 m2 Mokotów na biuro 510042606 

400 m2 Ochota na biuro 9 tys. 510042606 

Aaaaaaaaaaaa BEZ PROWIZJI 673 05 50 

Aaaaaaaaaaaa O% WYNAJMĘ 393 22 44 

Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, 6201785 

Aaaaa dziś każde wynajmiemy 793210470 

Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! 228396418 

AAA KAŻDE!! KUPIĘ PILNIE;22 393 22 44 

Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, 228396418 

KUPIMY każde mieszkanie 793 210 470 

ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie 22 654 62 49  

FIRMA DEVELOPERSKA KUPI GRUNTY 
POD BUDOWNICTWO WIELORODZINNE 

NA TERENIE WARSZAWY. 
TEL.604 934 288, 

ULA.HOFMAN@GRUPAINWEST.PL  

Kw. mieszkanie na Ochocie, 26,8 m2, pokój 
+ windn. kuchnia zamienię na mniejsze lub 
takie samo w Warszawie lub okolicach W-wy, 
z dojazdem pociągiem, + dopłata 694656007 

Własnościowe, 47m2, Ursynów, na małe,  
Górny Mokotów, tel.: 22 648 63 08 

Biuro sprzedaż 540m 605 870 127 

Do wynajęcia bezpośrednio atrakcyjny  
lokal przy Al. KEN 37 m2 + 8 m2 antresola 
witryny, toaleta, wysoki standard wykończe- 
nia, bardzo dobra lokalizacja w pasażu 
handlowym. Lokal w świetnym stanie,  
idealny na biuro, także usługi, handel  
tel. 601 097 832 (11.00 - 19.00) 

Do wyn. 112m2 Al. KEN witryna 601740109 

Do wyn. 37 m2 J. Pawła witryna 510042606 

Do wyn. 50m KEN witryna 5tys. 510042606 

lokal sprzedaż 700000, 605 870 127 

lokal sprzedaż 685000, 605 870 127 

125m2 gastronom. BEMOWO 605 870 125 

46.5m2 part. witryny PR. POŁ 605 870 125 

142m2 part. witryny WOLA 605 870 125 

74m2 witryny URSYNÓW 605 870 125 

BPBUDYNEK po zlikwidowanej szkole, szko- 
nol-miesz.nadający się do adaptacji na obiekt 
szkoleniowy lub rezydencję,0,5ha starodrzew 
asfalt, las, sprzedam tel/faks 22 872 02 41 

Każdy złom kable dojazd 506 223 080  

ARROW-SYSTEM!Rolety antywłamaniowe, 
żaluzje itp. tel. 602 270 944, (22) 612 73 84 

501 206 986 AKSEL 22 644 56 20  
1KAŻDY TERMIN - PRZEPROWADZKI1 

Sprzątan. garaży piwnic posesji 506223080 

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

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TV 
SNOY PHILIPS inne tanio 663 15 02 

AAAAAAAAAA Naprawa TV Grundig, Sony, 
Philips, inne. Dojazd GRATIS ! 503 151 262 

ANTENA montaż. 601867980; 22/6650489  

ANTENY-TV-SAT(A-Z)-EXPR.506 845 092 

PRALKĘ LODÓWKĘ 601 963 286 

CA. CYKLINA bezpyłowo A-Z, 664 193 664 

Cyklina*lakier*układam bezpył.,503630035 

CYKLINA ukladanie lakier 22/240 36 56 

Cyklina, układanie, 605 93 22 71  

Cykl. lak. ukł. nap. 516206925, 797189096 

,,H” gaz, awarie, glazura; 608-125-348 

HYDRAULICZNE refer. tanio, 602 881 534 

Kompleksowe remonty, 886 983 299 

OKNA A-Z serwis NAPRAWA, 502 220 982 

TYNK Gipsowy i Cementowy, 664 470 318 

31077738

RADOŚĆ Z MIESZKANIA

BUDYNEK A
OSTATNIE MIESZKANIA 
W ATRAKCYJNEJ CENIE 

BUDYNEK B JUŻ W SPRZEDAŻY 
- planowane zakończenie 
II kwartał 2012 r. 
mieszkania już od 6300 zł/m2

„Skorosze 2” Warszawa, Ursus, ul. Skoroszewska

Biuro sprzedaży:
Warszawa, ul. Kowieńska 24 lok. 3, tel./fax. 22 698 22 23 lub 24
Białystok, tel. 85 651 49 49, e-mail: jazbud@o2.pl, www.jaz-bud.pl

Warszawa Praga - Północ
ul. Szwedzka/Kowieńska

LOKALE USŁUGOWE 
W ATRAKCYJNEJ CENIE !!! 
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*Już dwie ko lej ki hisz pań skiej eks-
 tra kla sy zo sta ły od wo ła ne. Strajk pił -
ka rzy trwa

W osta t ni we e kend nie od by ła się pier -
wsza ko lej ka Pri me ra Di vi sion, te raz
od wo ła no dru gą. – Przed łu ża my nasz
strajk – ogło sił wczo raj Jo se Lu is Gil,
rzecz nik Związ ku Hisz pań skich Pił ka -
rzy (AFE). Za wod ni cy straj ku ją, bo li -
ga nie chce za pew nić, że wy pła ci im
pie nią dze, je śli za trud nia ją ce ich klu -
by zban kru tu ją.

Od mie się cy pił ka rze pró bo wa li wy -
mu sić na wła dzach li gi, by stwo rzy ły
fun dusz, któ ry wy pła cał by pen sje za -
miast ban kru tu ją cych klu bów. Dzia -
ła cze ofe ru ją 40 mln eu ro, AFE uwa -
ża, że to za ma ło.

– Prob lem nie zo stał roz wią za ny – po -
wie dział pod czas wczo raj szej kon fe -
ren cji pra so wej Gil. wm, sport.pl

W Hisz pa nii
wciąż straj ku ją

KO LAR STWO. No wy li der Vu el ty.

Hisz pan Pab lo La stras z gru py Mo vi -

star wy grał trze ci etap 66. wy ści gu Vu -

el ta a Es pa na – z Pe trer do To ta ny dłu -

go ści 163 km. Dzię ki te mu zo stał li de -

rem kla sy fi ka cji ge ne ral nej.

FUT BOL. We iss w Dy na mie. Sło wak

Vla di mir We iss prze szedł z Man che -

ste ru Ci ty do Dy na ma Ki jów. Jak do no -

szą an giel skie me dia, 21-let ni po moc -

nik kosz to wał trzy mi lio ny fun tów. Pił -

karz jest sy nem Vla di mi ra We is sa, tre -

ne ra re pre zen ta cji Sło wa cji i Slo va na

Bra ty sła wa, któ ry przed se zo nem miał

za stą pić w Le gii War sza wa Ma cie ja

Skor żę.

FUT BOL. Zmia na War ty. Cze sław Ja -

koł ce wicz zre zy gno wał z pro wa dze nia

pier wszo li go wej War ty Po znań. Je go

obo wiąz ki tym cza so wo prze jmie dru gi

tre ner Piotr Two rek.

FUT BOL. Po Eu ro bę dzie Esto nia.

Re pre zen ta cja Pol ski za gra 15 sierp -

nia 2012 ro ku to wa rzy ski mecz z Esto -

nią w Tal li nie. Bę dzie to pier wsze spot -

ka nie bia ło-czer wo nych po mi strzo -

stwach Eu ro py, któ re od bę dą się

w Pol sce i na Ukra i nie od 8 czer wca

do 1 lip ca.

FUT BOL. Pre zent Re a lu dla pa pie -

ża. Pił ka rze Re a lu przy go to wa li pre -

zent – pa miąt ko wą ko szul kę dla pa -

pie ża Be ne dyk ta XVI, któ ry prze wod -

ni czył 26. Świa to wym Dniom Mło dzie -

ży w Ma dry cie. Na try ko cie z nu me -

rem 16. zna laz ły się au to gra fy

wszyst kich za wod ni ków „Kró lew -

skich”.

FUT BOL. Mia ła być Le gia lub Po lo -

nia, jest IV li ga. Czte ro krot ny re pre -

zen tant Czech Lu kas Ma ge ra pod pi sał

dwu let nią umo wę z an giel skim czwar -

to li gow cem Swin don Town. W lip cu

28-let ni na past nik był bli ski pod pi sa -

nia kon trak tu z Le gią lub Po lo nią War -

sza wa.

TE NIS. Spa dek Rad wań skiej.

Agniesz ka Rad wań ska spa dła z 12.

na 13. miej sce w te ni so wym ran kin gu

WTA To ur. Li der ką jest Dun ka pol skie -

go po cho dze nia Ca ro li ne Woz niac ki.

TE NIS. Awans Ku bo ta. Łu kasz Ku -

bot awan so wał o jed no miej sce w ran -

kin gu te ni si stów ATP World To ur i jest

obec nie 57. Staw ce prze wo dzi Serb

No vak Djo ko vić.

TE NIS. Po raż ka Po lek. Kla u dia Jans-

Igna cik i Ali cja Ro sol ska prze gra ły

w pier wszej run dzie deb la tur nie ju

w New Ha ven (z pu lą na gród 618 tys.

dol.) z Hisz pan ka mi Nu rią Lla go ste ra

Vi ves i Ana bel Me di na Gar ri gu es 3:6,

4:6.

pap

szyb ciej, wy żej, da lej

To dopiero promocjaKlik
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*Fir ma DHL za pła ci Man che ste ro -
wi Uni ted 40 mln fun tów rocz nie za
re kla mę na ko szul kach tre nin go -
wych

To pier wszy ta ki kon trakt w hi sto rii
an giel skie go fut bo lu. Wcześ niej klu by
sprze da wa ły re kla my tyl ko na ko szul -
kach me czo wych. Pił ka rze Man che -
ste ru Uni ted od ze szłe go ro ku bie ga -
ją w cza sie spot kań z lo go fir my AON
– ame ry kań skiego gi gan ta usług fi nan -
so wych. Czte ro let nia umo wa jest war -
ta 20 mln fun tów rocz nie. DHL, przed -
się bior stwo zaj mu ją ce się prze wo zem
prze sy łek, przez czte ry la ta za pła ci
MU 40 mln fun tów. W ko szul kach z lo -
go nie miec kiej fir my pił ka rze „Czer -
wo nych Dia błów” bę dą roz grze wać
się przed me cza mi li gi an giel skiej, Pu -
cha ru An glii i Pu cha ru Li gi. 

mi sza, sport.pl

Ko szul ko wy 
biz nes MU

sport

*Po do piecz ni Ro ber ta Ma a skan ta ty -
dzień te mu po ko na li na włas nym bo i -
sku mi strzów Cy pru 1:0. Go la na wa gę
zwy cię stwa strze lił Pa tryk Ma łec ki. Je -
śli w re wan żu wi śla cy nie prze gra ją
bądź ule gną jed ną bram ką, ale strze lą
co naj mniej jed ne go go la (tj. prze gra -
ją 1:2, 2:3 itd.), awan su ją do eli tar nych
roz gry wek. Dla te go tre ner „Bia łej Gwia -
zdy” w so bo tę w me czu li go wym dał
od po cząć wie lu za wod ni kom z pod sta -
wo we go skła du – ani mi nu ty nie za gra -
li m.in. Ma or Me lik son, Ra do sław So -
bo lew ski, Kew Ja liens, Os man Cha vez,
Ger va sio Nu nez, a Pa tryk Ma łec ki, Ivi -
ca Iliev i Cwe tan Gen kow wesz li do pie -
ro w koń ców ce, li go wy de biut za li czył
Mi chał Cze kaj.

Si ły bar dzo przy da dzą się wi śla kom,
bo na Cy prze gra się bar dzo cięż ko
– na wet wie czo rem jest go rą co i dusz -
no. By jak naj le piej za a kli ma ty zo wać
się w trud nych wa run kach, mi strzo -
wie Pol ski po le cie li na Wy spę Af ro dy -
ty już w nie dzie lę i te go sa me go dnia
od by li pier wszy tre ning. Uczest ni czył
w nim m.in. kon tu zjo wa ny osta t nio
ho len der ski ob roń ca Mi cha el La mey.

Cho pin za Wi słą

– Sztab Wi sły za dbał, by pił ka rze miesz -
ka li w ho te lu tuż przy mo rzu. Dzię ki
chłod ne mu wia tro wi za wod ni cy nie
od czu ją upa łów. Nie oba wiam się tak -
że o wa run ki po go do we, w ja kich kra -
ko wia nom przy jdzie grać. O go dzi nie,
o któ rej bę dzie roz gry wa ne spot ka nie,
tem pe ra tu ra po win na być po dob na

do tej, ja ka pa nu je w Pol sce w cią gu
dnia – uspo ka ja Je rzy En gel, by ły se -
lek cjo ner ka dry, któ ry w se zo nie
2005/06 pro wa dził APOEL.

– Cy pryj czy cy są prze ko na ni, że Wi sła
prze gra, choć by ze wzglę du na tem pe -
ra tu rę – mó wi Mał go rza ta Chry san thou
ze Sto wa rzy sze nia Kul tu ral ne go Po la -
ków na Cy prze „Mal wa”. – Ale wi śla cy
mo gą li czyć na do ping Po la ków miesz -
ka ją cych na Cy prze. Je stem pew na, że
bę dzie ich spo ro. Prze cież dzia ła tu taj
na wet nasz zes pół pił kar ski FC Cho pin.

Skąd ka sa w APOEL-u?

Dla Wi sły mecz z Cy pryj czy ka mi to
naj waż niej szy mecz se zo nu, ale

i APOEL za gra o być al bo nie być.
Wszyst ko dla te go, że na Cy prze od bi -
ja się grec ki kry zys fi nan so wy i klub
mu siał ob ciąć bu dżet o po nad 2 mln
eu ro. W ubieg łym ro ku ry wa le Wi sły
ku pi li czte rech uzna nych za wod ni -
ków, w tym spro wa dza ją re zer wo -
wych, któ rzy ma ją po sze rzyć ka drę.

– APOEL i tak jest w naj lep szej sy tu -
a cji, bo je go pił ka rze ja ko je dy ni otrzy -
mu ją wy pła ty w ter mi nie [czte rech
naj lep szych za ra bia po wy żej ćwierć
mi lio na eu ro] – mó wi Mi ka e lo Pa pa -
da kis, dzien ni karz ga ze ty „Ka thi me -
ri ni”.

Jesz cze dwa la ta te mu kon dy cja fi -
nan so wa APOEL-u by ła fa tal na. Gdy

za kwa li fi ko wał się do Li gi Mi strzów,
miał pię cio mi lio no we dłu gi. Za sześć
me czów fa zy gru po wej do stał od UE -
FA 10 mln eu ro. Ko lej ny mi lion zdo -
był dzię ki sprze da ży bi le tów, a 250 tys.
z dzia łal no ści mar ke tin go wej.

– W ubieg łym ro ku pie nią dze z LM
się skoń czy ły, więc dzia ła cze po ży czy -
li pie nią dze od ban ku. Spła ci li je po za -
koń cze niu se zo nu dzię ki wpły wom
z bi le tów – in for mu je dzien ni karz.

Mi strzo wie Cy pru mu sie li zde cy do -
wać się na ta ki krok, bo nie mo gą li czyć
na wspar cie udzia łow ców (klub jest
spół ką od 1997 ro ku). Do na to rzy pła -
cą tyl ko wte dy, gdy na by wa ją ak cje.
Wy ją tek zro bił je dy nie obec ny pre zes
Fo i vos Ero to kri tou, któ ry jest przed -
sta wi cie lem ro syj skiej fir my zbro je -
nio wej Ba i kal na Cy prze. Gdy w 2008
ro ku ob jął sta no wi sko, prze lał na kon -
to pół mi lio na eu ro. Po zo sta łych udzia -
łow ców jest kil ku dzie się ciu, w tym
m.in. ho te la rze, wła ści ciel sie ci fast fo -
o dów, praw nik czy ju bi ler. Naj wię cej,
po 10 proc. ak cji, ma ją te le wi zja kab -
lo wa LTV (ma pra wo po ka zy wa nia me -
czów klu bu do 2016 ro ku) i by ły pre -
zes Pro dro mos Pe tri des, przed się bior -
ca z bran ży spo żyw czej.

– To wiel ki fan APOEL-u. Przy je chał
na wet na mecz do Kra ko wa – za zna -
cza Pa pa da kis.

pik, sport.pl, pap

APOEL Ni ko zja – Wi sła Kra ków,

godz. 20.45, trans mi sja w Pol sa cie

i nSport

Osta t ni przy sta nek: Ni ko zja
Od 15 lat ża den pol ski zes pół nie grał w Li dze Mi strzów. Fa tal ną pas sę mo że prze ła mać Wi sła Kra ków. Dziś mi strzo wie Pol ski
gra ją re wan żo wy mecz IV run dy eli mi na cji LM z APOEL-em Ni ko zja

Piłkarze

APOEL-u

Nikozja

podczas

treningu przed

pierwszym

meczem

z Wisłą

w KrakowieM
IC
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„MA ŁY” WRA CA 
DO KA DRY

Se lek cjo ner Fran ci szek Smu da

po wo łał Pa try ka Ma łec kie go do

re pre zen ta cji Pol ski na to wa rzy -

skie me cze z Niem ca mi i Mek sy -

kiem. Na past nik Wi sły wra ca do

ka dry po rocz nej przer wie. Ma łec -

ki o po wo ła niu do wie dział się od

ko le gów z dru ży ny i po cząt ko wo

nie mógł w nie uwie rzyć. – Dłu go

na to cze ka łem, ale pod cho dzę

do te go ze spo ko jem, bo wie rzę,

że ju tro jest naj waż niej szy mecz

w mo im ży ciu. Bar dzo się cie szę

z po wo ła nia, ale na ra zie mam in -

ny cel, a tym ce lem jest ju trzej szy

mecz. Nie pa trzę w ogó le na po -

wo ła nia, bo wiem, że tam mnie

na pew no nie bę dzie. A tu ta ka

mi ła nie spo dzian ka. Jesz cze Cza -

rek Wilk pa trzył w te le fo nie przez

in ter net i zo ba czył, że je stem po -

wo ła ny ja ko na past nik. Zo ba czy -

my, czy do sta nę szan sę na grę

– cy tu je pił ka rza ofi cjal na stro na

Wi sły Kra ków. – Nie wie rzę, że by

po jed nym me czu tre ner mnie po -

wo łał. Mo że cze kał na od po wied -

ni mo ment, mo że właś nie w tych

me czach chce mi dać szan sę.

Cie szę się ogrom nie – do dał Ma -

łec ki.

sport.pl

Austin

w stanie

Teksas. Szkot

David Coulthard

zasiadł za

kierownicą

bolidu Red

Bulla, by

promować

Grand Prix USA,

które w sezonie

2012 wróci do

kalendarza

Formuły 1.

Wyścig odbędzie

się 17 czerwca

właśnie

w Teksasie.

Newsdnia
Marcin Gortat potwierdził na swoim Twitterze, że 20 września zagra w pożegnalnym
meczu Andrzeja Pluty we Włocławku. „Odpuśćmy sobie teksty typu: w kadrze nie grasz, a tam jedziesz.
Robię to dla Andrzeja. Zagrać z nim będzie dla mnie wielkim zaszczytem” – napisał koszykarz Phoenix Suns.

sport
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