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Asteriksowi niebo
wali się 
na głowę

Następne 
„24 godziny”
ROZRYWKA, STR/11

Kobieta kontra
mężczyzna

SPORT, STR/15

Przegrani
przekazują głosy
WYBORY 2005, STR/4

MOIM ZDANIEM, STR/10

„Warszawa
– Berlin
Express”
Anny Dziewit

Globalny konflikt
o pajęczynę
RYNEK Rozmaite kraje – od Ro-
sji po Arabi∏ Saudyjskà – grožà
załoženiem własnych sieci nie-
zaležnych od internetu. Powo-
dem jest nadmierna kontrola
rzàdu amerykaƒskiego nad
Êwiatowà „paj∏czynà”. STR/7

Przekleństwo
polskich malin
ŚWIAT Juž pi∏cioro Duƒczyków
zmarło po zjedzeniu... polskich
malin. Tysiàc osób uległo za-
truciom. – Do zakaženia owo-
ców mogło dojÊç juž na terenie
upraw – donoszà duƒscy kore-
spondenci Metropolu. STR/8

G A Z E T A  P O R A N N A

METROPOLROZRYWKA
Wraca Wujek Samo Zło  
i jego przyjaciele STR/11

Czy Warszawę czekają wybo-
ry prezydenta miasta, jeśli
Lech Kaczyński wygra w nie-
dzielę? A może stolicą będzie
rzadzić komisarz?

Zdania sà podzielone. Według
Paƒstwowej Komisji Wyborczej,
jeÊli Kaczyƒski zostanie prezy-
dentem kraju, nie ma innej
možliwoÊci niž rozpisanie wybo-
rów na prezydenta Warszawy. 

– Po wygaÊni∏ciu mandatu
prezydenta stolicy w ciàgu
dwóch miesi∏cy muszà byç roz-
pisane wybory – wyjaÊnia Boh-
dan SzczeÊniak z PKW. – Kaczyƒ-
ski može najwczeÊniej złožyç Êlu-
bowanie po 23 grudnia, po za-
koƒczeniu kadencji Aleksandra
KwaÊniewskiego. Mówi o tym wy-
raênie ordynacja wyborcza 
– dodaje. Jego zdaniem wybory
czekajà nas pod koniec lutego. 

Kolejny wyborczy maraton
Wyborów možna nie rozpisywaç,
jeÊli przypadałyby 6 miesi∏cy
przed zakoƒczeniem obecnej ka-
dencji prezydenta
miasta, ale ta koƒ-
czy si∏ pod koniec
paêdziernika 2006 r.
Zatem w ciàgu roku
dwukrotnie wy-
bieralibyÊmy prezy-
denta miasta: raz
w lutym i drugi raz
po zakoƒczeniu ka-
dencji, pod koniec
paêdziernika. 

Alternatywa: komisarz
Zdaniem Karola Karskiego z PiS,
byłego przewodniczàcego Rady
Warszawy, jest inne rozwiàzanie.
Premier može zrezygnowaç
z wczeÊniejszych wyborów, skoro
kadencja koƒczy si∏ juž w paê-
dzierniku 2006 r. – Zamiast tego
može wyznaczyç osob∏, która b∏-
dzie pełniła obowiàzki prezyden-
ta Warszawy, czyli komisarza
– uwaža. STR/5

JOANNA PISZCZ
dziennikarka Metropolu 

MILIONY

Koszt 
organi-
zacji gło-
sowania
w stolicy
to 2,5
mln zł.
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Blokersi 
z własną Biblią
120 SEKUND Biblia po góralsku,
Biblia po Êlàsku... – to nie ko-
niec. W internecie možna zapo-
znaç si∏ z fragmentami Pisma
Âwi∏tego przełožonego na
slang hiphopowy: „Zmordowa-
ny podróžà Jezus glebnàł se
przy studni; to było koło szóstej.
A tu wbija si∏ samarytaƒska la-
ska, žeby nabraç wody. Jezus po-
wiedział do niej: Daj mi piç!
Wtedy ta panna powiedziała
mu: Pogi∏ło ci∏?” STR/2

Były dyktator Iraku Saddam
Husajn stanie dzisiaj przed
irackim trybunałem. Grozi
mu kara śmierci.

Husajn jest oskaržony o wyda-
nie rozkazu stracenia przeszło
140 szyitów w miejscowoÊci 
Dudžail w odwecie za zamach
na niego.

Trybunał przygotowuje tež
akty oskarženia przeciwko Sad-

damowi i jego najbližszym
współpracownikom w dwu-
nastu innych sprawach, obej-
mujàcych m.in. atak chemicz-

ny na kurdyjskie miasteczko
Halabdža, gdzie w 1988 r. zgi-
n∏ło 5000 osób, masakr∏ szy-
itów podczas tłumienia ich re-
wolty w 1991 r. i wymordowa-
nie 8 tys. członków klanu gene-
rała Mustafy Barzaniego, histo-
rycznego przywódcy irackich
Kurdów.

Od obalenia Saddama odkryto
w Iraku co najmniej 290 maso-
wych grobów, zawierajàcych
szczàtki ok. 300 tys. osób. STR/8

ABU ALI, którego trzej bracia zostali zabici przez służby Saddama w ramach represji za nieudany zamach 
na dyktatora, modli się przy świętych obrazach i portretach ofiar Husajna. 

Życie Saddama
w rękach sądu

Nie ma bar-
dziej oczywistych
zbrodni niż te,
których dopuścił
się Saddam. IBRAHIM DŻAFARI

premier Iraku
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W KSIĘGARNIACH pojawi-
ły si∏ przekłady Pisma
Âwi∏tego na gwar∏ Êlàskà,
góralskà, a nawet na slang
hiphopowy. Czym kierujà
si∏ tłumacze, wyjaÊnia au-
tor i wydawca „Biblii Âlà-
zoka” Marek Szołtysek.

◗ Skàd pomysł przełože-
nia Biblii na gwar∏ Êlàskà?
◗ ◗ Mierziło mnie, že Êlà-
ska mowa jest wykorzy-
stywana w kabarecie,
w głupich dowcipach, ja-
ko element historycznych
filmów. Tymczasem ta
gwara jest žywa na Âlà-
sku. Po Êlàsku rozma-
wiam z babcià, ale tež
z kolegami, z ludêmi na
ulicy. A przede wszystkim
to nie jest przekład Biblii!

◗ Skoro nie Biblia, to co?
◗ ◗ Opowiadania na mo-
tywach biblijnych. Poja-
wiajà si∏ skróty, uprosz-
czenia, stylizacje ludowe
podobne do góralskich le-
gend o Panu Bogu, co tak
pikne góry stworzył. To

opowieÊci babci tłuma-
czàcej wnuczkowi histo-
rie biblijne, a nie ksi∏ga
liturgiczna.

◗ Skàd wi∏c ostra krytyka
Rady J∏zyka Polskiego?
◗ ◗ Prawdopodobnie nie
przeczytali tej ksiàžki.
W „Biblii Âlàzoka” znaj-
duje si∏ wst∏p napisany li-
terackà polszczyznà, tłu-
maczàcy mój zamysł. Oba-
wiam si∏, že dla wi∏kszo-
Êci ludzi regionalizmy to
coÊ obcego i niezrozumia-
łego, stàd taka re-
akcja. Polacy nie
sà wyrozumiali
dla kultur regio-
nalnych; to balast
zaborów, kiedy
kultura narodo-
wa podkreÊlała
jednoÊç. Ale dziÊ,
kiedy piel∏gnuje
si∏ lokalne tradycje w Bre-
tanii albo Tyrolu, post∏-
powanie Rady jest niezro-
zumiałe. Može, tak trosz-
czàc si∏ o czystoÊç litera-
tury, chcà jakoÊ uzasad-
niç swoje istnienie?

◗ Jak reagujà czytelnicy na
„Bibli∏ Âlàzoka”?
◗ ◗ Ksiàžka sprzedała si∏

w 100 tys. egzemplarzy.
Dzwonià ludzie z Meksy-
ku, Kanady, Niemiec i opo-
wiadajà ze łzami w oczach,
že przypomniało im si∏
dzieciƒstwo. Wiele osób
wykorzystuje fragmenty,
składajàc žyczenia, czytajà
„Bibli∏” przy Wigilii. O ile
mi wiadomo, Biblia po gó-
ralsku cieszy si∏ równie
dužym powodzeniem. Sły-
szałem tež o tłumaczeniu
Starego Testamentu na ka-
szubski. To sà domowe
opowieÊci, tradycja, a nie

szarganie Êwi∏toÊci.
Na Podlasiu tež od
wieków opowiadano
Bibli∏ w lokalnym
dialekcie. 

◗ Czy KoÊciół usto-
sunkował si∏ do paƒ-
skiej ksiàžki?
◗ ◗ Oficjalnie nikt

nie zabrał głosu. Spotka-
łem ksi∏žy zarówno za-
chwyconych „Biblià
Âlàzoka”, jak i zniesma-
czonych. Biskup opolski
Nossol był pozytywnie na-
stawiony. Sàdz∏, že Ko-
Êciół nie chce si∏ angažo-
waç w promocj∏ komer-
cyjnego wydawnictwa.

MAREK MARKOWSKI
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AUTOBUS wiozący uczniów z Gimnazjum nr 92 w Warszawie zderzył się wczoraj z TIR-em 
w Obrowie koło Torunia na drodze nr 10. Sześć osób z obrażeniami trafiło do szpitala. JK/PAP

SZEŚCIU UCZNIÓW RANNYCH 
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WYPADEK

Pracownikom pogoto-
wia wypłaciliśmy
w ciągu roku 400 tys. zł
– zeznał wczoraj wła-
ściciel jednej z łódzkich
firm pogrzebowych.

Wczoraj łódzki sàd okr∏go-
wy przesłuchał kolejnych
Êwiadków w procesie „łow-
ców skór”. Na ławie oskar-
žonych zasiada dwóch by-
łych sanitariuszy i dwóch
byłych lekarzy pogotowia.

Sanitariusze sà oskarže-
ni o zabójstwa w latach
2000-2001 pi∏ciu pacjentów
przez podanie im pavulo-
nu, a lekarze o naraženie 14
pacjentów na bezpoÊrednie
niebezpieczeƒstwo utraty
žycia, nieumyÊlne doprowa-
dzenie do ich Êmierci oraz
branie łapówek od zakła-
dów pogrzebowych. 

– Zakłady pogrzebowe
płaciły za informacje
o Êmierci pacjentów pogo-
towia od połowy lat 90. 
– wynika z wczorajszych
zeznaƒ Êwiadków. Jeden
z nich opowiadał, že w po-
gotowiu rzàdzili dwaj dys-
pozytorzy Tomasz S. i An-

drzej S., ps. „Cukier” i to od
nich zaležało, która firma
pogrzebowa zostanie po-
wiadomiona o zgonach.

– To było takich dwóch
bogów, to całe zło brało si∏
od tych dwóch dyspozyto-
rów – wyjaÊnił Êwiadek.

Wi∏kszoÊç łódzkich za-
kładów pogrzebowych
współpracowała z pogoto-
wiem. – ðyç na tym rynku
mogła tylko firma, która
podj∏ła takà współprac∏
z pogotowiem – zeznał Ja-
cek T., który był szefem
stowarzyszenia przedsi∏-
biorców pogrzebowych.

Do tej pory sàd przesłu-
chał kilkudziesi∏ciu Êwiad-
ków, byłych i obecnych pra-
cowników pogotowia, leka-
rzy oraz członków rodzin
zmarłych pacjentów.

Nieszczęśliwy
splot wydarzeń
WARSZAWA Generał Woj-
ciech Jaruzelski uwaža, že
podczas pacyfikacji Êlà-
skich kopalƒ oddano strza-
ły ostrzegawcze, nie było
to działanie z premedyta-
cjà. – To, že doszło tam do
tragedii, wynika ze splotu
nieszcz∏Êliwych okoliczno-
Êci – mówi Jaruzelski.

Jaruzelski zeznawał
w procesie byłych milicjan-
tów, oskaržonych o strzela-
nie do górników z kopalni
„Wujek” i „Manifest Lipco-
wy” na poczàtku stanu wo-
jennego. Zgin∏ło wtedy 
9 górników. JK/PAP

Kibice ukarani 
za bójki z policją  
BIAŁYSTOK Kar∏ roku
i oÊmiu miesi∏cy wi∏zie-
nia w zawieszeniu na pi∏ç
lat wymierzył sàd rejono-
wy dwóm kibicom Legii
Warszawa za czynnà na-
paÊç na policjantów.

Kibice brali udział w za-
mieszkach w czasie półfi-
nału piłkarskiego Pucharu
Polski pomi∏dzy Jagiello-
nià Białystok i Legià, roze-
granego w kwietniu 2004 r. 

Sàd orzekł tež grzywny
po 4 tys. zł, ale na ich 
poczet zaliczył pobyt 
skazanych w areszcie 
tymczasowym. JK/PAP

WYDARZENIA
Sprawdź, czy jesteś milionerem (losowanie z xx.xx.2005)

MULTI LOTEK: x, x, x, x, x, x, x, x, x, x,x, x, x, x, x,x, x, x, x, x,x, x, x, x, x,x, x, x, x

EXPRESS LOTEK: x, x, x, x, x; TWÓJ SZCZĘŚLIWY NUMEREK: x, x, x, x, X

◗ Skàd pomysł na hipho-
powe Pismo Âwi∏te?
◗ ◗ Pomysł powstał dwa la-
ta temu. PostawiliÊmy so-
bie pytanie, jak wyglàdał-
by Jezus, gdyby dziÊ žył na
ziemi. Nie byłby raczej
majestatycznà postacià
w powłóczystych szatach,
ale człowiekiem takim jak
my i nasi rodzice. Može
byłby pracownikiem
w banku, listonoszem al-
bo prowadził firm∏. A ja-
ko nastolatek može zwy-
kłym chłopakiem z sà-
siedztwa albo ziomalem…
Wielu młodych szuka ide-
ałów i wartoÊci w swoim
žyciu, a to, co oferuje
chrzeÊcijaƒstwo, wydaje
im si∏ przestarzałe. Chcie-
liÊmy uwspółczeÊniç Bi-
bli∏, by uprzytomniç na-
szym rówieÊnikom, že hi-
storia Zmartwychwstania
jest nadal aktualna.

◗ Czy taka forma ewange-
lizacji sprawdza si∏?
◗ ◗ Jest dužy odzew, choç
informacje kràžà na razie
tylko w internecie. Chce-
my trafiç do ludzi, którzy
nie si∏gn∏liby do tradycyj-
nego tłumaczenia Biblii.
Wiadomo, že nie dla

wszystkich taka forma
przekazu b∏dzie atrakcyj-
na. Ci, którzy chcà dogł∏b-
nie studiowaç Bibli∏, si∏-
gnà raczej do tradycyjnych
jej tłumaczeƒ, konkordan-
cji i rozszerzonych przekła-
dów dost∏pnych na rynku. 

◗ Czy prawdy objawione
w młodziežowym slangu
nie zakrawajà na bluê-
nierstwo? Słychaç juž gło-
sy o szarganiu Êwi∏toÊci…
◗ ◗ Wszyscy twórcy „Czy-
tanki” sà wierzàcy i Êwiet-
nie znajà Bibli∏, wi∏c
trudno zarzucaç nam pro-
wokacj∏ lub Êwi∏tokradz-
two. JeÊli ten projekt wy-
wołuje dyskusje i dzieli lu-
dzi, to oznacza, že zmusza
do myÊlenia, przykuwa
uwag∏. „Czytanka” može
wywoływaç skrajne opi-
nie, ale tež inspiruje 
– i o to chodzi. 

◗ Czy KoÊciół ustosunko-
wał si∏ do waszego pro-
jektu?
◗ ◗ Oficjalnie nie. Wiemy,
že katecheci wykorzystujà
„Czytank∏” na lekcjach re-
ligii. OczywiÊcie nie na-
uczajà na tej podstawie
doktryn, ale przybližajà
młodym ludziom Bibli∏.
Mam nadziej∏, že krytyka
ze strony Rady J∏zyka Pol-
skiego nie zaprzepaÊci na-
szego projektu.

◗ Možemy spodziewaç si∏
ksiàžkowej edycji hipho-
powej Biblii?
◗ ◗ Przed rokiem przygoto-
waliÊmy egzemplarze pilo-
tažowe zawierajàce
4 pierwsze rozdziały Ewan-
gelii wg Êw. Jana. Noszà ty-
tuł „Dobra Czytanka wg Êw.
ziom’a Janka”. Cała Ewan-
gelia wg Êw. Jana ilustrow-
na komiksowymi rysunka-
mi b∏dzie wydana jeszcze
w tym roku, najpóêniej
w połowie grudnia.

◗ Jak reagujà sami zainte-
resowani? Uwažajà, že
rzecz brzmi autentycznie,
czy tež wietrzà Êciem∏?
◗ ◗ Róžnie to bywa. J∏zyk
„Czytanki” jest troch∏ prze-
rysowany, ale był to zabieg
celowy. Chodziło o uatrak-
cyjnienie przewažnie zna-
nej wszystkim choç w ogól-
nym zarysie fabuły. Wydaje
mi si∏, že trafiliÊmy do mło-
dziežy – „Czytanka” podo-
ba si∏ albo nie, ale mało kto
pozostaje oboj∏tny. 

◗ Kim sà twórcy młodzie-
žowego przekładu?
◗ ◗ Przekładem Ewangelii
zaj∏ła si∏ grupa młodych,
wierzàcych ludzi, angažu-
jàcych si∏ w najróžniejsze
projekty młodziežowe. 

MAREK MARKOWSKI

MAREK SZOŁTYSEK
autor 

i wydawca „Biblii
Ślązoków”

120 SEKUND...

BEATA LASOTA
współtwórczyni

„czytanki”, 
przekładu Biblii 

na język hip-hopu

LICZBA DNIA

 tysięcy
pstrągów tęczowych wpu-
ścili do Zatoki Puckiej pra-
cownicy Stacji Morskiej
Uniwersytetu Gdańskiego.
Pstrągi mają zredukować
liczbę ryb ciernikowatych,
których nadmiar szkodzi in-
nym rybom. Akcja wpusz-
czania pstrągów do zatoki
jest elementem programu
Ryby dla Zatoki. Ma on
zwiększyć dochodowość
połowów rybackich i atrak-
cyjność Zatoki Puckiej jako
łowiska. Pośrednio wspo-
może także lokalny sektor
turystyczny. JK/PAP

MONETY KRZYŻAKÓW Srebr-
ne monety, prawdopodobnie
z drugiej połowy XIV wieku,
znaleziono w trakcie wykopa-
lisk na Starym MieÊcie w Olsz-
tynie. Niewykluczone, že sà to
monety krzyžackie, wybite dla
Konrada von Jungingena. JK/PAP

OSTATNI RAZ Premier
Marek Belka po raz
ostatni zwołał posiedze-
nie Rady Ministrów. Na-
st∏pne spotkanie rzàdu
odb∏dzie si∏ w nowym
składzie i z nowym 
premierem. JK

Zły bóg Cukier 

➔ Co Państwo o tym sądzą? 
Prosimy o e-maile: listy@metropol.pl

Łowcy skór w Łodzi

• W połowie lat 90. w mie-
ście były dwa zakłady po-
grzebowe, później po-
wstało ich 40.

• Informacja o zgonie pa-
cjenta kosztowała butelkę
wódki, potem 50 zł, a na
koniec 1,6 tys. zł.

• O jednym z lekarzy pogo-
towia układano piosenki,
gdyż miał dużą śmiertel-
ność wśród pacjentów 
– na 10 wyjazdów miał
9 zgonów.

JACEK KRAWCZEWSKI
dziennikarz Metropolu 
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KRZYSZTOF GARSKI
student, 23 lata

– Na charakter. Dlatego
podoba mi si∏ Tusk 
– jest spokojniejszy i bar-
dziej zrównowažony.

ANNA HOŁOGA
prawnik, 25 lat

– Cechy charakteru.
Musi byç odpowiedzial-
ny, nie može byç
sztuczny ani złoÊliwy.

SEBASTIAN BIŃ
student, 21 lat

– Wyglàd jest istotny.
Szczególnie dla prezy-
denta, poniewaž repre-
zentuje paƒstwo. 
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SONDA METROPOLU: Na co, oprócz programu, zwracają Państwo uwagę, wybierając kandydata na prezydenta?

➔ Stronę redaguje Robert Makowski; e-mail: robert.makowski@metropol.pl

0 4

Lepper poparł Kaczyń-
skiego, Bochniarz – Tu-
ska, SLD odwołuje się
do sumienia. 

Wczoraj swoje poparcie
dla kandydatów na prezy-
denta, którzy przeszli do
drugiej tury, zadeklarowa-
ło dwóch byłych kandyda-
tów na prezydenta. 

– Tusk jest liberałem i je-
Êli zostanie prezydentem,
b∏dzie to tragedia dla Pol-
ski – powiedział Andrzej
Lepper, apelujàc do swoich
wyborców i osób, które nie
brały udziału w I turze wy-
borów, o „nieoddawanie
Polski liberałom”. Lepper
przypomniał, že Kaczyƒski,
w odróžnieniu od Tuska,
odpowiedział na pismo do-
tyczàce szans na realizacj∏
programu Samoobrony. 

– Prosz∏ nie mówiç
o kupczeniu jakimiÊ stoł-
kami – zaprotestował Lep-
per zapytany, czy jego par-
tia otrzymała coÊ w za-
mian za poparcie PiS. Lep-
pera w I turze poparło
15,11 proc. wyborców.

Jednoznacznie
W przeciwieƒstwie do Lep-
pera, na Tuska stawia Hen-
ryka Bochniarz.

– To szansa na paƒstwo,
które b∏dzie nasze – mówi-
ła z kolei była kandydatka
Partii Demokratycznej 
– demokraci.pl. – Bardzo
jednoznacznie mówi∏: idê-
cie do wyborów i głosujcie
na Donalda Tuska – doda-
ła, podkreÊlajàc, že czyni
to, nawet jeÊli programy
partii znacznie si∏ róžnià.
Na Bochniarz w I turze za-
głosowało 1,26 proc. 

Odpowiedzialność 
– Sojusz nie može wziàç
odpowiedzialnoÊci za žad-
nego z pretendentów do
urz∏du prezydenta Polski,
ani Donalda Tuska, ani Le-
cha Kaczyƒskiego – to z ko-
lei opinia szefa SLD Wojcie-
cha Olejniczaka. Zaapelo-
wał jednak o udział w II tu-
rze i oddanie głosu w zgo-
dzie z sumieniem. 

WczeÊniej swoje popar-
cie zadeklarowali inni byli

kandydaci: Jarosław Kali-
nowski zdecydował, že po-
prze Lecha Kaczyƒskiego,
a Marek Borowski – warun-
kowo – Donalda Tuska.

Niedecydujące
– Nawet jeÊli tylko cz∏Êç
głosów Leppera trafiłoby
do Kaczyƒskiego, to i tak
bardzo dužo w porówna-
niu z poparciem Boch-
niarz – mówi Marcin Pala-
de z PGB. – Wàtpi∏, žeby
głosy wyborców Leppera
pozwoliły Kaczyƒskiemu
na wyprzedzenie Tuska 
– dodaje Palade. 

Według róžnych sonda-
žy, od 17 do 20 proc. an-
kietowanych nie zdecydo-
wało jeszcze, którego
z kandydatów poprze. 

Mam
nadzieję, że
wyborcy An-
drzeja Leppe-
ra nie będą w tym przy-
padku mu posłuszni. 

DONALD TUSK 
kandydat PO 

Dzisiaj odbędzie się
pierwsze posiedzenie
Sejmu V kadencji wy-
branego 25 września. 

Posiedzenie poprowadzi
marszałek-senior Józef
Zych z PSL. Po złoženiu
przez posłów Êlubowania
marszałek-senior przepro-
wadzi wybór marszałka
izby. PO zamierza zgłosiç
na to stanowisko Bronisła-
wa Komorowskiego. 

– Uwažam, že jest to
przyj∏cie
przez Plat-
form∏ Oby-
watelskà
konfron-
tacyjnej li-
nii post∏-
powania 
– stwier-
dził Lu-
dwik Dorn
(PiS). We-
dług niego
možliwe
jest zgło-
szenie kandydata PiS albo
wniosku o przerwanie po-
siedzenia. PAP

Szukanie
„krewnych” Tuska
KAMPANIA Jak poinfor-
mował dziennik „Frank-
furter Allgemeine Zei-
tung”, osoba fałszywie po-
dajàca si∏ za dziecko Do-
nalda Tuska seniora (ojca
kandydata) złožyła w nie-
mieckim urz∏dzie wnio-
sek o sprawdzenie, czy oj-
ciec Donalda Tuska takže
był powołany do niemiec-
kiego wojska.

Jacek Kurski, który
przyznał, že za poÊrednic-
twem jednej z kancelarii
prawnych poszukuje in-
formacji na temat dziad-
ka Tuska wykluczył, by to
on posłužył si∏ fałszywy-
mi danymi o pokrewieƒ-
stwie. PAP

Kaczyński nie chce
Balcerowicza
KAMPANIA Lech Kaczyƒski
zapowiedział, že jeÊli wy-
gra wybory, to po upływie
kadencji prezesa Narodo-
wego Banku Polskiego
Leszka Balcerowicza nie
wysunie go ponownie jako
kandydata na to stanowi-
sko. Jak podkreÊlił, PiS jest
za zachowaniem samo-
dzielnoÊci NBP, jednak jego
prezes musi odpowiadaç
nie tylko za mocnà złotów-
k∏, ale i rozwój kraju. PAP

Rosja – duma 
i przyjaźń
KAMPANIA Naprawa sto-
sunków z Rosjà i USA to,
zdaniem Donalda Tuska,
najwažniejsze zadania
czekajàcych przyszłego
prezydenta. Tusk zapowie-
dział, že gdy obejmie ten
urzàd, b∏dzie dàžył do te-
go, by nasze relacje z Ro-
sjà były „dumne i stanow-
cze, ale jednoczeÊnie
otwarte i przyjazne”. Jak
wyjaÊnił, b∏dzie to možli-
we poprzez „utwardzenie
w wielu sprawach polskie-
go stanowiskach”. 

Tusk dodał, že polski
przywódca nie može 
w stosunkach z USA o nic
prosiç, ale rozmawiaç 
o interesach. PAP

KOMISJA WYBORCZA, prawdziwa urna i karty do głosowa-
nia – tak w niektórych szkołach wyglądała wczoraj II tura
wyborów prezydenckich. Sylwetki kandydatów na prezy-
denta i ich programy uczniowie poznawali na wiedzy o spo-
łeczeństwie lub na lekcjach wychowawczych. Samo głoso-
wanie odbywało się w czasie przerw. Na zdjęciu: szkolne
prawybory prezydenckie w Liceum Ogólnokształcącym 
nr 5 w Kielcach.  PAP

II TURA JUŻ ZA NIMI
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Powrót Anny Jaruckiej

Trwa pat 
wokół
marszałka

MARSZAŁEK

Kandydata
może zgło-
sić 15 po-
słów, jest
on wybiera-
ny bez-
względną
większością
głosów.

Wskazania kandydatów

Była asystentka Wło-
dzimierza Cimoszewi-
cza Anna Jarucka za-
pewniła wczoraj, 
że nie działała na ni-
czyje zlecenie. 

– Jest dla mnie dužym za-
skoczeniem, že niektóre si-
ły polityczne usiłujà to
zdarzenie przedstawiç
w fałszywym Êwietle, wy-
korzystujàc to do jakichÊ
swoich własnych celów 
– mówiła wczoraj Jarucka
w radiu RMF FM.

Jak powiedziała „zupeł-
nie przypadkowo, poprzez

znajomych” skontaktowała
si∏ z Konstantym Miodowi-
czem, który przekonał jà,
by zeznawała przed komi-
sjà ds. PKN Orlen. Jarucka
oÊwiadczyła tež, že nie napi-
sała listu, w którym prosiła
Cimoszewicza, by załatwił
jej czy jej m∏žowi prac∏.

– Nie, to absurd. (...) Pan
marszałek Cimoszewicz jest

bardzo dobrze wychowa-
nym m∏žczyznà, jest szar-
mancki wobec kobiet. Ni-
gdy wobec mnie czy innych
kobiet ze swojego otoczenia
nie okazywał w žaden spo-
sób jakiegokolwiek zainte-
resowania – powiedziała py-
tana o plotki na temat ro-
mansu z byłym kandyda-
tem na prezydenta. RM

Sprawa oświadczeń majątkowych

• Anna Jarucka jest formalnie podejrzana w związku
z oświadczeniami majątkowymi byłego kandydata na pre-
zydenta Włodzimierza Cimoszewicza. 

• Na początku października prokuratura przedstawiła jej za-
rzut posłużenia się sfałszowanym dokumentem, składania
fałszywych zeznań i ukrywania dokumentów.

ROBERT MAKOWSKI
dziennikarz Metropolu 

ANDRZEJ LEPPER broni Polski przed liberałami, Henryka Bochniarz otwarcie zachęca do głosowania na Donalda Tuska.
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Nie wiadomo,
kto będzie rządził
Warszawą, jeśli Lech
Kaczyński pokona
w niedzielę Donalda
Tuska – nowy prezy-
dent czy komisarz.

Kto može zostaç komisa-
rycznym zarzàdcà Warsza-
wy? – Wszystko wskazuje
na to, že b∏dzie to któryÊ
z obecnych wiceprezyden-
tów, a nie nowa osoba.
Chodzi przeciež o to, by
sprawnie doprowadziç sto-
lic∏ do koƒca kadencji,
a nie o to, žeby jakaÊ nowa
osoba uczyła si∏, jak kiero-
waç miastem – mówi Ka-
rol Karski, były przewod-
niczàcy Rady Warszawy. 

Przecież obiecywał
Tymczasem zdaniem Jac-
ka Pužyka, przewodniczà-
cego Rady Mazowieckiej
SLD w Warszawie, nie ma
podstaw do wprowadze-
nia zarzàdu komisarycz-
nego. – Komisarza wyzna-
cza si∏ tylko wtedy, gdy or-
gany miasta nie radzà so-
bie z zarzàdzaniem, np.
z realizacjà budžetu. Nie
widz∏ wi∏c takiej možli-
woÊci prawnej, žeby tych
wyborów nie przeprowa-
dziç. Chyba že PiS b∏dzie
dostosowywał prawo do
siebie i zmieniał ustawy 
– twierdzi Jacek Pužyk.

– Dla mnie nieracjonalne
jest to, že Lech Kaczyƒski
po wyborze na prezydenta
Warszawy obiecał, že nie
dopuÊci do sytuacji, by zo-
stawiaç stolic∏ w trakcie ka-
dencji i že nie b∏dzie starto-
wał w wyborach na prezy-
denta kraju – dodaje.

Pozytywne zjawisko
– Takich obietnic nie było.
Startujàc w wyborach na
prezydenta Warszawy, Lech
Kaczyƒski nie był jeszcze
zdecydowany, czy b∏dzie
startował w wyborach na
prezydenta kraju. T∏ decy-
zj∏ podjàł dopiero w marcu
tego roku. Nie ma tu oszu-
kiwania wyborców. To jest
raczej pozytywne zjawisko,
že prezydent miasta startu-
je w wyborach na prezyden-
ta kraju – uwaža Konrad
Ciesiołkiewicz z biura pra-
sowego PiS. 

Zdaniem Jacka Pužyka,
SLD wystawi własnego
kandydata, jeÊli b∏dà wy-
bory prezydenckie w War-
szawie. – Jest katalog na-
zwisk. Na pewno naležy
braç pod uwag∏ aktual-
nych posłów, može b∏dzie-
my szukaç gdzieÊ dalej,
ale na razie nie mog∏ po-
daç konkretnych nazwisk
– mówi Pužyk.

Mandat wygasł
Zamieszanie próbuje wyja-
Êniç była radna Warszawy,
obecna posłanka Platfor-

my Obywatelskiej Julia Pi-
tera. – W Êwietle prawa Ka-
rol Karski nie jest juž prze-
wodniczàcym Rady War-
szawy, bo jego mandat wy-
gasł w momencie ogłosze-
nia wyników wyborów par-
lamentarnych, kiedy oka-
zało si∏, že został posłem.
Jeszcze b∏dàc radnym,
przekazał pełnomocnic-
twa do zwoływania Rady
Warszawy wiceprzewodni-
czàcemu, ale w tej sytuacji

pełnomocnictwa sà juž
niewažne. Nie ma wi∏c
možliwoÊci, by zwołaç po-
siedzenia rady miasta
– twierdzi Julia Pitera. Jej
zdaniem jest to podstawa
do wprowadzenia przez
premiera zarzàdu komisa-
rycznego w Warszawie. 

Zatem komisarz
Wyglàda wi∏c na to, že
w razie wygranej Lecha Ka-
czyƒskiego nie b∏dzie wy-

borów prezydenckich
w Warszawie przed upły-
wem kadencji w paêdzier-
niku przyszłego roku. Sto-
lic∏ može za to czekaç za-
rzàd komisaryczny wybra-
ny przez nowego premiera.

Krajobraz po Lechu

➔ Co Państwo o tym sądzą? 
Prosimy o e-maile: listy@metropol.pl

CZŁOWIEK Z ZAPLECZA

Możliwe, że następcą Ka-
czyńskiego będzie jeden
z obecnych wice-
prezydentów.
Nieoficjalnie
mówi się,
że fawory-
tami są-
Andrzej
Urbań-
ski 
i Robert
Draba.

JOANNA PISZCZ
dziennikarka Metropolu

TOMASZ GZELL /PAP
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Komornik czeka na termin

NOCHEDE BOLEROS W czwartek
odb∏dzie si∏ pierwszy koncert z tego
cyklu. W repertuarze znajdà si∏ tra-
dycyjne bolera, a takže utwory inspi-
rowane tangiem argentyƒskim, fla-
menco oraz kubaƒskà salsà. Wystàpi
m.in. Magdalena Ziółkowska. JP

➔ Kinoteatr Bajka, godz. 20, bilety 50 zł.

SIOSTRY W TRAFFICU DziÊ fani b∏-
dà mogli si∏ spotkaç z zespołem Si-
Stars, który b∏dzie podpisywał swojà
nowà płyt∏ pt. „AEIOU”. Znajdujà si∏
na niej przeboje wydane wczeÊniej
na singlach – „My music”, „Na dwa”,
„Inspirations”. JP

➔ Traffic Club, godz. 18.

DISCO PIGS W TR Warszawa možna
obejrzeç słynnà sztuk∏ Endy Walsha
„Disco Pigs”. Dramat przedstawia su-
gestywny obraz postaw zbuntowa-
nych nastolatków i jest jednoczeÊnie
diagnozà rozpadu wartoÊci i współ-
czesnego Êwiata. IGK

➔ Ul. Marszałkowska 8, godz. 19.

Wraca sprawa eksmisji
klubu Le Madame. 
Do jego właścicieli za-
dzwonił komornik,
chcąc ustalić termin
opuszczenia budynku. 

Wniosek o przeprowadze-
nie eksmisji podpisał dy-
rektor zarzàdu gospodarki
nieruchomoÊciami Bog-
dan Bator. Pierwszà prób∏
eksmisji miejscy urz∏dni-
cy podj∏li w kwietniu tego

roku. W obronie jednego
z najciekawszych miejsc
na  kulturalnej mapie sto-
licy stan∏ło wielu znanych
artystów. W dniu eksmisji
w lokalu zgromadziło si∏
kilkaset osób. Komornik
odstàpił od swych czynno-
Êci. Ratusz zgodził si∏ na
odłoženie egzekucji ko-
morniczej. 

– Powiedziano, že o to
miejsce mogà si∏ staraç or-
ganizacje non profit, zało-
žyliÊmy wi∏c stowarzysze-
nie. Kosztowało nas to kil-

ka tysi∏cy zł i mnóstwo
czasu. Teraz okazuje si∏, 
že nie wiadomo po co 

– denerwuje si∏ szef Le Ma-
dame Krystian Legierski. 

– Egzekucja musi nastà-
piç, bo taki jest wyrok sàdu.
Nie oznacza to jednak, že
nast∏pnego dnia nie podpi-
szemy umowy, np. z Le Ma-
dame – twierdzi Bełza. 
– Gdybyby chcieli podpisaç
z nami umow∏ nast∏pnego
dnia, to powiedzieliby nam
– powàtpiewa Legierski.

➔ listy@metropol.pl

Decyzja o zago-
spodarowaniu tego te-
renu należy do burmis-
trza Sasina. On musi
przedstawić projekt,
który zatwierdzi potem
prezydent. 

LUCJAN BEŁZA
dyrektor biura 

ds. bezpieczeństwa

Pracownice chciały
okraść swój bank
PRZESTĘPCZOŚĆ Policja za-
trzymała trzy osoby, w tym
dwie pracownice banku,
za prób∏ wyłudzenia 400
tys. zł požyczki. 31-letnia
Anna K. i 32-letnia Monika
M. korzystały z pomocy
pracownika zakładu foto-
graficznego, który fałszo-
wał dokumenty tožsamo-
Êci i Êwiadectwa zatrud-
nienia. Na ich podstawie
kobiety wypełniały wnio-
ski kredytowe, składajàc
na nich dwa podpisy, wła-
sny i fikcyjnego klienta.
Całej trójce grozi teraz 
do 8 lat wi∏zienia. ZM

KATARZYNA HERMAN
i Adam Woronowicz pod-
czas próby spektaklu „Mały
bies”. Premiera  23 bm. 
w Teatrze Powszechnym. PAP

PRÓBA BIESA
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• PRAGA POŁUDNIE Firmy pu-
blic relations, badania rynku,
marketingu, reklamy, wydaw-
nicze i telewizyjne zaprezen-
tują swoją ofertę na targach
pracy dla studentów, absol-
wentów szkół wyższych o pro-
filu społecznym i humani-
stycznym z Mazowsza. JP

➔ SWPS, ul. Chodakowska 19/31, 
20 października, godz. 10-16. 

• ŚRÓDMIEŚCIE Spotkanie z Ka-
tarzyną T. Nowak, autorką
książki „Moja mama czarowni-
ca. Opowieść o Dorocie Tera-
kowskiej” odbędzie się dziś
w Czułym Barbarzyńcy. Wie-
czór, w którym weźmie też
udział siostra pisarki, reżyserka
Małgorzata Szumowska, po-
prowadzi Jacek Fedorowicz. IGK

➔ Ul. Dobra 31, godz. 20. 
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ZBIGNIEW MODRZEWSKI
reporter Metropolu 

➔ stronę redaguje Zbigniew Modrzewski zbyszek.modrzewski@metropol.pl
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NOTOWANIA

waluty
dolar: 3,24▲

euro: 3,88▼

frank: 2,53▲

giełdy zagraniczne
DAX: 4 947,18 -0,64▼

FTSE: 5 263,90 -0,43▼

DOW: 10 285,26 -0,61▼

NASD: 2 056,00 -0,69▼

GPW
WIG: 31 899,11 +0,18▲
WIG20: 2 346,82 +0,36▲

Największy wzrost: 
PCGUARD  +32,2 % ▲

Największy spadek: 
HYDROBUDOWA -12,5 % ▼

Światowa sieć zagrożona
Niektóre kraje chcą kontrolować internet albo założyć własne sieci
CZY MOŻLIWE jest powsta-
nie kilku Êwiatowych sieci
komputerowych? Rosja,
Chiny, Iran, Arabia Saudyj-
ska i nawet Brazylia grožà,
že je stworzà – i sieci te b∏-
dà niezaležne od Êwiatowe-
go internetu. Ma si∏ tak
staç, jeÊli USA nie oddadzà
kontroli nad globalnà paj∏-
czynà. Obecnie to właÊnie
Amerykanie mogà decy-

dowaç o podłàczeniu do-
wolnego krajów do Êwiato-
wego internetu. W USA
znajdujà si∏ serwery, na
których zarejestrowane sà
domeny np. z koƒcówkà
.pl, .gov lub .org.

– Amerykaƒska firma
ICANN to instytucja odpo-
wiedzialna za przyznawa-
nie nazw domen interne-
towych. Ma ona podpisanà

umow∏ z rzàdem amery-
kaƒskim i na tym głównie
opiera si∏ kontrola USA
nad internetem – mówi
Andrzej Bartosiewicz z Na-
ukowej i Akademickiej Sie-
ci Komputerowej. 

Dodaje, že powstanie nie-
zaležnych od internetu sieci
nie ma sensu, gdyž ich užyt-
kownicy nie mogliby wysłaç
nawet e-maila do užytkow-

ników internetu. Zdaniem
ekspertów pozostawienie
niektórych funkcji kontrol-
nych w r∏kach USA jest lep-
szym wyjÊciem niž oddanie
sterów paƒstwom, które
mogłyby popsuç dobrze
funkcjonujàcy internet.

Rośnie liczba 
firm na minusie
RYNEK Nawet 460 tys.
Polaków može straciç
prac∏. Powodem jest
szybko rosnàca liczba firm
deficytowych. 

W pierwszym półroczu
prawie jedna trzecia Êred-
nich i dužych firm, czyli
prawie 2,5 tys. spoÊród bli-
sko 8 tys., przynosiła stra-
ty. W analogicznym okre-
sie ubiegłego roku deficy-
towych przedsi∏biorstw by-
ło o blisko 500 mniej. JK

Urzędy przyznają
rację podatnikom
PODATKI Prawie połowa
postanowieƒ urz∏dów
skarbowych dotyczàcych
wiàžàcych interpretacji po-
datkowych jest zgodna ze
stanowiskiem podatników.

Od stycznia do koƒca
wrzeÊnia Polacy złožyli do
urz∏dów skarbowych po-
nad 54 tys. wniosków o wià-
žàce interpretacje prawa
podatkowego. Urz∏dy skar-
bowe wydały prawie 46 tys.
postanowieƒ, w tym 21 tys.
przychylajàcych si∏ do sta-
nowiska podatników. JK

JACEK KRAWCZEWSKI
dziennikarz Metropolu 

PRZEDSTAWICIELE świato-
wej Organizacji Handlu
(WTO) rozpoczęli w Gene-
wie rozmowy na temat libe-
ralizacji handlu. Spotkaniu
towarzyszą protesty. Człon-
kowie organizacji Oxfam
przebrali się za rekiny z fla-
gami najbogatszych państw
świata. W ten sposób chcą
zwrócić uwagę na problemy
najbiedniejszych krajów. JK

PRZECIWKO WTO
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W rozpoczynającym się
dzisiaj procesie głów-
nym oskarżonym jest
Saddam Husajn. Ten
nie przyznaje się do
win i uznaje sąd za 
nielegalny. 

Pierwszym aktem oskarže-
nia wniesionym przeciwko
byłemu dykatorowi Iraku
jest sprawa masakry
w miejscowoÊci Dudžail.
W 1982 r. członkowie szyic-
kiego ruchu Dawa próbo-
wali zgładziç przebywajàce-
go tam Husajna, strzelajàc
w stron∏ jego orszaku z bro-
ni maszynowej. Szybko po
nieudanym zamachu siły
bezpieczeƒstwa aresztowa-
ły wi∏kszoÊç m∏žczyzn

znajdujàcych si∏ w tej miej-
scowoÊci. Chociaç za udział
w zamachu na Êmierç ska-
zano tylko kilka osób, to
w wi∏zieniach zgin∏ło 140

osób. Wraz Husajnem
o współudział w masakrze
oskarženi zostało siedmiu
innych wysokich urz∏dni-
ków obalonego saddamow-

skiego režimu. Kolejne akty
oskarženia b∏dà dodawane
w trakcie procesu. 

Sprawa masakry w Du-
džail jest najłatwiejsza do
udowodnienia, a juž na jej
samej podstawie Husajn
može zostaç skazany na ka-
r∏ Êmierci. Gdyby sàd wyto-
czył oskarženia za wszyst-
kie domniemane okrucieƒ-
stwa Husajna, jego proces
ciàgnàłby si∏ przez lata,
podsycajàc wojn∏ domowà. 

Proces dyktatora odb∏-
dzie si∏ na terenie silnie
strzežonej Zielonej Strafy
w Bagdadzie. B∏dzie on ze-
znawał przed pi∏cioma s∏-
dziami, których tožsamoÊç,
w obawie przez zamacha-
mi, była do tej pory ukryta. 

W poczàtkowej fazie pro-
cesu obrona Husajna skupi

si∏ na sprawach procedu-
ralnych. Sam dyktator
twierdzi, že cały proces jest
nielegalny, gdyž w dalszym
ciàgu jest prezydentem Ira-
ku i chroni go immunitet;
został uwi∏ziony po nie-
zgodnej z prawem mi∏dzy-
narodowym inwazji USA na
Irak. Jego adwokaci juž
kilkakrotnie grali na
zwłok∏, domagajàc si∏
odłoženia procesu. 

Cz∏Êç obserwatorów ma
wàtpliwoÊci co do bezstron-
noÊci procesu. Zwracajà
uwag∏ na presj∏, by jak
najszybciej o zakoƒczyç. Inni
z kolei krytykujà možliwoÊç
orzeczenia kary Êmierci,
nielegalnej w Europie. 

Importowane z Polski
maliny spowodowały
śmierć pięciu osób. 

Badacze laboratoryjni
ustalili, že powodem po-
nad tysiàca zatruç pokar-
mowych i kilku przypad-
ków Êmierci w Danii po-
mi∏dzy majem a wrze-
sniem tego roku było spo-
žycie malin pochodzàcych
z Polski. Ofiarami zakažo-
nych wirusem malin pa-
dali na ogół ludzie
starsi. Wszystkie
przypadki zatruç
miały miejsce na
terenie domów
opieki społecz-
nej lub restaura-
cji. Takiej serii za-
truç nie notowano
w Danii od wielu lat.

Jak doszło do zakażenia
Do zakaženie owoców wi-
rusem atakujàcym układ
pokarmowy mogło dojÊç
juž na terenie upraw – po-
przez kontakt z wodà za-
nieczyszczonà ludzkimi
odchodami. Maliny mogły
zostaç zanieczyszczone
podczas zbiorów lub w fa-
brykach, podczas zamra-
žania owoców. 

Pierwszy przypadek cho-
roby odkryto w szpitalu
Aalborg pod koniec maja
2005 r. Juž wtedy podejrze-
wano, že przyczynà choro-

by było zjedzenie zanie-
czyszczonych malin.

Powolne wycofanie
Urzàd kontrolujàcy stan
žywnoÊci w kraju poinfor-
mował o swoich podejrze-
niach importera žywnoÊci,
a ten wycofał podejrzane
maliny z rynku. Nie zrobił
tego jednak natychmiast.
Dlatego na poczàtku czerw-
ca zatruciu uległo spora
grupa straszych klientów

firmy cateringowej.
Kolejne badania

mikrobiologicz-
ne dokonane
na podstawie
danych z ko-
lejnych wybu-
chów zatrucia

w sierpniu
udowodniły, že

zakažonego towaru
nie wycofano w całoÊci na-
wet po kilku miesiàcach.
Dopiero wtedy agencja rzà-
dowa ds. žywnoÊci oficjal-
nie powiadomiła społe-
czeƒstwo, by nie kupowali
mroxonych malin pocho-
dzàcych od tego importera.
Sprawà nieudanego wyco-
fywania niebezpiecznej
žywnoÊci z rynku zaj∏ła si∏
parlamentarna komisja
nadzorujàca polityk∏ rolnà
i žywnoÊç w Danii. 

NIEŚMIAŁY GORYL Pracownicy
berliƒskiego zoo próbowali do-
robiç si∏ kolejnego pokolenia
gorylàtek. Niestety, po wpusz-
czeniu gorylicy Mpenzi do klat-
ki goryla Ivo zaczàł poszukiwaç
miejsca do kryjówki – w koƒcu
uciekł do kàta w klatce. PAP/DD

Ptasia grypy z każdym
dniem zbliża się do
Polski. Zagrożenie jest
na tyle realne, że zajęli
się nim ministrowie
państw UE. 

Zebrani w Luksemburgu
ministrowie spraw zagra-
nicznych UE wezwali wczo-
raj do mi∏dzynarodowej
współpracy w przeciwdzia-
łaniu szerzeniu si∏ ptasiej
grypy, którà nazwali
„Êwiatowym zagrože-

niem”. Komisarz ds. zdro-
wia i ochrony konsumen-
tów Markos Kyprianu
uspokajał jednak, že czym
innym jest ptasia grypa,
która dotarła juž do Unii
Europejskiej, a czym in-

nym – ryzyko pandemii
wÊród ludzi.

Jednak o zagroženiu
chorobà głoÊniej od polity-
ków mówià odkrywane co-
dziennie nowe przypadki
ptasiej grypy w Europie.
W Rumunii odkryto wczo-
raj kolejne przypadki pta-
siej grypy – i to przy grani-
cy z sàsiadem Polski, Ukra-
inà. W obwodzie tulskim
w Rosji odnotowano przy-
padki masowego padania
ptactwa domowego. Wcze-
Êniej ptasià gryp∏ wykryto
na Uralu. PAP/DD

Polski wkład 
w trujące owoce

Nowa strzelanina
w Nalczyku 
ROSJA Co najmniej jedna
osoba zgin∏ła w wyniku
walk w stolicy Kabardo-
-Bałkarii Nalczyku. Milicja
zastrzeliła jednà osob∏,
gdy ta rzekomo stawiała
opór w czasie kontroli do-
kumentów. Dwie inne
kontrolowane osoby zbie-
gły. Do walk doszło takže
w innych dzielnicach mia-
sta. Miejscowa telewizja
wzywała we wtorek rano
mieszkaƒców miasta do
pozostania w domach,
a rodziców proszono, aby
zabrali dzieci ze szkół
i przedszkoli.

Takže wczoraj policjanci
ustalili tožsamoÊç 56 islam-
skich partyzantów, zabi-
tych podczas walk w ubie-
gły w czwartek. PAP/DD

KRWIOPIJCA ARROYO Po uli-
cach Filipin przeszły wczoraj de-
monstracje, krytykujàce prezy-
dent Glori∏ Arrroyo za nałoženie
podatku VAT na elektrycznoÊç
i paliwa. Opozycyjni prawnicy pra-
cujà juž nad možliwoÊcià odłože-
nia podwyžek podatku. PAP/DD

LICZBA DNIA

3
kandydatek na księżne po-
szukuje rodzina serbskiego
księcia-następcy tronu. 25-

letni książę Piotr i jego 23-letni
bracia-bliźniacy, Aleksander i
Filip czekają na oferty. METROPOL

malina

Thomas Ambrosius
Kopenhaga
METROPOL WORLD NEWS

Władze Tajlandii odkyły przypadki ptasiej grypy u zwykłych wróbli. Od tej pory wszystkie
fermy drobiu w kraju poddawane są regularnym testom. 

Wirus bliżej Polski
Pomoc ze Szwajcarii

• Firma farmaceutyczna
Roche zwiększyła
produkcję leku na ptasią
grypę Tamiflu. 

• 40 państw złożyło zamó-
wienia na ten lek. PAP/DD

Stany
Zjednoczone
potrzebują
własnej
dawki pieriestrojki.

MICHAIŁ GORBACZOW
ostatni prezydent ZSRR

Wynagrodzenie
za emigrację
ŁOTWA Emerytowani woj-
skowi radzieccy, którzy do-
browolnie wyemigrujà z Ło-
twy, otrzymajà 1700 euro
jednorazowego zasiłku, a je-
Êli sà inwalidami – 11 tys. 

Na Łotwie mieszka około
20 tys. wojskowych, którzy
przed rokiem 1992 zostali
zdemobilizowani z armii
radzieckiej lub rosyjskiej
oraz członków ich rodzin.
Rosjanie stanowià ponad
jednà trzecià liczàcej
2,4 mln ludnoÊci Łotwy, ale
jej obywatelstwo posiada
tylko około 350 tys. PAP/DD

Trup dziennikarz 
z opozycji
BIAŁORUŚ Wczoraj znale-
ziono martwego dziennika-
rza Wasila Hrodnikau w je-
go mieszkaniu w miastecz-
ku Zasławl. Pieniàdze
i kosztownoÊci nie zgin∏ły.
Hrodnikau był współpra-
cownikiem opozycyjnej ga-
zety „Narodnaja Wola”. Pi-
sał materiały na tematy so-
cjologiczne i polityczne. PAP

Pierwsza sesja
Bundestagu 
NIEMCY Wczoraj odbyło
si∏ pierwsze posiedzenie
wybranego miesiàc temu
parlamentu. Posiedzenie
zakoƒczyło równoczeÊnie
kadencj∏ rzàdu Gerharda
Schroedera. PAP/DD

Proces Rzeźnika Bagdadu

DANIEL DENISIUK
reporter Metropolu 

• PISARZ Husajn, kiedy jeszcze
znajdował się u władzy, naj-
prawdopodobniejnapisał 160-
stronicową powieść „Zabiba
i król”. Opowiada ona o kobie-
cie (symbolizującej iracki na-
ród), która została zgwałcona
przez bandytów (Ameryka-
nów), a w której zakochuje się
król (Husajn). Książka stała się
podstawą do sztuki teatralnej
pod tym samym tytułem.
Powieść nie została doceniona
przez krytyków literackich. 

• DORADCA Husajn, już jako
więzień, dał się poznać jako
gawędziarz i doradca w wielu
sprawach życiowych. Doradzał
swoim straxnikom, jaką żonę
powinni sobie wybrać, w jaki

sposób ją potem karać.
Opowadał im też o swoich
uczuciach wobec prezydenta
USA Busha. DD

KULTURALNE OBLICZE SADDAMA HUSEJNA

LITERAT Saddam Husejn
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Jakość sprzątania
➔ Rozwój nowych techno-
logii naležy wykorzysty-
waç, ale z sensem. Firmy
sprzàtajàce ulice naszej
stolicy stosujà do sprzàta-
nia dmuchawy, które
wzbijajà w powietrze tu-
many brudu i błota
podczas pogody deszczo-
wej, natomiast liÊcie
wdmuchiwane sà w krza-
ki, wiatr je rozwiewa,
a nast∏pnego dnia zabawa
si∏ powtarza.

Ulica „posprzàtana”,
a brud, błoto, którym zo-
stały obsypane samochody
i okna mieszkaƒ, pozosta-
je. Czy taka ma byç wizy-
tówka miasta? Czy ktoÊ
rozlicza firmy sprzàtajàce
z jakoÊci wykonywanych
usług? ANNA

Kultura na schodach
➔ Mamy w Warszawie spo-
ro schodów ruchomych,
ale korzystamy z nich
w inny sposób, niž to si∏

praktykuje na Êwiecie
w krajach z bardziej
ugruntowanymi zwyczaja-
mi w tym zakresie. 

Otóž tam jadàcy stojà
po prawej stronie, a lewa
jest pozostawiona dla
tych, którym si∏ spieszy
i którzy dodatkowo wspi-
najà si∏ po schodach. Oso-
biÊcie uwažam, že ruch
jest darem dla zdrowia
i unikam schodów rucho-
mych, ale bywa, že czasem
si∏ spiesz∏ i wtedy zde-
rzam si∏ z tym naszym
„prowincjonalizmem”. 

Inny zwyczaj, który iry-
tujàco zwraca uwag∏, to
ježdženie Êrodkami komu-
nikacji miejskiej z pleca-
kami na plecach. W takiej
sytuacji wypada zdjàç ple-
cak i trzymaç go przy no-
gach, a nie rozpychaç si∏
i potràcaç innych. L.K.

Aresztowany drób
➔ Wi∏c policja b∏dzie si∏
teraz zajmowała aresztem
domowym kaczek, g∏si

i kur? Rozbawiła mnie wy-
powiedê weterynarza
z PrzemyÊla, który przeka-
zał policji doniesienie na
wolno biegajàcy drób. Prze-
ciež to zakrawa o jakàÊ pa-
ranoj∏. Czy nie lepiej trafiç
do rolników z akcjà eduka-
cyjnà zamiast egzekwowaç
niežyciowe – ich zdaniem
– przepisy? K.

Tolerancja i szacunek
➔ Z przykroÊcià zauwa-
žam, že ze wzgl∏du na
wybory prezydenckie po-
gorszyły si∏ moje stosun-
ki ze znajomymi. Obra-
cam si∏ w gronie osób
w wi∏kszoÊci głosujàcych
na Donalda Tuska, sam
zaÊ głosuj∏ na Lecha Ka-
czyƒskiego. B∏dàc
w mniejszoÊci, stałem si∏
obiektem licznych napa-
Êci słownych i inwektyw.

Zwolennicy kandydata
PO w moich oczach stano-
wià niezwykle twardogło-
wy elektorat i w žyciu co-
dziennym nie realizujà

programu przyjaznej i soli-
darnej Polski pana Donal-
da. Jakakolwiek meryto-
ryczna dyskusja jest ucina-
na, bo Kaczyƒski to „faszy-
sta” i „radykał”, a nawet
„komuch” (ze wzgl∏du na
prosocjalny program), choç
takie okreÊlenie odnoÊnie
aktywnego bojownika „So-
lidarnoÊci” jest co najmniej
lekko nie na miejscu. 

Zastanawia mnie, czemu
or∏downicy liberalizmu
akceptujà go tylko u osób
majàcych takie same po-
glàdy polityczne? Przeciež
wolnoÊç polega przede
wszystkim na wolnoÊci
przekonaƒ i wzajemnej to-
lerancji i szacunku. Mam
nadziej∏, že pan Tusk w ra-
zie wygranej okaže si∏ lep-
szym prezydentem niž
wskazuje na to zachowa-
nie jego ortodoksyjnego
elektoratu. JANEK

➔ Prosimy o przesyłanie listów 
na adres: listy@metropol.pl
Prosimy podpisywać listy – publi-
kujemy tylko podpisane wypowie-
dzi. Zbyt długie listy są skracane.

trendz autor: Werner Wejp-Olsen

w krzywym zwierciadle

STRONA 
CZYTELNIKÓW
Metropol w internecie
WWW.METROPOINT.COM

GRAŻYNA MŁOTEK  
bezrobotna, 40 lat

– Nie, slang młodzie-
žowy nie pasuje do
takich treÊci. 

HANNA SZYMAŃSKA 
nauczycielka, 45 lat

– Nie powinno byç
tłumaczone, jestem
za utrzymaniem czy-
stoÊci j∏zyka.

ANDRZEJ TOMCZYK 
student, 24 lata

– Nie widz∏ w tym nic
niewłaÊciwego, ale
nie wiem czemu
miałoby to słužyç.

ZWYCIĘZCĄ ZABAWY jest Allen Iverson. TO ZDJĘCIE CZEKA na Twój komentarz.

Włóż w usta postaci na zdjęciu swój komentarz. Wyślij
go pod nr 7135 (1,22 zł/SMS) w formie: MZ. Komentarz.
Autor.  Najzabawniejszy tekst wybrany przez redakcję
Metropolu zostanie opublikowany.
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SONDA METROPOLU: Czy Biblia powinna być tłumaczona na slang młodzieżowy?

Redaktor naczelny Aleksander KORAB
Red. prowadzący Adam WĘGŁOWSKI  

Magdalena TYMICKA 
Dyrektor zarządzający Dominik TZIMAS
Dyrektor sprzedaży Małgorzata GOLIŃSKA
Dyrektor finansowy  Maciej MATWIEJCZUK

Berlin jest gigantycznym placem budowy. Wsz∏dzie
wizja, plan, projekt, rozmach. Wsz∏dzie nowe

i Êwieže, a jak stare, to restaurowane. Widok na mia-
sto taki, že nie wiadomo, gdzie koniec, a gdzie poczà-
tek, gdzie Êrodek, a gdzie suburbia, widaç tylko
ogromnà zabudowanà przestrzeƒ dookoła. Nowe
idzie, nowe roÊnie i nowe pcha si∏ w gór∏.

Tymczasem jednak, gdy zejÊç troch∏ z wysokoÊci
punktów widokowych i wÊlizgnàç si∏ w krwiobieg ulic
miasta po obu jego stronach, možna zobaczyç niepo-
kojàce Êlady zadrapaƒ na nowej, lÊniàcej powierzchni.
Jakby zza przetartej kotary wyglàdało jakieÊ inne žy-
cie i zupełnie inne miasto – Berlin, który przepełniony
jest nostalgià za wschodem, za
Ossi – Ostalgià.

Kawiarnie w modnych dzielni-
cach pozbyły si∏ stolików

i krzeseł biedermeier, znikn∏ły sta-
lowe rury i chrom – wszyscy teraz
zaopatrujà si∏ w stare meble
z DDR, plastikowe krzesła w kolo-
rach burej mazi, szare telefony
z tarczà i przyciskami u góry, chiƒ-
skie termosy, w których mama ro-
biła herbat∏ na wycieczk∏ na wy-
sp∏ Uznam i pojemniki na gotowa-
ne jajka. Do łask wracajà brzydkie
zabawki, roboty z blachy, którymi
možna pociàç sobie r∏ce przy nie-
ostrožnej zabawie, kolorowe ko-
newki – rybki z plastiku, takie ja-
kich moja babcia pozbywała si∏
dawno temu, kiedy možna było
juž odetchnàç spokojnie – dla
wszystkich starczy konewek no-
wych – importowanych z Zachodu.

Wcentrum miasta wyrósł su-
permarket z produktami

wprost z kraju, którego nie ma
i którego ponoç nikt nie žałował. Ogórki, te same co
w filmie „Good Bye Lenin”, słodycze, napoje.

W sklepach i na targach staroci zaopatrujà si∏ sen-
tymentalni berliƒscy Ossi, próbujàc wskrzeszaç czasy,
których kiedyÊ tak nienawidzili. O NRD udało si∏ zapo-
mnieç tylko na chwil∏ – gdy walił si∏ mur i euforia za-
głuszała wszystkie inne odczucia, wtedy skakano po
grobie Niemiec Demokratycznych i nikt nie myÊlał
o tym, co b∏dzie jutro, gdy odklejà si∏ cekiny i opad-
nie kolorowe konfetti.

DziÊ, 15 lat po upadku muru, DDR powraca cicho
i niepostrzeženie, powoli zauwažana przez bystre oko
kultury masowej i przemysłu czerpiàcego z niej garÊcia-
mi. Młodzi Wessi, w telefonach, w których pobrzmiewa
melodia hymnu „Freie Deutsche Jugend”, potrafià cał-
kowicie oddzieliç histori∏ od mody – dla nich to jedynie
kolejna egzotyczna nowinka – kolekcjonujà gadžety,
które w razie potrzeby možna łatwo rzuciç w kàt. Ossi
nad ogórkami i wyrobem czekoladopodobnym konser-
wujà swojà t∏sknot∏ za czasami, gdy mieli pi∏kniejsze
marzenia. Mur zaÊ wcale nie upadł tak do koƒca. Stoi,
choç teraz nie beton i zasieki stanowià problem.

Komentarze prosimy przesyłać na adres: listy@metropol.pl

Warszawa – Berlin
Express

MOIM ZDANIEM

Opinie przedstawione w felietonie są wyrazem osobistych poglądów autora.

„Dziś, 15 lat 
po upadku 
muru, DDR po-
wraca cicho
i niepostrzeże-
nie, powoli za-
uważana przez
bystre oko kul-
tury masowej.”

ANNA DZIEWIT
redaktorka
„Lampy”,
wokalistka
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Trafiony!Strzelanie kiedyÊ... i dziÊ...
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Obierajta szybciej
baby, bo o 20.45 mecz

Ligi Mistrzów i mo-
żem nie zdążyć. 
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NAJLEPSZA OKŁADKA Zdj∏cie nagiego muzyka Johna Lenno-
na obejmujàcego ubranà žon∏ Yoko Oko zostało uznane za naj-
lepszà okładk∏ amerykaƒskiego magazynu, jaka pojawiła si∏
w ciàgu ostatnich 40 lat. Zdj∏cie Annie Leibovitz pojawiło si∏ na
okładce „The Rolling Stone” w grudniu 1980 r., miesiàc po
Êmierci Lennona. Drugie miejsce zaj∏ło zdj∏cie nagiej, ci∏žarnej
Demi Moore na okładce „Vanity Fair” z 1991 r. Trzecie – fotografia
Muhammada Alego ze strzałami w ciele z „Esquire” z 1968 r. PAP

Na antenę Canal+
wraca słynny serial
„Przez 24 godziny”.

Od 3 listopada widzowie
mogà Êledziç trzecià se-
ri∏ zmagaƒ agenta Jacka
Bauera z terrorystami.
Tym razem grany przez
Kiefera Sutherlanda boha-
ter b∏dzie usiłował obro-
niç Los Angeles przed
zakaženiem Êmiertelnym
wirusem. AM
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Jak niebo
spadło
na Asteriksa
Wielbiciele komiksu
doczekali się jednego
z najważniejszych wy-
darzeń – kolejnej serii
przygód 46-letniego
już Asteriksa i jego
przyjaciół. 

33. cz∏Êç przygód
Galów pt. „Kiedy
niebo spada na
głow∏” poÊwi∏co-
na jest – jak zwy-
kle – walce
z podst∏pnym wro-
giem. Tym razem jest on
doÊç zaskakujàcy – wiosk∏
Galów naježdžajà kosmici.
Ich celem jest przej∏cie 
receptury na magiczny 
napój.

Belgowie oszaleli przy
okazji premiery – pod
koniec wrzeÊnia otwarto
wystaw∏ poÊwi∏conà
komiksowi, zbudowano
tež galijskà wiosk∏. Nieofi-
cjalnie mówi si∏, že 33.
cz∏Êç Asterixa jest najpraw-
dopodobniej ostatnià.
Wiekowy juž Albert Ude-
rzo coraz rzadziej udziela
si∏ publicznie – na pewno
b∏dzie honorowym go-
Êciem Targów Ksiàžki we
Frankfurcie. 
AGATA

MIAZEK

Freestyle z gwiazdami
Wujek Samo Zło oraz
Człowiek Nowej Ery
jeszcze raz razem. 

WSZ&CNE, czyli duet mu-
zyczno-dziennikarski, wy-
dali drugà autorskà płyt∏.
Ich debiutancki kràžek „Te-
-rap-ja” nie wywołał wiel-
kiego poruszenia wÊród
miłoÊników hip-hopu
w Polsce, jednak sprawił,
že niekonwencjonalny 
duet z Warszawy zdobył za-
równo grono zagorzałych
fanów, jak i wielu zatwar-
działych przeciwników.

Nowà płyt∏ wydanà
w Wielkim Joł promowały
dwa teledyski „Jeszcze
raz” i „Gangsterka”. Oba
kawałki dobrze oddajà kli-
mat całej płyty. Moraliza-
torskie, nie zawsze dopra-
cowane teksty, którym to-
warzyszà profesjonalnie

dograne podkłady, sà
znakiem rozpoznawczym
„Jeszcze raz”.

Dužym atutem płyty sà
goÊcinne wyst∏py nie tylko
reprezentantów rodzimej
sceny rap. Oprócz Analogii,
Kołcza, Kaszalota i Numera
Raz na płycie pojawia si∏
kilka niespodzianek. Jednà
z nich jest Tede, który stwo-
rzył bit do kawałka „Fałszy-
wa skromnoÊç”.

Zdecydowanie najlepiej
na płycie wypadła 9. Êciež-
ka pt. „Baku baku pot∏ga”,
która tematykà i tytułem
nawiàzuje do znanego ka-

wałka Kalibra 44. Zresztà
Abradab i Joka w towarzy-
stwie ich utalentowanego
przyjaciela Gutka pojawia-
jà si∏ goÊcinnie na „Baku
baku pot∏dze”. 

Na okras∏ wydawnictwo
dołožyło numer, w którym
swoje wokalne umiej∏tno-
Êci prezentuje Monika
Brodka. Oprócz refrenu
finalistka „Idola” rymuje
jednà ze zwrotek. 

Za warstw∏ muzycznà
projektu „Jeszcze raz” od-
powiedzialni sà głównie
Mateo oraz Rafi, ale mož-
na tež usłyszeç kompozy-
cje Tedego, Młodego Grze-
cha i Sisquad.

➔  Na uwagę zasługuje także
okładka, na której widnieje graffiti

z twarzami obu raperów. 
➔  Płyta miała swoją premierę

13 października, cena – ok.  32 zł.

Jack Bauer
w akcji

POMYSŁ NA SERIAL – akcja
trwa 24 godziny, tyle jest też
odcinków – oraz świetne
aktorstwo zachwyciły
widzów na całym świecie.

➔  „Przez 24 godziny”, Canal+,
czwartki, 21.30.

NAJWIĘKSZĄ SŁAWĘ WSZ I CNE przyniosła współpraca z K44 jako Baku Baku Skład oraz
z freestylowym składem Gib Gibon. Prowadzili kilka autorskich programów w telewizji.

„Mistrz” – opowieść Toibina Colma
o Henrym Jamesie – już w księgarniach

JAN PIOTROWSKI
reporter Metropolu 
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9 SONGS – Luna 16.15, 20.30

APPLESEED – CC Arkadia
12.30, CC Mokotów 18, CC
Promenada 13.30, Kinoteka
13, 15, 17, Multikino 10.30,
12.45, Silver Screen Targó-
wek 9.45, 11.55, 14.05

BOMBON – EL PERRO – Rejs 21

BROKEN FLOWERS – Atlantic
14.45, CC Arkadia 12.50, 15,
17.15, 19.30, 21.45, CC Moko-
tów 13, 15.15, 19.15, 21.30,
CC Promenada 12.15, 16.45,
19, 21.15, CC Sadyba 14.30,
16.45, 19, 21.15, Femina 19,
21, Kinoteka 10, 12.10, 14.20,
16.30, 18.40, 20.50, Multiki-
no 15, 17.30, Silver Screen
Puławska 13.15, 20, 22.15, 
Silver Screen Targówek
16.30, 18.50, 21.15, Silver
Screen Wola 17.45, 22.20

BRZUCH ARCHITEKTA – Iluzjon
17.45

CARANDIRU – Luna 14.30

CHARLIE I FABRYKA CZEKOLA-
DY – CC Arkadia 10.45, 13,
15.15, 17.30, CC Bemowo
13, 15.15, 17.30, CC Janki
12.15, 14.30, 16.45, CC Mo-
kotów 10.15, 12.30, 14.45,
17, CC Promenada 10.15,
12.30, 14.45, CC Sadyba
11.45, 14.15, 16.30, 18.45,
Multikino 9.15, 17.30, Silver
Screen Targówek 9.25,
11.45, 14.20, 16.55, Silver
Screen Wola 11.40, Wisła
12, 14.15
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CZAROWNICA – Atlantic 10.45,
12.45, 16.45, 18.45, CC Arkadia
12.30, 14.45, 17, 19.15, 21.30, 
CC Bemowo 15, 17.15, 19.30,
21.45, CC Janki 13.15, 15.30, 17.45,
20, CC Mokotów 11.15, 13.30,
15.45, 18, 20.15, 22.30, CC Prome-
nada 10.30, 12.45, 15, 17.15,
19.30, 21.45, CC Sadyba 12.30,
14.45, 17, 19.15, 21.30, Multi-
babykino 12, Multikino 14.30,
16.45, 19, 21.15, Silver Screen 
Puławska 11, 15.30, 17.45, Plati-
num 21, Silver Screen Targówek
16, 18.05, 20.20, 22.30, Silver 
Screen Wola 14, 18, 20.15, 22.25

CZAS SURFERÓW – Cinema I 17

CZŁOWIEK RINGU – CC Arkadia
18.30, CC Bemowo 16.30, 22, 
CC Janki 21.30, CC Mokotów 16.15,
21.45, CC Promenada 21.40, 
CC Sadyba 17.15

DARK WATER – FATUM – CC Arkadia
22.30, CC Mokotów 22.30

DO KRAINY DALEKIEJ – Muranów 16

DUMA I UPRZEDZENIE – CC Arkadia
16.15

DZIADEK DO ORZECHÓW – CC Arka-
dia 11.15, 13, 14.45, CC Bemowo
12.45, CC Janki 12.15, 14.15, CC Mo-
kotów 13.30, CC Promenada 10.30,
12.30, CC Sadyba 11.30, Multikino
11.30, 13.30, Silver Screen Targó-
wek 9, 10.50, 12.40, 14.25, Silver
Screen Wola 11.20, 13.10

DZIECKO – Muranów 18.30

DZIEWCZYNA Z PERŁĄ – Rejs 15.15

DZIKIE SAFARI 3D – Orange Imax 10,
13.30, 16, 18.15, 20.30

FANTASTYCZNA CZWÓRKA
– CC Arkadia 10.15

GARBI SUPERBRYKA – CC Arkadia
10.30, CC Bemowo 12.15, CC Janki
11, CC Promenada 10

GOL! – Multikino 20

GUZIKOWCY – Kinoteka 19, 21.10

JEDEN DZIEŃ W EUROPIE – Cine-
ma I 18.40

JEDEN ODCHODZI, DRUGI ZOSTAJE
– Cinema I 20.20

JEŹDZIEC WIELORYBÓW – Kinoteka
13.30, Wisła 18.45

KAROL – CZŁOWIEK, KTÓRY ZOSTAŁ
PAPIEŻEM – Femina 10, 15, Kultu-
ra 14, Multikino 9.45, Ochota
16.45, Świt 18, Wisła 12.45

KAWA I PAPIEROSY – Paradiso 20.45

KIKA – Cinema I 14.30

KLUCZ DO KOSZMARU – CC Arkadia
21.15, CC Mokotów 19.15, 22.25, CC
Promenada 14.30, 17.30, CC Sadyba
13.45, 20.15, Multikino 13, 15.15

KODEKS 46 – Silver Screen Puławska
18.15, 21.30, Platinum 16, Silver
Screen Targówek 19.30, 21.35, 
Silver Screen Wola 16.10, 20

KOMORNIK – Atlantic 14.50, 16.40,
CC Arkadia 14.30, 16.45, 19, 21.15,
CC Bemowo 12.15, 14.30, 16.45,
19.15, 21.30, CC Janki 16.30, 18.45,
21, CC Mokotów 11.45, 17, 19.15,
21.30, CC Promenada 17, 19.15,
21.30, CC Sadyba 12.45, 15, 17.15,
19.30, 21.45, Femina 13, 18.30,
20.30, Kinoteka 11, 13, 15, 18.30,
20.30, Multikino 12.30, 14.45, 17,
19.15, 21.30, Silver Screen Puław-

ska 20.15, 22.30, Platinum 18, Silver
Screen Targówek 17.35, 19.40, 22,
Silver Screen Wola 15, 17.15, 19.30,
21.40, Wisła 16.30, 18.30, 20.30

KONTROLERZY – Paradiso 18.45

LATO MIŁOŚCI – Rejs 17.15

LAWENDOWE WZGÓRZE – Rejs
13.15, 19

LILJA 4-EVER – Luna 17

MADAGASKAR – CC Arkadia 10.45,
12.30, 16.30, CC Bemowo 12.45,
14.45, CC Janki 12, CC Mokotów
10.15, 12.15, 14.30, CC Promenada
11.30, CC Sadyba 14, 18, Multikino
9, Silver Screen Targówek 9.05,
11.10, 13.05

MAGICZNA KARUZELA – CC Arkadia
10.30, CC Janki 11.30, CC Mokotów
10.45, CC Promenada 11.15, 
CC Sadyba 11, 13, Silver Screen
Targówek 10.10, 12.10, 14.10

MARSZ PINGWINÓW – CC Arkadia
11.30, 13.30, 15.15, 17, 19, 21.30,
CC Bemowo 12.15, 14.15, 16.15,
18.15, 20.15, CC Janki 11.30, 13.30,
15.30, 17.30, 19.30, CC Mokotów
10.30, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, CC Promenada 10.30, 12.30,
14.30, 16.30, 18.30, 20.30, Femina
9, 10.30, 17.15, Multikino 9.30,
11.45, 14.15, 18, Silver Screen 
Targówek 10, 12

MIASTO GNIEWU – Kultura 18.45

MISTRZ – Wisła 20.15

MR. & MRS. SMITH – CC Arkadia
14.50, CC Sadyba 20.15

NIE WRACAJ W TE STRONY – CC Ar-
kadia 16.45, 19.30, 22, CC Moko-

tów 17.30, 20, 22.30, Kinoteka
10.45, 13.10, 15.35, 18, 21.30,
Multikino 16.30, 20, Silver Screen
Puławska 19.15, 22

OLIVER TWIST (napisy) – CC Moko-
tów 19

OLIVER TWIST – Atlantic 10, 12.30, 
CC Arkadia 10, 11.15, 12.30, 13.45,
15, 16.15, 17.30, 18.45, CC Bemowo
13.15, 15.45, 18.15, 20.45, CC Janki
11.15, 13.45, 16.15, 18.45, 21.15, 
CC Mokotów 10, 12.40, 13.45,
15.20, 16.30, 18, 20.40, CC Prome-
nada 10, 12.40, 15.20, 16.20, 18, 19,
20.40, CC Sadyba 13.15, 15.45,
18.15, 20.45, Femina 9, 11.15,
13.30, 16, Kinoteka 10, 13.30, 16,
Multikino 9, 10, 11.45, 17.30, 18,
21, Relax 9, 11.15, 13.30, 15.45, 18,
20.15, Silver Screen Puławska
10.45, 13.45, 16.30, Silver Screen
Targówek 9.35, 10.45, 12.15, 15,
15.50, 18.35, Silver Screen Wola
11.35, 14.15, 17, 19.45, 22.20, Wisła
11.15, 13.45, 16.15

OPOWIEŚCI O ZWYCZAJNYM 
SZALEŃSTWIE – Kinoteka 18.50,
Multikino 13.15, 18.15, Muranów
16.15, 20.30, Silver Screen Puław-
ska 10.30, 13, 15.30

OSACZONY – CC Arkadia 17.15,
19.30, 21.45, CC Bemowo 16.45,
19, 21.15, CC Janki 17, 19.20,
21.40, CC Mokotów 12.40, 15.30,
20.15, 22.30, CC Promenada 13.45,
20, CC Sadyba 15, 20, Multikino
15.45, 20.30, Silver Screen Targó-
wek 18.45, 21.20

PERSONA NON GRATA – CC Moko-
tów 14.15, Luna 14, 18.15, Ochota
19.45, Silver Screen Puławska
13.30, Wisła 15.45, 18

PLAN LOTU – Atlantic 15.30, 17.15,
19, CC Arkadia 11.45, 13.45, 15.45,
17.45, 19.45, 21.45, CC Bemowo
12.15, 14.15, 16.15, 18.15, 22.30,
CC Janki 11.45, 13.45, 15.45, 17.45,
19.45, 21.45, CC Mokotów 11.45,
13.45, 15.45, 17.45, 22, CC Prome-
nada 11, 13.15, 15.30, 17.45, 19.45,
21.45, CC Sadyba 11.45, 13.45,
15.45, 17.45, 19.45, 21.45, Kinote-
ka 11.30, 15.30, 17.30, 19.30,
21.30, Multikino 11.30, 13.45, 16,
18.15, 20.30, Silver Screen Puław-
ska 11, 13, 15, 17.15, 19.45, 22, Pla-
tinum 22, Silver Screen Targówek
13.30, 16.10, 18.25, 20.30, 22.35

POLOWANIE NA DRUHNY – CC Arka-
dia 14.15, 19.45, 22, CC Bemowo
18.45, 21, CC Janki 13.45, 16.15, 19,
21.30, CC Mokotów 15, 17.30, 20,
CC Promenada 14.30, 16.50, 19.20,
21.45, CC Sadyba 15.15, 17.30,
Multikino 12.15, 15, Silver Screen
Targówek 13.45, 16.20, 19, 21.25,
Silver Screen Wola 12.50, 15.15, 22

PUSTY DOM – Kinoteka 17, Mura-
nów 16.30, 18.15, 20, Silver Screen
Puławska, Platinum 16.30, 19

RED EYE – CC Arkadia 18.30, 20.30,
22.30, CC Bemowo 14.30, 19.15,
21.30, CC Janki 18.40, 20.30, CC

Mokotów 18.15, 20.15, 22.15, 
CC Promenada 15.45, 20.30, 
CC Sadyba 16.15, 18.15, Multikino
15.30, 20, 22, Silver Screen Targó-
wek 19.20, 21.45

REKIN I LAVA: PRZYGODA W 3D
– CC Arkadia 10.15, CC Mokotów
11, CC Promenada 11.30, CC Sady-
ba 12, 16, Multikino 9.15, 15.30,
Silver Screen Targówek 10.30,
12.50, 14.45, 16.45

RUCHOMY ZAMEK HAURU – CC Ar-
kadia 12.15, CC Mokotów 11.15,
CC Sadyba 12.15, Kinoteka 10.40,
Multikino 9.45

SKAZANY NA BLUESA – Femina 21.15

STRAŻ NOCNA – Atlantic 11, 13.15,
18.30, 20.45, CC Arkadia 11.15,
13.30, 15.45, 18, 20.15, 22.30, CC
Bemowo 13.15, 15.30, 17.45, 20,
22.15, CC Janki 13.30, 15.45, 18,
20.15, CC Mokotów 10.30, 12.45,
15, 17.15, 19.30, 21.45, CC Prome-
nada 13.30, 15.45, 18, 20.15, CC Sa-
dyba 11, 13.15, 15.30, 18, 20.15, Fe-
mina 12.15, 15, 18, 20.15, Kinoteka
11.10, 13.15, 15.20, 17.25, 19.30,
21.35, Multikino 11, 13.30, 16,
18.30, 21, Silver Screen Targówek
15.20, 17.45, 20.05, 22.30, Silver
Screen Wola 17, 19.30, 21.45

SZEREGOWIEC DOLOT – CC Arkadia
11, 12.45, 14.30, CC Bemowo 13.45,
15.15, 17, CC Janki 11.45, 13.30,
15.15, CC Mokotów 10.15, 12.15,
14.15, 16.15, CC Promenada 11.30,
13.15, 15.30, CC Sadyba 12.45, Mul-
tikino 10, Silver Screen Targówek 9,
10.40, 12.20, 14, 15.40, 17.20, Silver
Screen Wola 10.50, 12.30, 14.20

WALLACE I GROMIT: KLĄTWA KRÓLI-
KA – Atlantic 10.15, 12, 13.45,
15.30, 17.15, 19, 20.45, CC Arkadia
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, CC Bemowo 12, 14,
16, 18, 20, 22, CC Janki 12, 14, 16,
18, 20, CC Mokotów 11, 13, 15, 17,
19, 21, CC Promenada 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
CC Sadyba 12, 14, 16, 18, 20, Femi-
na 10.45, 12.30, 14.15, 16, 17.45,
19.30, Kinoteka 10, 11.55, 13.50,
15.45, 17.40, 19.35, Multikino 9.30,
11.45, 14, 16.15, 18.30, 20.45, 
Silver Screen Puławska 11.30,
13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30,
Silver Screen Targówek 9.15, 10.20,
11.20, 12.30, 13.15, 14.20, 15.10,
16.15, 17.10, 18.15, 19.10, 20.10,
21, Silver Screen Wola 11.30,
13.15, 15, 16.50, 18.45, 20.30

WIERNY OGRODNIK – Atlantic 20.45

WRÓŻBY KUMAKA – Kultura 20.45,
Paradiso 17.15

WYSPA – CC Arkadia 21.15, CC Be-
mowo 19.45, 22.15, CC Mokotów
21.30, CC Promenada 17.45, 
CC Sadyba 21, Silver Screen 
Targówek 21.10

ŻYCIE JAKO ŚMIERTELNA CHOROBA
PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ
– Iluzjon 20
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Szacunkowe straty ponie-
sione przez Warszaw´
w wyniku II wojny Êwiatowej
si´gajà 45,3 mld dolarów. 

Raport w tej sprawie, przy-
gotowany przez specjalny ze-
spó∏ powo∏any przez prezyden-
ta Lecha Kaczyƒskiego, ukaza∏
si´ wczoraj w postaci albumo-

wego wydawnictwa miasta. Pro-
mocja ksià˝ki, wydanej w nak∏a-
dzie 2 tys. egzemplarzy, odby∏a
si´ w Muzeum Powstania War-
szawskiego.

Grupa ekspertów pod prze-
wodnictwem prof. Wojciecha
Fa∏kowskiego pracowa∏a zarówno
nad oszacowaniem strat, jak
i nad albumem. Ksià˝ka doku-

mentuje w ciekawy
sposób zniszczenia
nieruchomoÊci na
terenie stolicy – za-
równo straty w in-
frastrukturze miej-
skiej, w ruchomym
majàtku komunal-
nym i prywatnym,
jak i w wyposa˝e-
niu mieszkaƒ. Zna-
komità rekomen-
dacj´ uzyska∏a
wczoraj od prof.
W∏adys∏awa Barto-
szewskiego.

W przeciwieƒ-
stwie do raportu,
w którym ze wzgl´-
dów etycznych nie
wyceniano wartoÊci
utraconego ˝ycia
i zdrowia mieszkaƒ-
ców Warszawy,
ksià˝ka porusza
kwesti´ martyrolo-
gii warszawiaków,
co wzbogaca naszà

wiedz´ na temat rachunku
krzywd, a ksià˝k´ czyni tym bar-
dziej ciekawà i emocjonalnà. 

Przypomnijmy, ˝e do oszaco-
wania strat poniesionych przez
stolic´ podczas II wojny Êwiato-
wej zobowiàza∏a prezydenta Rada
Warszawy. By∏a to odpowiedê na
roszczenia niemieckich Êrodowisk
wyp´dzonych.

Projekt zaj´ç 

o powstaniu

W Muzeum Powstania Warszawskiego
uroczyÊcie zakoƒczono ogólnopolski
konkursu dla nauczycieli szkó∏ gimna-
zjalnych i ponadgimnazjalnych na pro-
jekt zaj´ç poÊwi´conych tematyce Po-
wstania Warszawskiego.
Celem konkursu, zorganizowanego
przez Muzeum Powstania Warszaw-
skiego oraz Centralny OÊrodek Dosko-
nalenia Nauczycieli, jest propagowa-
nie wiedzy o powstaniu jako wydarze-
niu wa˝nym dla to˝samoÊci narodowej
Polaków.
Nagrody wŕ czono laureatom zVLO zTo-
runia, I LO z Krotoszyna, Zespo∏u Szkó∏
z Oddzia∏ami Integracyjnymi nr 1, Gim-
nazjum nr 27 z Poznania, Gimnazjum
nr 2 z Gniezna.
Patronat nad konkursem objà∏ prezy-
dent Warszawy Lech Kaczyƒski. Hono-
rowym przewodniczàcym jury by∏ prof.
W∏adys∏aw Bartoszewski.

Bezp∏atne badania

Do 15 grudnia w Centralnym Szpitalu
Klinicznym MSWiA w Warszawie przy
ul. Wo∏oskiej 137 mo˝na wykonaç
bezp∏atne badanie KOLONOSKOPO-
WE w ramach profilaktyki raka jelita
grubego (dla osób w wieku 50-65 lat).
Do Pracowni Endoskopii w CSK
MSWiA I pi´tro gab. 10 w godz.: 8 -
-15, zg∏aszaç si´ mogà osobiÊcie
mieszkaƒcy Warszawy i okolic.
Równie˝ do 15 grudnia w ramach pro-
filaktycznych badaƒ mieszkaƒcy War-
szawy i okolic mogà wykonaç bezp∏at-
nie nast´pujàce badania:
•• mammografi´ u kobiet w wieku 50 -
-69 lat, które nie wykonywa∏y tego ba-
dania w ciàgu ostatnich 2 lat, tel.:
508-15-89 czynny w godz.: 9-13,
•• spirometri´ u osób w wieku 40-65
lat, które palà tytoƒ lub rzuci∏y palenie.
Szczegó∏owe informacje mo˝na uzy-
skaç w rejestracji POZ Polikliniki przy
ul. ̊ elaznej 99 lub pod numerami tele-
fonów: 601-85-63 / 67, godz. 8-18,
•• poziom cholesterolu, frakcji HDL
i LDL, trójglicerydów i glukozy w suro-
wicy krwi u osób w wieku od 35 do 55
lat, u których nie zdiagnozowano cho-
rób uk∏adu krà˝enia i które nie bra∏y
udzia∏u w programie profilaktycznym
w 2004 r. Prosimy zg∏aszaç si´ na
czczo (bez skierowania) do POZ 
– punktu pobraƒ, w godz.: 7.30-9.30.
Tel.: 508-17-50, 508-17-51.

Mamy bilety!

DziÊ i jutro o godz. 19 w Teatrze
Wspó∏czesnym wystawiane b´dà dwie
jednoaktówki S∏awomira Mro˝ka:
„Czarowna noc” oraz „M´czeƒstwo
Piotra Ohey’a”. Mamy dla Paƒstwa po
dwa podwójne zaproszenia na dziÊ i ju-
tro. Prosimy dzwoniç o godz. 10 do
biura promocji, tel. 6567143.

Jak utraciliÊmy 45 mld?

Zaproszenie do okràg∏ego sto∏u biznesu
Mi´dzynarodowy okràg∏y

stó∏ biznesu odb´dzie si´
w Warszawie. Prezydent
Lech Kaczyƒski podjà∏ decy-
zj´ o wspó∏organizacji na
Zamku Królewskim tego do-
rocznego mi´dzynarodowe-
go spotkania biznesowego. 

W piàtek i sobot´ na temat
„Odpowiedzialny kapitalizm 
– pozwólmy mu zaistnieç” deba-
towaç b´dzie stu liderów Êwiata
biznesu z kraju i zagranicy wraz
z ekspertami.

G∏ównym organizatorem de-
baty jest Caux Round Table
(CRT), z sekretariatem w USA
i oddzia∏ami w Europie, Japonii
i Meksyku. Uczestniczàcy w tym
przedsi´wzi´ciu Êwiatowi liderzy
majà nadziej´ omówiç z polskimi
czo∏owymi biznesmenami zasady
etyki w interesach w Polsce.
Chcà te˝ zorganizowaç wspólne
dzia∏ania, których celem b´dzie
podniesienie poziomu odpowie-

dzialnego zachowania w Êwiecie
biznesu.

„Zasady CRT dla firm i admini-
stracji rzàdowej – aspekty prak-
tyczne” przedstawi przewodniczà-
cy organizacji – lord Brennan
z Wielkiej Brytanii. „Pi´t´ Achille-
sowà kapitalizmu” zaprezentuje
Raymond Baker z USA z Centrum

Polityki Mi´dzynarodowej w Wa-
szyngtonie, wskazujàc na êród∏a
„brudnych pieni´dzy”: handel, ko-
rupcj´, przest´pstwa. Stephen
Young z USA, dyrektor generalny
CRT, przedstawi tezy swojej ksià˝-
ki „Etyczny kapitalizm”, radzàc,
jak kadra zarzàdzajàca powinna
dojrzewaç do pe∏nionych funkcji.

Pó∏ wieku grania

Jutro, premierowym spekta-
klem „Jest teÊciowa i zi´ç…
czyli zawirowania piórnonsen-
su” fetuje jubileusz pi´çdziesi´-
ciolecia pracy artystycznej ak-
torka Teatru Ochoty Katarzyna
¸aniewska. 
W drugiej cz´Êci wieczoru re-
fleksjà „Co mi zosta∏o z tych lat”
– podzieli si´ z jubilatkà Tade-
usz WiÊniewski, który przygoto-
wa∏ niespodziank´ z udzia∏em
kolegów. Wystàpià: Jerzy Der-
fel, Mieczys∏aw Gajda, Stani-
s∏aw Górka, Wojciech Mach-
nicki, W∏odzimierz Matuszak.

Zastàp ojca, 

pracuj z dzieçmi

Ju˝ rok trwa kampania spo∏ecz-
na „Daj im przysz∏oÊç – war-
szawskie rodzinne domy dziec-
ka”. W wielu Êrodowiskach
omawiano t´ ide´, która s∏u˝y
sierotom – jak najlepszej opieki
nad dzieçmi, które los skaza∏ na
dzieciƒstwo bez biologicznych
rodziców.
G∏ównym celem kampanii jest
w∏àczenie spo∏eczeƒstwa w po-
szukiwanie bezpiecznego domu
dla dzieci. Skierowana jest ona
do doros∏ych warszawiaków
z wykszta∏ceniem Êrednim i wy˝-
szym, którzy chcieliby podjàç si´
prowadzenia rodzinnego domu
dziecka lub Êwiadczenia us∏ug
opiekuƒczych i wychowawczych
z tytu∏u zawodowej rodziny za-
st´pczej. Obecnie trwa nabór
kandydatów na opiekunów. 
Patronaty honorowe nad kam-
panià obj´li: prezydent Warsza-
wy Lech Kaczyƒski, Rzecznik
Praw Dziecka oraz Polski Komi-
tet Narodowy UNICEF.

Podczas II Mi´dzynarodowych Tar-
gów Pracy na specjalnym stoisku
miasta promowano Rodzinne Domy
Dziecka wÊród osób bezrobotnych.

Prof. Jadwiga Staniszkis, zaproszo-
na do udzia∏u w spotkaniu okrà-
g∏ego sto∏u jako jedna z ekspertek
w dziedzinie nauki, nast´pujàco
ocenia potrzeb´ rewolucji ducho-
wej w Polsce, która jest podstawà
zmian, tak˝e w ˝yciu spo∏ecznym
i gospodarczym.
– Alarmujàcy jest poziom wyklu-
czenia w dzisiejszej Polsce, bo trzy
czwarte ludzi ma obecnie poziom
dochodów ni˝szy ni˝ w 89 roku.
Ten poziom wykluczenia uniemo˝li-
wia formu∏owanie strategii, a na-
wet tworzenie jakichÊ „wysepek
oporu”. MyÊl´, ˝e nie b´dzie IV
Rzeczypospolitej, jeÊli nie pomo˝e

si´ ludziom, którzy nie dostrzegajà
dla siebie perspektywy. Sà ludzie,
którzy nie dostrzegajà, co mo˝na
by∏oby zrobiç. Nie funkcjonujà
w Êwiecie wolnoÊci, bo nie dostrze-
gajà alternatyw.
W naszej polskiej tradycji sà zaso-
by, które byç mo˝e u∏atwià stawia-
nie czo∏a tym problemom: god-
noÊç osoby ludzkiej, przywracanie
sprawiedliwoÊci jako zasady budo-
wania porzàdku spo∏ecznego, soli-
darnoÊç. Ale te same zasoby stajà
si´ barierà, którà bardzo trudno
przekroczyç, gdy staje si´ wobec
problemu w∏adzy struktur, w któ-
rych musimy funkcjonowaç.

Burmistrz Chicago Richard Da-
ley goszczàcy od dwóch dni
w Warszawie wczoraj z zaintere-
sowaniem zwiedzi∏ Muzeum Po-
wstania Warszawskiego. Wcze-
Êniej rozmawia∏ z w∏adzami
miasta o bezpieczeƒstwie, mi´-
dzy innymi o bliskiej wspó∏pracy
policji z komitetami blokowymi
i mieszkaƒcami osiedli. 

F
O

T
. 

JU
L

IA
 S

IE
N

IC
K

A



 metropol
ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005 RELAKS

TVN 20.10
Karol... (1/2) BIOGRAF.

Film ukazuje życie Jana Pawła II
od czasów młodości do chwili wy-
boru na papieża. Pierwsza część jest
poświęcona dorastaniu Karola Woj-
tyły i jego przeżyciom podczas woj-
ny. Rozpoczyna się w roku 1939, kie-
dy to wojska niemieckie i sowieckie
dokonały inwazji na Polskę.

TVP 2 20.45
Liga Mistrzów MECZ

W trzeciej kolejce Ligi Mistrzów
w grupie E spotkają się drużyny,
które w poprzedniej edycji tych roz-
grywek grały ze sobą w półfinale.
W dwumeczu lepsi okazali się piłka-
rze AC Milan, którzy awansowali do
finału, ale piłkarze PSV Eindhoven
byli  wymagającym przeciwnikiem.

POLSAT 21.00
Szalona impreza KOMEDIA

Wszyscy licealiści z niecierpliwo-
ścią czekają na wielką imprezę,
która odbędzie się z okazji zakoń-
czenia szkoły. To niepowtarzalna
noc, podczas której wszystko może
się zdarzyć. Preston zamierza wy-
znać miłość najładniejszej dziew-
czynie w szkole, Amandzie.

TVP 1 20.15
Gorzki smak... DRAMAT

Młoda kobieta, Arlene, w więzieniu
rodzi syna. Matka Arlene – oskarżo-
nej o napad z bronią w ręku – zosta-
je prawną opiekunką dziecka.
Wkrótce bez wiedzy córki oddaje
małego Joeya do adopcji. Po ośmiu
latach Arlene wychodzi na wolność
i dowiaduje się okrutnej prawdy.

TVP 3 23.50
Dom na wydmach OBYCZ.

Rok 1935, okolice Dunkierki.
Sylvain zrezygnował z kariery i po-
stanowił ożenić się z ukochaną ko-
bietą. Utrzymuje się z przemytu,
podobnie jak wielu jego kolegów.
Urodziwa żona przemytnika wpa-
da w oko szefowi lokalnych służb
celnych.

ALE KINO! 20.00
Bez skazy KOMEDIODRAM.

Były policjant Walt Koontz jest
zgorzkniałym mężczyzną, którego
trapią samobójcze myśli. Przyczy-
ną głębokiej depresji są kłopoty
z mówieniem i częściowy paraliż
ciała. Zbliżająca się zima sprawia,
że Koontz staje się więźniem we
własnym domu. 

16.00 Audycje komitetów
wyborczych

16.25 Moda na sukces (2621)
– telenowela, USA

16.50 Sportowy Express
17.00 Teleexpress
17.20 Prezydent dla Polski

– program publicystyczny
17.30 Klan (991) – serial obycz.
18.00 Jaka to melodia?
18.25 Plebania (593) – serial, Pol.
19.00 Lippy & Messy
19.05 Wieczorynka: Bruno Brum

Brum, Sali Mali – seriale anim.
19.30 Wiadomości
20.15 Okruchy życia: Gorzki

smak wolności – dramat oby-
czajowy, USA 1994, reż. John
Korty, wyk. Rebecca De Mornay,
Ellen Burstyn, Robert Knepper

21.55 Wdowy (3) – serial krymi-
nalny, USA

22.45 Wiadomości
22.55 Prosto w oczy – program

publicystyczny Moniki Olejnik
23.15 Wdowy (4) – serial krymi-

nalny, USA
00.05 Piłka nożna: Liga

Mistrzów
01.15 Ballada o Małym Jo – we-

stern, USA 1993, wyk. Suzy Amis
02.40 Zakończenie programu

16.00 Panorama
16.20 M jak miłość (354) – serial

obyczajowy, Polska
17.05 Kulisy serialu

„M jak miłość”
17.15 Allo, Allo (23/57) – serial

komediowy, Wielka Brytania
17.40 Pogotowie Ekspresu Re-

porterów
18.00 Program lokalny
18.30 Panorama
19.05 Jeden z dziesięciu
19.30 Sportowe fascynacje

– magazyn
19.50 Panorama – flesz
20.00 Szkoda gadać (2) – serial

komediowy, Niemcy
20.30 Piłka nożna: Liga Mi-

strzów
20.45 Piłka nożna: Liga Mi-

strzów – mecz AC Milan – PSV
Eindhoven

23.00 Panorama
23.20 Biznes
23.25 Sport telegram
23.35 Prognoza pogody
23.40 15. Międzynarodowy Kon-

kurs Chopinowski
00.50 Alibi na środę: Podniebny

pojedynek – film sensacyjny,
USA 1997, wyk. Frank Zagarino

02.20 Zakończenie programu

16.10 Rozmowa dnia – program
publicystyczny

16.30 Kurier – program inf.
16.45 Program lokalny
17.30 Kurier – program inf.
17.50 Program lokalny
20.00 Telekurier – magazyn
20.30 Kurier – program inf.
20.50 Studio pogoda
21.00 Echa dnia – program

publicystyczny
21.30 Kurier gospodarczy
21.40 Prognoza pogody
21.45 Program lokalny
22.15 To jest temat: Powrót cara
22.30 Kurier – program inf.
22.45 Studio pogoda
22.50 Kurier sportowy
23.05 Młodzież kontra – pro-

gram publicystyczny
Program, w którym znani poli-
tycy odpowiadają na pytania
młodzieży. Każde z wydań po-
święcone jest jednemu tema-
towi, zwykle dotyczącemu ak-
tualnych wydarzeń.

23.50 Dom na wydmach – film
obyczajowy, Francja 1988, reż.
Michel Mess, wyk. Tcheky Ka-
ryo, Jean-Pierre Castaldi, Sylvie
Frennec, Nathalie Dauchez 

01.15 Zakończenie programu

15.45 Wydarzenia
16.05 Prognoza pogody
16.10 Interwencja – magazyn re-

porterów
16.30 Świat według Bundych

(129) – serial komediowy, USA
17.00 Gra w ciemno – teleturniej
18.00 Pierwsza miłość (159) – se-

rial obyczajowy, Polska
18.45 Wydarzenia
19.15 Sport
19.20 Prognoza pogody
19.30 Samo życie (594) – serial

obyczajowy, Polska
20.15 Tango z aniołem (8): Praw-

da czy fałsz – serial obyczajowy,
Polska

21.00 Szalona impreza – kome-
dia, USA 1998, reż. Deborah Ka-
plan i Harry Elfont, wyk. Jennifer
Love Hewitt, Ethan Embry, Char-
lie Korsmo, Lauren Ambrose
[w trakcie, o 21.30 Studio LOTTO]

23.20 Nasze dzieci – program
Fundacji Polsat

00.20 Biznes wydarzenia
00.40 Prognoza pogody
00.45 Granice strachu – program

rozrywkowy
01.45 Aquaz Music Zone – maga-

zyn muzyczny
05.30 Zakończenie programu

16.45 Fakty
17.00 Uwaga! – magazyn
17.15 Rozmowy w toku – talk-

-show
18.25 W-11 – wydział śledczy: To-

tolotek – serial fabularno-dok.
19.00 Fakty
19.30 Sport
19.45 Rozmowa Katarzyny Ko-

lendy-Zaleskiej z arcybisku-
pem Stanisławem Dziwiszem,
sekretarzem Jana Pawła II

20.10 Karol. Człowiek, który zo-
stał papieżem (1/2) – film bio-
graficzny, Włochy/Polska/Fran-
cja/Kanada/Niemcy 2005, reż.
Giacomo Battiato, wyk. Piotr
Adamczyk, Małgorzata Bela,
Raoul Bova, Matt Craven

22.10 Specjalista – film sensacyj-
ny, USA 1994, reż. Luis Llosa,
wyk. Sylvester Stallone, Sharon
Stone, James Woods, Rod
Steiger

00.30 Bez skazy (7/13) – serial
obyczajowy, USA

01.30 Nocne igraszki
02.30 Nie do wiary – magazyn
03.00 Uwaga! – magazyn
03.20 Telesklep
03.40 Nic straconego – programy

powtórkowe

17.00 Pocałunek wampira – hor-
ror, Wielka Brytania 1963, reż.
Don Sharp, wyk. Clifford Evans,
Edward de Souza, Noel Willman
Początek XX wieku. Para an-
gielskich nowożeńców, Gerald
i Marianne, wybiera się auto-
mobilem w podróż poślubną
po Europie. Pewnego dnia
w odludnej okolicy kończy im
się benzyna. Młodzi zatrzymu-
ją się w hotelu w pobliskiej
wiosce. 

18.30 Droga daleka przed nami
– film wojenny, Polska 1980,
reż. Władysław Ślesicki, wyk. To-
masz Mędrzak, Wojciech Gruca

20.00 ALE HIT!: Bez skazy – ko-
mediodramat, USA 1999, reż. Jo-
el Schumacher, wyk. Robert De
Niro, Philip Seymour Hoffman,
Barry Miller, Christopher Bauer

21.55 Zmierzch bogów – dramat,
Włochy/Szwajcaria/Niemcy
1969, reż. Luchino Visconti, wyk.
Dirk Bogarde, Ingrid Thulin, Hel-
mut Breger, Charlotte Rampling

00.30 Bractwo strażników ciem-
ności – horror, USA 1977, reż.
Michael Winner, wyk. Chris Sa-
randon, Christopher Walken

02.00 Zakończenie programu

Stron´ z programem przygotowa∏ TELEPROGRAM, 03-994 Warszawa, ul. Wa∏ Miedzeszyƒski 630, tel.: 671-50-00, faks: 671-48-88, e-mail: teleprogram@teleprogram.net.pl
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METROPOLSPORT

Dziś mecze drugiej kolejki
ekstraklasy koszykarzy

➔ Stronę redaguje Filip Ciszewski; e-mail: filip.ciszewski@metropol.pl

Czas rewanżów
w Lidze Mistrzów

Boiskowi sprzedawcy
Czterech piłkarzy oskar-
żyła wrocławska proku-
ratura w sprawie doty-
czącej „ustawiania”
meczów.
Byli piłkarze Polaru Wro-
cław Tomasz R. i Jacek S.
oskarženi sà o to, že w za-
mian za sprzedanie me-
czu przyj∏li od grupy za-
wodników Zagł∏bia Lubin
kwot∏ nie mniejszà niž 25
tys. zł. R. i S. sà takže
oskarženi o namawianie
dwóch piłkarzy Tłoków
Gorzyce do wr∏czenia im
łapówki w zamian za „od-
puszczenie” meczu Polar
– Tłoki.

Były zawodnik Zagł∏bia
Lubin, a obecnie Górnika
Polkowice Zbigniew M. jest
oskaržony o to, že działa-
jàc wspólnie i w porozu-
mieniu z innymi graczami
lubiƒskiego klubu, wr∏-
czył Jackowi S. i Tomaszo-
wi R. łapówk∏ w kwocie
nie mniejszej niž 25 tys. zł.

Markowi G. wyst∏pujà-
cemu niegdyÊ w Âlàsku
Wrocław prokuratura za-
rzuca, že podjàł si∏ roli po-
Êrednika mi∏dzy niezna-

nymi piłkarzami Cracovii
i Pogoni Szczecin i miał
namawiaç zawodników
Polaru do sprzedania me-
czu na rzecz wyžej wymie-
nionych klubów.

Ze Êledztwa wyłàczono
spraw∏ dwóch graczy Pia-
sta Gliwice Piotra U. i Ro-
berta S. Ten wàtek przeka-
zano do wydziału VI wro-
cławskiej prokuratury
okr∏gowej, gdzie badana
jest sprawa korupcji
wÊród s∏dziów piłkar-
skich. ELE/PAP

Żeby oddać sprawiedliwość, prokuratura nie
zdołała ustalić, czy te mecze w istocie były sprzedane,
choć oba zakończyły się porażką Polaru
TADEUSZ POTOKA, prokurator, o meczach z Cracovią i Pogonią

W Bydgoszczy

• Dwaj działacze Zawiszy
Bydgoszcz za skorumpo-
wanie sędziego piłkar-
skiego nie będą mogli
przez trzy lata pełnić
funkcji związkowych.

• Przekupiony arbiter przez
cztery lata nie może pro-
wadzić spotkań.

• Stowarzyszenie Piłkarskie
„Zawisza” zostało ukara-
ne grzywną w wysokości
6 tysięcy złotych, a jego
IV-ligowa drużyna ode-
braniem 9 punktów. PAP

2 GRUDNIA w Southaven
dojdzie do meczu bokser-
skiego mi∏dzy Ann Wolfe
i Bo Skipperem. Ta walka
mi∏dzy kobietà i m∏žczy-
znà była planowana
wczeÊniej – została jed-
nak przeniesiona na gru-
dzieƒ z powodu huraga-
nu Katrina.

Wolfe, zwana Brown Su-
gar, ma 34 lata i 23 walki
za sobà: 22 zwyci∏stwa,
w tym 15 przez nokaut,
oraz 1 poražk∏. 36-letni
Skipper walczył 16 razy 
– wygrał 11 pojedynków 
(7 przez nokaut), trzy prze-
grał, dwa zremisował. PAP

➔ listy@metropol.pl

Walka to
niesłychana

ALLAN HOUSTON (New
York Knicks) z powodu
przedłužajàcej si∏ kontu-
zji kolana postanowił za-
koƒczyç karier∏.

W dwóch ostatnich se-
zonach z po-
wodu kłopo-
tów zdro-
wotnych
Ho-
uston
za-
grał

łàcznie w 70 spotkaniach.
Uraz kolana odnowił mu
si∏ podczas obozu trenin-
gowego przed nast∏pnymi

rozgrywkami.
Allan Houston zo-

stał wybrany w draf-
cie z numerem 11.
przez Detroit Pistons

w 1993 roku.
W „Tłokach” grał
przez trzy sezony

– reszt∏ kariery
sp∏dził w Nowym

Jorku. W 2001 roku
podpisał nowà szeÊcio-

letnià umow∏ z Knicks,
wartà sto milionów do-
larów. Nowojorczycy
to zespół, który w NBA
wydaje najwi∏cej (ok.
115 mln dol. rocz-
nie) na pensje dla
graczy.

FILIP CISZEWSKI

Średnie w karierze 

• 17,3 punktu

• 2,9 zbiórki

• 2,4 asysty

Na podbój
szkockich serc
PIŁKA NOŻNA Do koƒca
paêdziernika na testach
w zespole lidera szkockiej
ekstraklasy Hearts of
Midlothian b∏dzie przeby-
waç Bartosz Białkowski.
18-letni bramkarz, wycho-
wanek Polonii Olimpii El-
blàg, był ostatnio zawod-
nikiem Górnika Zabrze.

Szkocki klub jest rów-
niež zainteresowany
obroƒcà Michałem ðewła-
kowem, który ma problem
z wywalczeniem sobie
miejsca w podstawowym
składzie Anderlechtu
Bruksela oraz Radosła-
wem Sobolewskim z Wisły
Kraków. ELE/PAP

ZAWODNIK dwu-
krotnie wystąpił
w meczu gwiazd,
a w 2000 r. zdobył

w Sydney olim-
pijskie złoto.

Najlepszy strzelec
Bundesligi chce dziś
potwierdzić swoją
wartość w meczu
przeciwko rodakom.
Mowa o Turku Hamicie Al-
tintopie z Schalke 04, któ-
ry w niemieckiej lidze
strzelił dotàd 10 bramek.
Jego zespół bardzo potrze-
buje zwyci∏stwa nad Fe-
nerbahce, gdyž niemiecka
jedenastka z jednym zdo-
bytym punktem zamyka
tabel∏ grupy E.

– Stan∏ naprzeciw przy-
jaciół z reprezentacji, ale
wybiegn∏ na boisko, by
zdobyç trzy punkty dla
Schalke – przekonuje tu-
recki snajper.

Fenerbahce nie chce po-
wtórki z zeszłego roku,
gdy 9 punktów zdobytych
w fazie grupowej nie wy-
starczyło do awansu
– z grupy wyszły Olympi-
que Lyon (13 pkt) i Man-
chester United (11 pkt). Na
razie Turcy zajmujà dru-
gie miejsce (3 pkt) i tracà
do faworyta grupy – Mila-
nu – jeden punkt.

Ciekawie zapowiada si∏
tež drugie spotkanie gru-
py E. PSV stanie przed szan-
sà rewanžu za ubiegło-
roczny półfinał LM, w któ-
rym Milan wyeliminował
go dzi∏ki przewadze bra-
mek strzelonych na wyjeê-
dzie (bilans bramkowy
dwumeczu 3-3).

W grupie G meczem An-
derlecht – Liverpool mo-
gliby pasjonowaç si∏ pol-
scy kibice. Niestety, wyst∏-
pujàcy w tych zespołach
Polacy – Michał ðewłakow
i Jerzy Dudek majà nie-
wielkie szanse na wyst∏p.

Na kolejne zwyci∏stwo ze
szkockà družynà liczà fani
Artmedii. Słowacki klub
w eliminacjach LM rozbił
Celtic Glasgow, a dziÊ zagra
z Rangersami. W poprzed-
niej kolejce Słowacy poko-
nali FC Porto. FILIP CISZEWSKI

➔ Dziś grają (godz. 20.45):

Grupa E: Fenerbahce – Schalke 04, 

AC Milan – PSV Eindhoven

Grupa F: Real Madryt – Rosenborg,
Olympique Lyon – Olympiakos Pireus 

Grupa G: Anderlecht – FC Liverpool, 

Chelsea Londyn – Betis Sevilla

Grupa H: FC Porto – Inter Mediolan,

Glasgow Rangers – Artmedia

SPRINTEM

• BOKS Minister sportu Szwe-
cji poinformował o zamia-
rach wprowadzenia w tym
kraju, na okres dziesięciu
lat, zakazu organizowania
pojedynków w boksie zawo-
dowym. PAP

• KOSZYKÓWKA Z powodu za-
trucia pokarmowego ośmiu
graczy Stali Ostrów – Chris
Crosby, Xavier Singlatery,
Greg Morgan, Edmund Ga-
brans, Uldis Rudzitis, Saudis
Amolins, Piotr Szczotka
i Grzegorz Małecki – oraz
klubowy tłumacz trafili do
szpitala. PAP

• KOSZYKÓWKA Sekretarz ge-
neralny Platformy Obywatel-
skiej Grzegorz Schetyna ze
względu na aktywność
polityczną postanowił sprze-
dać swoje udziały w Śląsku
Wrocław. PAP

BAYERN MONACHIUM odpłacił Juventusowi za dwie porażki w ubiegłej edycji LM.

WŁOSKI NEPOTYZM Christian – syn kapita-
na AC Milan – Paolo Maldiniego, podpisał
kontrakt z tym klubem. Dziewi∏cioletni Chri-
stian Maldini, wnuk byłego piłkarza i trenera
AC Milan – Cesare prawdopodobnie zadebiu-
tuje w meczu družyn chłopców z rocznika
1996 w družynie z Mediolanu juž w najbliž-
szà niedziel∏, w derbach z Interem. PAP

LOTOS W EKSTRALIDZE W rewanžo-
wym meczu baražowym o miejsce
w ekstralidze žužlowej Lotos Gdaƒsk
pokonał Intar Ostrów Wlkp. 53:37.
Najwi∏cej punktów dla Lotosu zdobył
Bjarne Pedersen (13). W pierwszym
spotkaniu w Ostrowie równiež zwyci∏-
žyli zawodnicy z Gdaƒska 46:44. ELE

Grupa A
Bayern – Juventus 2:1
Deisler 32., Demichelis 39. – Ibrahimo-
vić 90.
Rapid Wiedeń – FC Brugge 0:1
Balaban 75.
TABELA (mecze, bramki, punkty)
1. Bayern 3 4-1 9
2. Juventus 3 6-3 6
3. FC Brugge 3 2-3 3
4. Rapid 3 0-5 0

Grupa B
Ajax Amsterdam – FC Thun 2:0
Anastasiou 36., 55.
Sparta Praga – Arsenal Londyn 0:2
Henry 21., 74.
TABELA (mecze, bramki, punkty)
1. Arsenal 3 6-2 9
2. Ajax 3 4-3 4
3. FC Thun 3 2-4 3
4. Sparta 3 1-4 1

Grupa C
Panathinaikos – FC Barcelona 0:0
Udinese – Werder Brema 1:1
Di Natale 86. – Felipe 64. (sam.)
TABELA (mecze, bramki, punkty)
1. Barcelona 3 6-1 7
2. Udinese 3 5-5 4
3. Panathinaikos 3 2-4 4
4. Werder 3 2-5 1

Grupa D
Manchester United – OSC Lille 0:0
FC Villarreal – Benfica Lizbona 1:1
Riquelme 73. (k) – Fernandes 77.
TABELA (mecze, bramki, punkty)
1. Manchester 3 2-1 5
2. Benfica 3 3-3 4
3. Villarreal 3 1-1 3
4. OSC Lille 3 0-1 2

Houston rezygnuje

PIŁKARSKIE SPARINGI 
Lech Poznań – Promień Opalenica 5:1
Gajtkowski 30., 46., 75., Sawaneh 71.,
78. – Koszakow 66.

Legia – MZKS Kozienice 5:0
Ouattara 18., Włodarczyk 26., Vuković
39., Burkhardt 52., Chmiest 63.

➔Dwie asysty zaliczył testowany przez
Legię reprezentant Wybrzeża Kości
Słoniowej Tchiressoua Guel.
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• 105 m2, Bemowo, Pełczyńskiego, 495000 zł, 

tel. 22 6658435

• 108 m2, Piaseczno, Poniatowskiego, nowe,
346300 zł, tel. 22 7027215

• 109 m2, Ursynów, Makolągwy, 700000 zł, 
tel. 502734754

• 111 m2, Ursynów, Natolin, 469000 zł, 
tel. 607871723

• 114 m2, Ursynów, Rosoła, 882000 zł, 
tel. 501602327

• 120 m2, Bemowo, Jeździecka, 518000 zł, 
tel. 22 4993826

• 123 m2, Pruszków, al. Niepodległości,
258000 zł, tel. 604794192

• 127 m2, Wawer, VII Poprzeczna, 530000 zł, 
tel. 604374374

• 134 m2, Mokotów, Żeńczykowskiego,
546000 zł, tel. 22 6161574

• 140 m2, Włochy, Krańcowa, 734000 zł, 
tel. 22 4993826

• 140 m2, Białołęka, Kamińskiego, 403000 zł, 
tel. 22 6271144

• 150 m2, Bielany, Zuga, 680000 zł, 
tel. 660007070

• 167 m2, Ursynów, Poleczki, 575000 zł, 
tel. 22 6466990

DOMY
• 72 m2, 2 pokoje, Wiązowna, 600 m od trasy lu-

belskiej, 220000 zł, tel. 22 8939014

• 85 m2, 4 pokoje, Podkowa Leśna, Zachodnia,
642000 zł, tel. 22 4993826

• 98 m2, 4 pokoje, Piaseczno, Nowy Prażmów,
410000 zł, tel. 602238844

• 110 m2, 5 pokoi, Nadarzyn, 360000 zł, 
tel. 22 6204905

• 116 m2, 4 pokoje, Piaseczno, Jazgarzew,
455000 zł, tel. 602238844

• 120 m2, 5 pokoi, Brwinów, Pszczelińska, nowy,
290000 zł, tel. 22 7593870

• 120 m2, 4 pokoje, Grodzisk Mazowiecki, 
os. Szczęsna, 280000 zł, tel. 22 6466990

• 120 m2, 3 pokoje, Ciechanów, Niedzbórz,
137000 zł, tel. 691490254

• 136 m2, 5 pokoi, Piaseczno, Głosków, nowy,
470000 zł, tel. 601305705

• 136 m2, 4 pokoje, Piaseczno, Mochnackiego,
nowy, 408000 zł, tel. 22 7027215

• 140 m2, 5 pokoi, Izabelin, Kwiatowa 37, nowy,
250000 zł, tel. 698798688

• 151 m2, 6 pokoi, Kobyłka, Korczaka 22, nowy,
190000 zł, tel. 22 7862642

• 160 m2, 5 pokoi, Milanówek, Literacka,
750000 zł, tel. 604794192

• 166 m2, 5 pokoi, Lesznowola, Stefanowo,
530000 zł, tel. 22 6204905

• 170 m2, 5 pokoi, Jabłonna, Czajki 3, nowy,
460000 zł, tel. 605330654

• 180 m2, 6 pokoi, Zielonka, 327000 zł, 
tel. 22 6204905

• 180 m2, 5 pokoi, Stara Miłosna, Ułańska,
365000 zł, tel. 22 7957272

• 180 m2, 5 pokoi, Milanówek, okolice WKD, no-
wy, 475000 zł, tel. 22 4993826

• 189 m2, 6 pokoi, Sulejówek, Dworcowa,
307000 zł, tel. 22 6700933

• 193 m2, 6 pokoi, Piaseczno, Mochnackiego,
nowy, 499000 zł, tel. 22 7027215

• 200 m2, 6 pokoi, Mokotów, Locci, 900000 zł, 
tel. 502734754

• 200 m2, 6 pokoi, Grójec, Starostwo, 390000 zł, 
tel. 22 8472990

• 200 m2, 4 pokoje, Podkowa Leśna, nowy,
260000 zł, tel. 880495255

• 200 m2, 4 pokoje, Ochota, Kurhan, 770000 zł, 
tel. 606443823

• 210 m2, 4 pokoje, Stara Miłosna, Piotrusia Pa-
na, 650000 zł, tel. 22 7957272

• 220 m2, 4 pokoje, Stara Miłosna, Marmurowa,
680000 zł, tel. 22 7957272

• 220 m2, 5 pokoi, Stara Miłosna, Jodłowa,
375000 zł, tel. 22 7957272

• 230 m2, 5 pokoi, Piaseczno, Prażmów, nowy,
385000 zł, tel. 602238844

• 234 m2, 5 pokoi, Stara Miłosna, Gościniec, no-
wy, 690000 zł, tel. 22 7957272

• 240 m2, 4 pokoje, Praga Południe, nowy,
500000 zł, tel. 607290949

• 246 m2, 6 pokoi, Serock, Jadwisin, 550000 zł, 
tel. 887309000

• 250 m2, 6 pokoi, Stary Rembertów, nowy,
850000 zł, tel. 22 6700933

• 254 m2, 5 pokoi, Praga Południe, Anin,
650000 zł, tel. 604374374

• 255 m2, 6 pokoi, Stary Rembertów, 600000 zł,
tel. 22 6700933

• 260 m2, 5 pokoi, Stara Miłosna, Czereśniowa,
520000 zł, tel. 22 7957272

• 270 m2, 5 pokoi, Podkowa Leśna, Wschodnia,
1500000 zł, tel. 22 6204905

• 280 m2, 6 pokoi, Milanówek, nowy, 713000 zł,
tel. 22 4993826

• 300 m2, 6 pokoi, Piaseczno, Henryków, nowy,
385000 zł, tel. 606948947

• 300 m2, 6 pokoi, Lesznowola, Podolszyn, no-
wy, 435000 zł, tel. 22 4993826

• 300 m2, 3 pokoje, Wawer, Anin, 1100000 zł, 
tel. 606141056

• 300 m2, 5 pokoi, Stara Miłosna, Rubinowa,
470000 zł, tel. 22 7957272

• 300 m2, 6 pokoi, Ciechanów, Płońska 82a,
650000 zł, tel. 23 6727125

• 320 m2, 6 pokoi, Wesoła, Godebskiego,
600000 zł, tel. 601373130

• 320 m2, 6 pokoi, Ursynów, Karczunkowska,
1345000 zł, tel. 22 4993826

• 330 m2, 6 pokoi, Nieporęt, Michałów,
1750000 zł, tel. 22 6204905

• 344 m2, 6 pokoi, Mokotów, Cypryjska,
850000 zł, tel. 502389389

• 350 m2, 6 pokoi, Józefów, Świdry, 1250000 zł, 
tel. 22 6204905

SPRZEDAM
MIESZKANIE
1-POKOJOWE

Belwederska, 38 m2, 190 tys.

Górnośląska, 28 m2, 143 tys.

Krasińskiego, 30 m2, po remoncie

Marszałkowska, 41 m2, do remontu

Metro Stokłosy, 31 m2, po rem.

Nowe Miasto, 30 m2, ciche

Paseczyńska, 43 m2, kam., 180 tys.

Żoliborz, 28,5 m2, 3/4

2-POKOJOWE
Al. Wojska Pol., 47 m2, cegła
Andersa, 52 m2, 254 tys.
AKCES, Elektoralna, 47 m2, cegła
Apartament, Floriańska, 50 m2
Bemowo, 44 m2, 1998 r.
Bielany, 50 m2, rozkł., 160 tys.
Górczewska, 37 m2
Idzikowskiego, 52 m2
Górnośląska, mansarda
Górny Mokotów, 1/3, ciche
Kasprowicza, 49 m2, 1/3, po rem.
Łucka, 38 m2, 5/6, 207 tys.
Marki, 55 m2, 2001 r., garaż
Natolin, 58 m2, 2003, od zaraz
Ok. Ambasady USA, 48 m2, idealne
Praga Płd., 48 m2, idealne
Puszczyka, 58 m2, ciche
Rakowiecka, 2/3, 70 m2, rozkł.
Rynek Starego Miasta, 43 m2
Wola, Mirów, 43 m2, na biuro
Ząbki, 53,7 m2, 1/4, nowe, garaż

3-POKOJOWE
Białołęka, Poetów, 90 m2, 1/3
Bielany, 1999 r., garaż

Bogusławskiego, 63 m2, 5/12
Ekologiczna, 65 m2, 337 tys.
Fieldorfa, 53 m2, po remoncie
Górny Mokotów, 89 m2, kamienica
Grochowska, 78 m2, kamienica
Grzegorzewskiej, 69 m2, tanio
Jana Pawła, nowe, garaż
Małej Łąki, 64 m2, ogródek
Nerudy, 8/12, 55 m2
Nowe Miasto, 57 m2
Os. Floryda, 73,5 m2, idealne
Pereca, 48 m2, do remontu
Piękna, zabytkowa kamienica
Puławska, 3/3, 80 m2, 424 tys.
Stryjeńskich, 101 m2, ciche, luks
Tarnowiecka, 70 m2, 1/3, garaż
Ursynów, 93 m2, nowe, ciche
Wąwozowa, 69 m2, garaż

4-POKOJOWE I WIĘKSZE
Al. Jerozolimskie, 94 m2, okazja
Bielany, Zgrup. Żmija, 2000 r.
Ćmielowska, 89 m2, idealne
Dzika, 2 łazienki, ochrona
Mokotów, 94 m2, idealne
Natolin, 72 m2
Puszczyka, 77 m2, ciche
Wrocławska, 86 m2, okazja

DOM
Białołęka, Mehoffera, 180/850
Białołęka, Dworska, 175/800
Choszczówka, 135/502
Choszczówka, bliźniak do wyk.
Chotomów, 180/1250, nowy
Górny Mokotów, przedwojenny stylowy dom 

z ogrodem, 0602411744
Jabłonna, 101/624, tanio
Konstancin, 183/858, ochrona
Konstancin-Jeziorna, 510/2234
Legionowo, nowy, 330 tys.
Legionowo Bukowiec, 343/1800, komfortowy,

pilna sprzedaż,  8870240
Mokotów, segment, 360/370, doskonała

lokalizacja
Stare Bielany, 137/510
Szczęśliwice, park, 600/800
Ursus, segm., 220/180
Wilanowska, segment, sauna
Zacisze, segm., 200/180, luks.
Zalesie Górne, 330/1100, pilne

GRUNT
Białołęka, Ornecka, 12 012 m2
Białołęka, Brzeziny, 1754 m2

Choszczówka, 1853 m2
Lakowa (Chełmżyńska), 480 m2
Łomianki, 1000 m2, tanio
Łomianki, 579 m2, plan miejsc.
Mazury, 32 ha nad jeziorem
Michałów Grabina, 800 i 1853 m2
Nieporęt, 4161 m2, ogrodzona
Serwituty, 950 m2
Solidarności, 837 m2
Tarchomin, 650 m2, 64 tys.
Wilanów, 2136 m2, plan miejsc.

DO WYNAJĘCIA
MIESZKANIE
1-POKOJOWE

Nowe Miasto, tanio, meble
Pasteura, 30 m2, po remoncie
Śródmieście, tanio, meble

2-POKOJOWE
Gocław, 46,2 m2, od zaraz
Miodowa, 50 m2, garaż

3-POKOJOWE
Nowodworska, 108/121
Ok. Hipotecznej, 60 m2
St. Miasto, Krzywe Koło, 60 m2
Tarchomin, 77 m2, nowe, 1600 zł

4-POKOJOWE I WIĘKSZE
Apartament, widok na Łazienki

DOM
Al. Wilanowska, 330/255, lux
Białołęka, 232 m2
Białołęka, 700 m2, piekarnia
Modlińska, 236/808, na firmę
Mokotów, piękny dom, 200 m2
Mokotów, na biuro, 200 m2
Nowe Miasto, 175 m2, firmie
Targówek, dom 58 m2+130 m2

POWIERZCHNIA BIUROWA
Meander, 67 m2, witryny
Żelazna, 55 m2, 2000 zł

AKCES Nieruchomości
W związku z rozwojem firmy poszukujemy
osób na stanowisko pośrednika lub asystenta
pośrednika.
Oferujemy pracę w stabilnym i wspierającym
się zespole oraz bardzo atrakcyjne wynagro-
dzenie. Tel. 0 602 411 744, n.kuczynska@ak-
ces.org.pl

ul. Bonifraterska 6 lok. 33
tel. 887 02 40

bonifraterska@akces.org.pl
www.akces.org.pl
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• 70 m2, Ochota, Słupecka, 380000 zł, 
tel. 22 8244242

• 70 m2, Bemowo, Zaborowska, 335000 zł, 
tel. 609190030

• 71 m2, Białołęka, Książkowa, 323000 zł, 
tel. 22 4993826

• 72 m2, Mokotów, Burgaska, 380000 zł, 
tel. 606443823

• 72 m2, Praga Południe, Majdańska, 259000 zł, 
tel. 22 4993826

• 73 m2, Ursus, Górna Droga, 295000 zł, 
tel. 506209809

• 74 m2, Mokotów, al. Wilanowska, nowe,
405000 zł, tel. 606936282

• 74 m2, Ursynów, Zaruby, 445000 zł, 
tel. 22 4993826

• 74 m2, Białołęka, Książkowa, 323000 zł, 
tel. 509300278

• 74 m2, Bielany, Żeromskiego, 444000 zł, 
tel. 22 6210111

• 75 m2, Ursynów, Nowoursynowska, 466000 zł, 
tel. 22 4993826

• 75 m2, Sadyba, Cypryjska, 431000 zł, 
tel. 697890473

• 76 m2, Mokotów, Merliniego, 360000 zł, 
tel. 609190030

• 77 m2, Włochy, Zapustna, 290000 zł, 
tel. 22 4993826

• 80 m2, Ochota, Włodarzewska, 450000 zł, 
tel. 606443823

• 80 m2, Bielany, Zgrupowania Żmija, 430000 zł, 
tel. 22 8567593

• 82 m2, Tarchomin, Pasłęcka, 280000 zł, 
tel. 22 6145307

• 84 m2, Wola, Żelazna, 420000 zł, 
tel. 22 6466990

• 84 m2, Bielany, Heroldów, 399000 zł, 
tel. 603812249

• 85 m2, Śródmieście, Muranów, 400000 zł, 
tel. 22 6466990

• 90 m2, Stara Miłosna, Jana Pawła II, 260000 zł, 
tel. 22 7957272

• 92 m2, Włochy, Naukowa, 520000 zł, 
tel. 600475758

• 100 m2, Mokotów, Odyńca, 670000 zł, 
tel. 22 8456707

• 100 m2, Śródmieście, Słoneczna, 600000 zł, 
tel. 22 6161699

• 108 m2, Śródmieście, Wyszyńskiego,
800000 zł, tel. 604374374

4-POKOJOWE I WIĘKSZE
• 52 m2, Wola, Miła, 305000 zł, 

tel. 22 4993826

• 71 m2, Ursynów, Wasilkowkiego, 285000 zł, 
tel. 609036939

• 74 m2, Białołęka, Atutowa, 247000 zł, 
tel. 22 6271144

• 76 m2, Wawer, Stara Miłosna, 236000 zł, 
tel. 506112565

• 78 m2, Bemowo, Górce, 411000 zł, 
tel. 22 8377455

• 79 m2, Włochy, Zapustna, 352000 zł, 
tel. 22 8244242

• 80 m2, Śródmieście, al. Szucha, 600000 zł, 
tel. 22 6171848

• 80 m2, Centrum, Poznańska, k. Al. Jerozolim-
skich, 550000 zł, tel. 22 6483283

• 86 m2, Pruszków, Kopernika, 250000 zł, 
tel. 887309000

• 98 m2, Mokotów, Jadźwingów, 705000 zł, 
tel. 22 6466991

• 100 m2, Nowe Bemowo, 550000 zł, 
tel. 603812249

• 102 m2, Ochota, 1 Sierpnia, 490000 zł, 
tel. 502734754

• 66 m2, Śródmieście, Mazowiecka, 410000 zł, 
tel. 22 6466990

• 70 m2, Ursynów, Stryjeńskich, 280000 zł, 
tel. 506662031

• 70 m2, Ochota, Szczęśliwicka, 466000 zł, 
tel. 22 6466990

• 76 m2, Białołęka, Husa, 242000 zł, 
tel. 22 6271144

3-POKOJOWE
• 47 m2, Praga Północ, Łojewska, 178000 zł, 

tel. 22 6549201

• 47 m2, Praga Południe, Garwolińska,
171000 zł, tel. 22 8705555

• 48 m2, Wola, Syreny, 195000 zł, 
tel. 502389389

• 48 m2, Włochy, Strubiczów, 198000 zł, 
tel. 22 4993826

• 49 m2, Sadyba, Konstancińska, 230000 zł, 
tel. 661485392

• 50 m2, Bielany, Podleśna, 211000 zł, 
tel. 22 6171848

• 50 m2, Stegny, Cypryjska, 300000 zł, 
tel. 22 8420385

• 50 m2, Wola, Syreny, 198000 zł, 
tel. 22 8567593

• 52 m2, Bemowo, Jelonki, 220000 zł, 
tel. 22 8377455

• 54 m2, Ursynów, Pileckiego, 302000 zł, 
tel. 22 6549201

• 55 m2, Wola, Muranów, 250000 zł, 
tel. 609982024

• 55 m2, Ochota, Strubiczów, 255000 zł, 
tel. 502734754

• 57 m2, Żoliborz, Włościańska, 226000 zł, 
tel. 22 6161574

• 57 m2, Włochy, Lechicka, 347000 zł, 
tel. 502734754

• 58 m2, Śródmieście, Krucza, 373000 zł, 
tel. 22 6289204

• 59 m2, Ursynów, Szolc-Rogozińskiego,
249000 zł, tel. 22 4993826

• 60 m2, Wawer, Stara Miłosna, 205200 zł, 
tel. 506112565

• 60 m2, Grodzisk Mazowiecki, Bairda,
136000 zł, tel. 22 8615573

• 61 m2, Praga Południe, Jantarowy Szlak,
250000 zł, tel. 22 6700933

• 61 m2, Ursynów, Hawajska, 239000 zł, 
tel. 502389389

• 62 m2, Bemowo, Górczewska, 290000 zł, 
tel. 22 8377455

• 62 m2, Praga Południe, Grochowska,
195000 zł, tel. 22 6700933

• 62 m2, Stara Miłosna, Konwaliowa, nowe,
220000 zł, tel. 22 7957272

• 63 m2, Ursynów, Hirszfelda, 290000 zł, 
tel. 22 4979399

• 63 m2, Bielany, Kochanowskiego, 326000 zł, 
tel. 22 4993826

• 63 m2, Bemowo, Borowego, 290000 zł, 
tel. 609190030

• 63 m2, Mokotów, Jadźwingów, 269000 zł, 
tel. 22 4993826

• 63 m2, Śródmieście, Wilcza, 415000 zł, 
tel. 22 6210111

• 64 m2, Ursynów, Surowieckiego, 342000 zł, 
tel. 22 4993826

• 64 m2, Ursynów, Małej Łąki, 245000 zł, 
tel. 22 4463332

• 66 m2, Ursynów, Paszkiewicza, 338000 zł, 
tel. 22 4979399

• 66 m2, Służew, Podbipięty, 284000 zł, 
tel. 22 4463332

• 68 m2, Praga Południe, Bora-Komorowskiego,
198000 zł, tel. 22 4240307

• 68 m2, Ursynów, Imielin, 300000 zł, 
tel. 501406743

• 69 m2, Ursus, Wojciechowskiego, 290000 zł, 
tel. 606480055

• 69 m2, Wilanów, Augustówka, 386000 zł, 
tel. 22 8456707

• 70 m2, Bielany, Kochanowskiego, 399000 zł, 
tel. 22 6549201

• 70 m2, Ursynów, Kądziołeczki, 435000 zł, 
tel. 606141056
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SPRZEDAŻ

MIESZKANIA

1-POKOJOWE
• 17 m2, Praga Południe, Wiatraczna, 94000 zł, 

tel. 22 4993826

• 19 m2, Mokotów, Puławska/Odolańska,
108000 zł, tel. 603812249

• 21 m2, Ochota, Filtrowa, 120000 zł, 
tel. 606141056

• 22 m2, Ochota, Grójecka, 115000 zł, 
tel. 22 6210111

• 23 m2, Praga Południe, Szklanych Domów,
115000 zł, tel. 22 6210111

• 24 m2, Śródmieście, Wspólna, 142000 zł, 
tel. 22 6210111

• 26 m2, Bielany, Szekspira, 118500 zł, 
tel. 22 6210111

• 26 m2, Wola, Górczewska, 91000 zł, 
tel. 22 4993826

• 27 m2, Wola, Olbrachta, 120000 zł, 
tel. 22 8377455

• 27 m2, Praga Północ, Groszkowskiego 5,
120000 zł, tel. 605855585

• 27 m2, Śródmieście, Marszałkowska,
144000 zł, tel. 22 6161699

• 27 m2, Pruszków, centrum, 97000 zł, 
tel. 22 4993826

• 28 m2, Ochota, Korotyńskiego, 137000 zł, 
tel. 22 6210111

• 28 m2, Ursus, Skoroszewska, nowe, 154000 zł, 
tel. 22 4993826

• 28 m2, Śródmieście, Mokotowska, 200000 zł, 
tel. 22 6466990

• 29 m2, Pruszków, Prusa, 93000 zł, 
tel. 22 4993826

• 29 m2, Praga Południe, Rębkowska, 114000 zł, 
tel. 22 4993826

• 30 m2, Praga Południe, Saska Kępa, 160000 zł, 
tel. 22 6272161

• 30 m2, Ochota, Szczęśliwicka, 151000 zł, 
tel. 22 4993826

• 30 m2, Praga Południe, Saska, 145000 zł, 
tel. 22 6466990

• 31 m2, Stegny, Portofino, 160000 zł, 
tel. 604211368

• 31 m2, Ochota, Bitwy Warszawskiej,
134000 zł, tel. 22 6161574

• 31 m2, Ursynów, Dunikowskiego, 156000 zł, 
tel. 22 4463332

• 31 m2, Ursynów, Puszczyka, 150000 zł, 
tel. 22 4463332

• 32 m2, Służew, Noskowskiego, 171000 zł, 
tel. 22 4463332

• 32 m2, Ochota, 1 Sierpnia, 142000 zł, 
tel. 22 8269687

• 33 m2, Śródmieście, Andersa, 209000 zł, 
tel. 22 4993826

• 34 m2, Żoliborz, Marymoncka, 170000 zł, 
tel. 504307137

• 34 m2, Służew, Bacha, 165000 zł, 
tel. 22 6210111

• 36 m2, Mokotów, Bukietowa, 148000 zł, 
tel. 22 6145307

• 36 m2, Śródmieście, Dzielna, 191000 zł, 
tel. 22 6210111

• 36 m2, Mokotów, Baboszewska, 200000 zł, 
tel. 602490062

• 37 m2, Ursynów, Nugat, nowe, 217000 zł, 
tel. 22 4993826

• 37 m2, Bielany, Żeromskiego, 157000 zł, 
tel. 22 6161695

• 38 m2, Pruszków, 82000 zł, 
tel. 663403553

• 38 m2, Ochota, Białobrzeska, 199000 zł, 
tel. 22 4993826

• 38 m2, Ursus, Skoroszewska, nowe, 207000 zł, 
tel. 22 4993826

• 38 m2, Kabaty, Polnej Róży, 235000 zł, 
tel. 22 4979399

• 39 m2, Centrum, Hoża, 215000 zł, 
tel. 506662031

• 40 m2, Pruszków, al. Niepodległości, 87000 zł, 
tel. 604794192

• 40 m2, Ursynów, al. KEN/Bartoka, 220000 zł,
tel. 22 6549201

• 42 m2, Stara Miłosna, Rumiankowa, 155000 zł, 
tel. 22 7957272

• 48 m2, Śródmieście, Wilcza, 310000 zł, 
tel. 22 6210111

• 49 m2, Śródmieście, Wilcza, 311000 zł, 
tel. 22 8244242

• 49 m2, Mokotów, al. Niepodległości,
195000 zł, tel. 22 4463332

• 62 m2, Ursynów, Warchałowskiego, 265000 zł, 
tel. 22 6161574

• 73 m2, Praga Południe, Kobielska, 280000 zł, 
tel. 22 6700933

2-POKOJOWE
• 30 m2, Bemowo, Jelonki, 140000 zł, 

tel. 22 8377455

• 31 m2, Żoliborz, Słowackiego, 187000 zł, 
tel. 22 4993826

• 33 m2, Targówek, Gajkowicza, 125000 zł, 
tel. 22 6549201

• 34 m2, Praga Południe, Waszyngtona,
155000 zł, tel. 22 6210111

• 36 m2, Ochota, Mołdawska, 165000 zł, 
tel. 22 6171848

• 36 m2, Mokotów, Bernardyńska, 187000 zł, 
tel. 22 4993826

• 36 m2, Sadyba, Bernardyńska, 160000 zł, 
tel. 22 8420385

• 37 m2, Wola, Batalionu Parasol, 155000 zł, 
tel. 22 6549201

• 37 m2, Bielany, Dorycka, 125000 zł, 
tel. 22 8377455

• 37 m2, Mokotów, Czerniakowska, 191000 zł, 
tel. 22 4463332

• 37 m2, Żoliborz, Starej Baśni, 192000 zł, 
tel. 22 4993826

• 37 m2, Ursus, Sławka, 120000 zł, 
tel. 22 6549201

• 38 m2, Wola, Koło, 150000 zł, 
tel. 22 8377455

• 38 m2, Stegny, Korczyńska, 166000 zł, 
tel. 22 6549201

• 38 m2, Bielany, Nałkowskiej, 180000 zł, 
tel. 22 6466990

• 38 m2, Piaseczno, Okrąg, Mysiadło, 118000 zł, 
tel. 22 4463332

• 39 m2, Praga Południe, Kinowa, 154000 zł, 
tel. 22 6161695

• 39 m2, Bielany, Wrzeciono, 163000 zł, 
tel. 502389389

• 40 m2, Tarchomin, Strumykowa, 176000 zł, 
tel. 509634485

• 40 m2, Saska Kępa, Brazylijska, 185000 zł, 
tel. 22 6204905

• 40 m2, Centrum, Żelazna, 188000 zł, 
tel. 22 6549201

• 41 m2, Włochy, Batalionu Włochy, 216000 zł, 
tel. 22 4993826

• 42 m2, Ursynów, Obrzeźna, 168000 zł, 
tel. 22 3132325

• 42 m2, Natolin, Belgradzka, 197000 zł, 
tel. 22 8567593

• 43 m2, Białołęka, Światowida, 197000 zł, 
tel. 22 6271144

• 43 m2, Piaseczno, Albatrosów, 161000 zł, 
tel. 22 4463332

• 44 m2, Wola, Żytnia, 195000 zł, 
tel. 22 6171848

• 44 m2, Ochota, Grójecka/Baśniowa, 195000 zł, 
tel. 607382682

• 45 m2, Ursynów, Kabaty, nowe, 249000 zł, 
tel. 22 4463332

• 45 m2, Ochota, Grójecka, 185000 zł, 
tel. 22 6171848

• 46 m2, Praga Południe, Suchodolska,
200000 zł, tel. 22 6466990

• 46 m2, Wawer, Stara Miłosna, 176000 zł, 
tel. 506112565

• 46 m2, Śródmieście, Górnośląska, 476000 zł, 
tel. 22 4993826

• 46 m2, Praga Południe, Suchodolska,
215000 zł, tel. 22 4993826

• 47 m2, Tarchomin, Odkryta, 197000 zł, 
tel. 22 4463332

• 47 m2, Bemowo, Szareckiego, 200000 zł, 
tel. 609190030

• 48 m2, Ursynów, Dereniowa, 257000 zł, 
tel. 22 4463332

• 48 m2, Piastów, Bema, 145000 zł, 
tel. 502633054

• 48 m2, Ursynów, Dereniowa, 259000 zł, 
tel. 502734754

• 48 m2, Bemowo, Budy, 240000 zł, 
tel. 504042061

• 49 m2, Centrum, Chmielna, 385000 zł, 
tel. 22 8456708

• 49 m2, Śródmieście, Wilcza, 278000 zł, 
tel. 22 6210111

• 49 m2, Praga Południe, Podskarbińska,
144000 zł, tel. 501602327

• 49 m2, Piaseczno, Albatrosów, nowe,
186000 zł, tel. 22 4463332

• 49 m2, Centrum, Tarchomin, 197000 zł, 
tel. 22 6466990

• 50 m2, Ochota, Grójecka/Niemcewicza,
212000 zł, tel. 693841700

• 50 m2, Mokotów, Wróbla, 330000 zł, 
tel. 606936282

• 50 m2, Praga Południe, Kaleńska, 185000 zł, 
tel. 22 6171848

• 50 m2, Bielany, Przybyszewskiego, 250000 zł, 
tel. 609190030

• 51 m2, Rembertów, Marsa, nowe, 230000 zł, 
tel. 609718928

• 52 m2, Śródmieście, Chmielna, 241000 zł, 
tel. 22 6466990

• 53 m2, Leszno k. Błonia, nowe, 85000 zł, 
tel. 602434410

• 54 m2, Piaseczno, Janowska, 259000 zł, 
tel. 22 7018345

• 54 m2, Białołęka, Skarbka z Gór, 210000 zł, 
tel. 502239416

• 55 m2, Praga Południe, Komorska, 240000 zł, 
tel. 603812249

• 56 m2, Ursynów, al. KEN, 330000 zł, 
tel. 22 6210111

• 57 m2, Włochy, Zapustna, 269000 zł, 
tel. 22 8244242

• 57 m2, Białołęka, Aluzyjna, 215000 zł, 
tel. 502239416

• 58 m2, Ursus, Tomcia Palucha, nowe,
290000 zł, tel. 691945162

• 59 m2, Kabaty, Wańkowicza, 310000 zł, 
tel. 22 6289204

• 61 m2, Praga Południe, Kobielska, 280000 zł, 
tel. 22 6700933



IXDEWELOPERZY ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005



VIII ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005 DEWELOPERZY



VIIDEWELOPERZY ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005



VI ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005 DEWELOPERZY



VDEWELOPERZY ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005



INWESTYCJE
ŚRODA, 19 PAŹDZIERNIKA 2005

Loggie i tarasy

C
iekawà propozycjà na Osiedlu Róž w Piasecznie jest mieszkanie z antresolà zlokalizowa-

ne na najwyžszym, trzecim pi∏trze budynku. Jego podstawowym atutem jest ekonomicz-

ne wykorzystanie powierzchni. Dužy hol zastàpiono niewielkim przedpokojem (4,1 m2),

dzi∏ki czemu zostało wi∏cej miejsca na łazienk∏ (4,8 m2) i widnà kuchni∏ (6,8 m2), którà

w zaležnoÊci od gustu možemy połàczyç z salonem lub pozostawiç jako oddzielne

pomieszczenie. Z wyjàtkowo jasnego salonu kr∏te schody prowadzà na antresol∏

(13,2 m2), na której možemy urzàdziç wygodnà sypialni∏ połàczonà z pokojem

do pracy. Mieszkanie b∏dzie mieç dost∏p do sieci telefonicznej, telewizji kablo-

wej i internetu. Na terenie osiedla planowane jest przedszkole, przychodnia pe-

diatryczna i szkoła j∏zykowa. Nie zabraknie takže osiedlowego sklepu i niewiel-

kiej restauracji, idealnej na szybki posiłek oraz spotkania z przyjaciółmi.

➔ cena: 170 450 zł

➔ powierzchnia 51 m2

➔ kontakt: 701-85-85

więcej informacji STR/XII

N
a strzežonym osiedlu Przylàdek Bielany na uwag∏ zasługuje przestronne,

słoneczne 4-pokojowe mieszkanie. Zaprojektowano je tak, aby zapewniç

jak najwi∏kszy komfort lokatorom. Dlatego oddzielono czeÊç dziennà

– salon z widnym aneksem kuchennym oraz jadalnià (istnieje možliwoÊç całko-

witego zamkni∏cia kuchni) oraz WC – od cz∏Êci nocnej, na którà składajà si∏ duža

sypialnia i pokój kàpielowy oraz dwa pokoje dzieci∏ce (ewentualnie pokój i gabi-

net) i łazienka. Mieszkanie ma dwie loggie: jednà przy dužej sypialni, drugà przy

salonie. Poza tym na osiedlu powstanà zielone tarasy przeznaczone do rekreacji.

W budynku zapewniono možliwoÊç podłàczenia telewizji kablowej oraz interne-

tu. Na terenie osiedla planowane sà punkty usługowo-handlowe.

➔ powierzchnia 97,23 m2

➔ cena 447 635 zł

➔ kontakt: 654-72-78

więcej informacji STR/VII

Przytulne mieszkanie pod miastem
N

a osiedlu Twój Parzniew Miasto Ogród

w Brwinowie, na pełnym zieleni, strzežo-

nym osiedlu možna znaleêç dwupokojo-

wego mieszkanie ze 150-metrowym ogrodem.

Dwa pokoje možna dowolnie zaaranžowaç, pozo-

stawiajàc otwarty aneks kuchenny bàdê wydziela-

jàc oddzielne pomieszczenie na kuchni∏. Oprócz

ogrodu lokal ma 8-metrowy taras. Na terenie 

osiedla znajduje si∏ minicentrum handlowo-

-usługowe.
➔ cena: 124 000 zł

➔ powierzchnia: 46,5 m2

➔ kontakt: 434-55-55

więcej informacji STR/VIII

Schodami na antresolę

Dobrze mieszkaj – dodatek specjalny Metropolu wydawanego przez TPP Sp. z o.o., należącą do Metro International SA, ul. Prosta 69, 00-838 Warszawa, tel. (0-22) 541 63 00, redaktor naczelny Aleksander KORAB, kierownik projektu Magdalena TYMICKA,
współpraca Agata MIAZEK, dyrektor zarządzający Dominik TZIMAS, dyrektor sprzedaży Małgorzata GOLIŃSKA, dyrektor dystrybucji Wojciech ORZEŁOWSKI, drukarnia: WARSZAWA-PRINT, ul. Drukarska 2, Raszyn Jaworowa. Zamów reklamę: Emilia PUŁAWSKA, nr tel. 541 63 24
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P
rojektanci zaproponowali kuchni∏
w Êwiežych, wesołych barwach zieleni
i žółci przełamanych bielà. Mocnym

akcentem, który najbardziej przykuwa uwa-
g∏ w wystroju wn∏trza, sà zielone laminaty,
znajdujàce si∏ nad blatem kuchennym,
w trzech poziomych rejestrach. 

Regularne pasy, dzielàce górnà cz∏Êç
Êcian, idealnie współgrajà z kształtem wiszà-
cej szafki. W jej transparentnych drzwicz-
kach odbijajà si∏ refleksy z umieszczonego
na sàsiedniej Êcianie Êwietlika. Jest to wàska
i długa wn∏ka oÊwietlona górnymi haloge-
nami i przesłoni∏ta płytà ze szkła piaskowa-

nego. Dolne szafki, ustawione na dłužszej
i w∏žszej Êcianie, tworzà ciàg kuchenny
w kształcie litery „L”. Jasne fronty majà neu-
tralnà, delikatnà barw∏ brzozy, która pozwa-
la na wiele eksperymentów kolorystycznych. 

Meble: Lodówka NOX AGK 3222 IX – 3499 zł, płyta indukcyjna
60 cm do zabudowy PBF 4 VI 501 FT (PIO503) – 4199 zł, pie-

karnik do zabudowy EB 2602 INOX – 2599 zł, okap ścienny
90 cm Y-Line z płaskim szkłem OKC 94171 – 1999 zł, Amica.

Zlewozmywak Logica, 1,5-komorowy – 796,99 zł, bateria zle-
wozmywakowa stojąca Domino – 1154 zł, Deante. Laminaty

Print HPL z kolekcji Colours, do wyboru 157 monokolorów
305x130 – 193 zł/arkusz, Abet Laminati. Wykładzina elastycz-

na, Luna – 43,91/m2, Komfort. Szafki: Faktum 60x70 cm
w okleinie brzozowej Neksus – 115 zł/szt., ścienna Avsikt 

– 135 zł, uchwyty do drzwiczek Atest – 24,99 zł/4 szt., blat
stołu Villa Lauri – 280 zł, nogi stołu Villa Inge – 199 zł, krze-

sło Gilbert – 149,95 zł.

Serwetki papierowe 
– 7,99 zł, IKEA.

Kubek ze spodkiem-talerzykiem 
– 98 zł, BoConcept.

Sztućce – 79,95 zł, IKEA.

Półmisek – 79 zł, 
świeczka– 14,90 zł/3 szt., Sia.

Kubek – 4,99 zł,
IKEA.

Doniczka 
– 26 zł,

BoConcept.

Sztuczna trawa 
– 29 zł,

Sia.

Butelki na ocet i
oliwę – 79 zł,

Sia.

Misa – 12,99 zł, IKEA.

Sztuczna lilia – 19 zł, Sia.

W ciepłych zieleniach

Pojemnik 
z pokrywką 

– 65 zł,

BoConcept.
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To samo pomieszczenie, niezmieniony układ mebli i dwa zupełnie
różne miejsca. Zgodnie z obowiązującymi trendami kolorystycznymi

możemy rozmaicie zaaranżować jedno wnętrze. 

T
ym, którzy nie gustujà w ziele-
niach i ciepłej kolorystyce
wn∏trz, proponujemy, by wystrój

kuchni zdominowały biele i szaroÊci
podkreÊlone akcentami ultramaryny
oraz kobaltu. 

Wn∏k∏ za matowà szybà pomalowa-
no na kolor ciemnoniebieski, który,
oÊwietlony, przebija przez mleczne
szkło, stajàc si∏ najbardziej wyrazistym
elementem. 

Zamiast laminatów užyto farby, dodat-
kowo na Êcianach namalowano niebie-
skie pasy. Niebieska jest tež tylna Êcianka
wewnàtrz wiszàcej szafki, widocz-
na przez transparentne drzwiczki. Do ca-

łoÊci dobrano intensywnie granatowy
blat. Kuchnia, choç utrzymana w „oszro-
nionych” barwach, nie sprawia wraženia
zimnej.

Bł∏kitnà tonacj∏ kuch-
ni uzupełniajà dodatki
w kolorze amaranto-
wym i cytrynowym. 

PROJEKT:
ADAM PULWICKI,
ARANŻACJE:
DOMINIKA
JAKUBOWSKA/
M JAK MIESZKANIE

Kuchnia na nowo

Kubek – 32 zł, Sia.

Lampa 

Pendulo 
– 585 zł, 

Milantex.

Doniczka 

– 110 zł,
orchidea ,

– 80 zł,
Mariarte.

Szklanki 

– 35 zł/szt.,
Mariarte.

Talerz – 109 zł,
sztuczne 

cytryny– 29 zł, Sia.

W chłodnych błękitach
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Serwetki – 30 zł,

obrączki 30 zł/szt.,
Mariarte.



D O D A T E K  O  N I E R U C H O M O Ś C I A C H  •  1 9  P A Ź D Z I E R N I K A  2 0 0 5 •  N A K Ł A D  1 5 0  T Y S I Ę C Y  E G Z E M P L A R Z Y  

Twoje 
idealne M

• KUCHNIA NA NOWO STR/ II-III

• INWESTYCJE  STR/ IV

• OFERTY DEWELOPERÓW STR/ V-IX

• OGŁOSZENIA DROBNE STR/ X-XIII

G
E

T
T

Y


