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STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Specjalna ochrona Dermedic 
Stosowanie ochrony przeciwsłonecznej powoduje, że w głąb skóry dociera mniej promieniowa-

nia UVB, co zmniejsza produkcję witaminy D3. Dla właściwej ochrony wrażliwej skóry dzieci 
od 1 miesiąca życia produkty linii Dermedic Sunbrella baby zawierają  składnik Aqua-proVita D3 
- prekursor witaminy D3. Pomaga on skórze wytworzyć witaminę D3, również przy bardzo wyso-
kiej ochronie przed promieniowaniem UV. Aqua-proVita D3 zawarta jest w preparatach Sunbrella 
baby SPF 50+: Mleczku ochronnym do twarzy i ciała w tubie lub w sprayu i Kremie ochronnym 
do twarzy dla dzieci. Dermedic Sunbrella to preparaty dla całej rodziny jak Spray ochronny SPF 
50 (150 ml, 58 zł) i Mleczka ochronne SPF 30 (200 g, 42 zł) i SPF 50 (100 g, 36 zł) oraz Mleczko 
ochronne SPF 30 w dużej rodzinnej tubie (260 g, 50 zł). SUNBRELLA SPF 50+ krem ochronny 50+ 
do skóry tłustej i mieszanej (50 g, 31 zł) dzięki składnikom pielęgnacyjnym reguluje równowagę 
wodno-tłuszczową oraz łagodzi podrażnienia i łojotokowe stany zapalne. Polecamy 
też: SUNBRELLA Krem ochronny SPF 50+ do skóry z problemami naczyniowymi 
(50 g, 31 zł). Ekstrakt z arniki i oczaru wirginijskiego zmniejsza kruchość 
naczyń krwionośnych. Nowością jest Krem ochronny 
SPF 50+ UV+IR+VL do skóry suchej i normalnej. Naj-
słabszą ochronę na ostatnie dni opalania daje Mlecz-
ko ochronne 
SPF 15 (200 g, 
39 zł).

Nawilżanie i ochrona
Laboratorium Naukowe Lirene poleca hydrolipidowy 

krem ochronny (23 zł, 40 ml) do pie-
lęgnacji skóry twarzy: normalnej, wraż-
liwej, alergicznej, a nawet po 
leczeniu der-
m a t o l o g i c z -
nym i zabie-
gach medycy-
ny estetycznej. 
Zawiera fi ltr 
UVB i UVA, wi-
taminę E oraz 
wyciąg ze zło-
tej algi i alan-
toinę. Nawil-
żająca mgieł-
ka do twarzy 
i ciała SPF 30 
(29.99 zł, 150 
ml) chroni skórę twarzy, ciała i głowy (przedziałek, zakola) przed niekorzystnym wpływem UVA 
i UVB. Lekka i nietłusta konsystencja ekspresowo się wchłania nie brudząc ubrań. Wygodny 
spray pozwala na szybką aplikację 360°. Emulsja nawilżająca utrwalająca opaleniznę SPF 20 
TRAVEL SIZE (11.99 zł, 90 ml) oprócz fotostabilnych filtrów zawiera SunTan™ przyspieszający 
opalanie, wzmacnia i wydłuża utrzymanie pięknego koloru opalenizny. Ponadto kompleks na 
bazie masła Shea i alantoiny łagodzi podrażnienia.  RODZINNA Emulsja nawilżająca na podraż-
nienia SPF 30 MAXI SIZE (29.99 zł, 250 ml) zawiera składniki przeciwrodnikowe, które chronią 
skórę przed uszkodzeniami wywołanymi promieniowaniem słonecznym, zapobiegając jej sta-
rzeniu. Fotoochrona nie wywołuje deficytu witaminy D. Jaśminowy olejek do opalania SPF 30 
w sprayu (24.99 zł, 150 ml) również zabezpiecza skórę przed promieniami UVA i UVB. Karoten 
z oleju z marchwi przyspiesza opalanie dla uzyskania pięknej i złocistej opalenizny. Połączone 
działanie witamin C i E chroni skórę przed uszkodzeniami. Witamina F oraz olejki słonecznikowy 
i jaśminowy sprawiają, że skóra staje się delikatna, gładka i aksamitna w dotyku. 

Tylko w Sephorze

Sol de Janeiro to nowa mar-
ka kosmetyków słonecznych 

dostępna wyłącznie w perfu-
meriach Sephora. Perfumo-
wana mgiełka do ciała - Coco 
Cabana body fragrance mist 
łączy smakowity aromat ko-
kosa, karmelu, grilowanej pra-
linki, miodu i waniliowej kawy 
latte. Olejek z filtrem przeciw-
słonecznym - Bum Bum Sun 
Oil SPF 30 błyskawicznie się 

wchłania pozostawiając skórę miękką i promienną. Formuła jest wodoodporna i zawiera filtry 
UVA/B a jako bonus – kosmetyk pozostawia na skórze dyskretny brokatowy efekt. Z tym olej-
kiem ochrona przeciwsłoneczna to świetna zabawa! Nawilżający Balsam z filtrem przeciwsło-
necznym - Bum Bum Stick SPF 50 do skóry twarzy, ust i tatuaży ma poręczny format w sztyfcie. 
Zapewnia skuteczną ochronę najbardziej delikatnych partii skóry: ust, nosa, konturu oka, uszu, 
dłoni i tatuaży przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Stosuj dowolnie, bez wzglę-
du na to, czy masz makijaż czy nie. 

Ziaja na słońce
Wśród kosmetyków słonecznych ZIAJA Sopot Sun przydatny będzie specjalny preparat na 

usta i znamiona SPF30 w poręcznej tubce. Matujący krem do twarzy SPF 50+ polubi skó-
ra tłusta, mieszana , skłonna do trądziku, z przebarwieniami. Krem skutecznie absorbuje nad-
miar sebum i pozostawia na skórze niewidoczną warstwę matującą. Tonujący krem do twarzy 
SPF 50+ Ziaja Med zapewnia bardzo wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB, wy-
równuje koloryt i kryje niedoskonałości skóry, przywraca cerze zdrowy i młodzieńczy wygląd. 
Możemy wybierać w serii Sopot Sun wodoodporne emulsje do opalania, również krem prze-
ciwzmarszczkowy do twarzy SPF 30, Nawilżające mleczka w sprayu SPF 30 i SPF 50, a także 
preparaty ZIAJKA dla dzieci z wysokimi filtrami. Nowością tegoroczną są Wodoodporne, su-
che olejki w żelu SPF 15 i SPF 20 o szerokim spektrum ochrony UVA i UVB. Mają konsystencję 
lekkiego żelu, wygodnie się rozprowadzają i nie pozostawiają lepkiej warstwy na skórze. Utrud-
niają przyleganie piasku do skóry. Zapewniają aksamitne, przyjemne odczucie. Mogą być sto-
sowane na mokrą i suchą skórę. Suche olejki w żelu (90 ml, ok. 19-20 zł) zapobiegają podraż-

nieniom podczas ekspozycji na słońce i zabezpieczają przed powstawa-
niem przebarwień.
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FOT. � ARCHIWUM

Komornik to nie… bóg
Nie taki diabeł straszny, jak go malują, czyli prawa i obowiązki 
komornika, które warto znać 
Spłata kredytu zaciągniętego na zakup nowego samochodu lub wymarzonego M., wakacje 
na kartę kredytową – tak wygląda rzeczywistość wielu Polaków. Chętnie korzystamy 
z rozwiązań, dzięki którym w razie przejściowych trudności, możemy załatać dziurę 
w domowym budżecie lub sfinansować większy zakup bez konieczności posiadania 
oszczędności. Może jednak zdarzyć się, że z powodu utraty pracy, choroby czy innych 
nieprzewidzianych zdarzeń losowych, zaczniemy mieć problemy z terminową spłatą 
zobowiązań. Kiedy taka sytuacja będzie się utrzymywać przez dłuższy czas, możemy 
spotkać na swojej drodze komornika. Niestety, wielu osób dotyczy taki scenariusz. 
W 2017 r. do komorników spłynęło prawie 5 mln spraw. Nie wszyscy wiedzą jednak, 
czym jest egzekucja komornicza. Czy należy się jej obawiać? Jakie prawa i obowiązki 
posiada komornik?

ADAM NOWACKI

KIM JEST KOMORNIK?
Komornik to osoba, która zaj-

muje się odzyskiwaniem należno-
ści od firm lub osób fizycznych, któ-
re zalegają z terminową spłatą kre-
dytów, regulowaniem rachunków, 
itp. Z jego pomocy może skorzystać 
„zwykły Kowalski”, ale i przedsię-
biorca, dla którego komornik bar-
dzo często jest ostatnią nadzie-
ją na zwrot pieniędzy od nieuczci-
wych klientów. 

W świetle prawa komornik to 
funkcjonariusz publiczny działający 
przy sądzie rejonowym. Głównym 
zadaniem komornika jest należyte 
wykonywanie orzeczeń sądowych 
w sprawach o roszczenia pienięż-
ne.  Prawa i obowiązki komorni-
ków są regulowane przez konkret-
ne ustawy. Każdy, kto chce wyko-
nywać taką profesję, musi speł-
nić przesłanki wskazane w ustawie 
o komornikach sądowych i egzeku-
cji, a także złożyć ślubowanie i po-
stępować zgodnie z regułami etyki 
zawodowej.

PRAWA I OBOWIĄZKI 
KOMORNIKÓW 

SĄDOWYCH:
1. Każde działanie egzekucyjne 

musi posiadać podstawę, bez niej 
egzekucja nie może zostać wszczęta. 
Jest nią tytuł wykonawczy, czyli np. 
prawomocny wyrok sądu zaopatrzo-
ny w klauzulę wykonalności. 

Dodatkowo, komornik musi 
doręczyć dłużnikowi postanowie-
nie, w którym znajdują się infor-
macje o wszczęciu egzekucji – te 
najważniejsze to: oznaczenie orze-
czenia sądowego, sposób egze-
kwowania długu oraz pouczenie 
o możliwości zaskarżenia wydane-
go postanowienia, wraz z określe-
niem sposobu i terminu, w któ-
rym osoba zadłużona może tego 
dokonać.

2. Bez identyfikatora ani rusz. 
Każdy komornik „pracujący w te-
renie”, powinien mieć przy sobie 
identyfikator  ze zdjęciem, danymi 
osobowymi, określeniem pełnionej 
funkcji oraz oznaczeniem sądu re-

jonowego, przy którym działa. Jest 
ono wydawane przez Krajową Radę 
Komorniczą.

Taki dokument pozwala na jed-
noznaczną identyfikację komorni-
ka i zapobiega sytuacjom, w któ-

rych osoby niepełniące takiej funk-
cji podszywają się pod funkcjona-
riusza publicznego, którym jest ko-
mornik.

3. Komornik ma prawo wejść 
do mieszkania, aby wykonać orze-
czenie sądu. Musi się przy tym wy-

legitymować i przedstawić tytuł 
prawny, na podstawie którego dzia-
ła. Jeżeli osoba zadłużona odmówi 
wpuszczenia funkcjonariusza, musi 
liczyć się z tym, że komornik może 
zarządzić przymusowe otwarcie lo-

kalu  i dokonać przeszukania w asy-
ście policji. 

Powyższy przypadek to jednak 
ostateczność. Należy się spodzie-
wać, że komornik rozpocznie egze-
kucję należności od zajęcia rachun-
ku bankowego. Bezpieczne pozo-

stają świadczenia, np. otrzymywane 
alimenty, ale już nie pensja czy eme-
rytura. Gdy takie rozwiązanie nie 
jest możliwe, komornik może zająć 
ruchomości, czyli przedmioty nale-
żące do osoby zadłużonej, np. sa-
mochód, (ale tylko wtedy, jeżeli nie 
jest potrzebny dłużnikowi do pracy 
zarobkowej), sprzęt RTV/AGD, a tak-
że nieruchomości.

Warto również wiedzieć, że ist-
nieją przedmioty wyłączone spod 
egzekucji. Zliczymy do nich mię-
dzy innymi rzeczy osobiste, takie 
jak na przykład odzież, niezbędne 
przedmioty urządzenia domowego, 
czy też zapasy żywności, bądź opa-
łu, które pozwoliłyby funkcjonować 

osobie zadłużonej oraz jej rodzinie 
przez co najmniej miesiąc.

4. Komornik nie może zapukać 
do naszych drzwi w niedzielę, chy-
ba, że ma na to stosowne zezwole-
nie, wydane przez prezesa danego 
sądu rejonowego. Komornik mo-

że wykonywać czynności służbowe 
od 7 rano do 21, od poniedziałku 
do soboty.

Przepisy dotyczące komorników 
sądowych oraz kosztów komorni-
czych zawierają rozwiązania, po-
przez które jest zwiększona kontrola 
nad działaniem tych funkcjonariuszy 
publicznych. To ukłon ustawodaw-
cy w stronę osób zadłużonych, któ-
re jeszcze lepiej niż dotychczas mają 
być chronione przez prawo. W jaki 
sposób? Chodzi na przykład o obo-
wiązek nagrywania części czynności 
związanych z egzekucją należności, 
mających miejsce w domu dłużnika. 

Nowość stanowi również moż-
liwość odwołania komornika z peł-

nionego urzędu, jeżeli dopuścił się 
rażących naruszeń. W dodatku, od 1 
stycznia 2019 roku, zawód komorni-
ka może wykonywać wyłącznie oso-
ba o wyższym wykształceniu praw-
niczym, co dotychczas nie stanowiło 
niezbędnego wymogu ustawowego. 
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Dzieła Juliusza i Wojciecha 
Kossaków w Pałacu Jankowice

Już za niespełna tydzień na ścianach Pałacu Jankowice 
w Gminie Tarnowo Podgórne zawisną dzieła wielkich pol-
skich malarzy – Juliusza i Wojciecha Kossaków. Do poło-
wy września będzie można oglądać najcenniejsze płótna 
z prywatnych kolekcji, zwykle niedostępne dla zwiedzają-
cych. Wystawę pod honorowym patronatem Wójta Gminy 
Tarnowo Podgórne Tadeusza Czajki organizuje Fundacja 
RAFAKO – Grupa PBG oraz Pałac Jankowice.

Tę unikatową wystawę Fundacja 
zorganizowała po raz pierwszy 

w stulecie odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. W roku jubileuszu, 
odbywała się pod Patronatem Pre-
zydenta Rzeczpospolitej i pokazy-
wana była w wypełnionych po brze-
gi muzealnych salach w Szwajcarii, 
Francji i oczywiście w Polsce.

Mistrzowsko malowane akwa-
rele, gwasze oraz obrazy olejne Kos-
saków to odwzorowany pędzlem 
patriotyzm i tęsknota za wolnością. 
Zarazem także obraz umiłowania 
przyrody polskiej, rodzimej trady-
cji, obyczajów i kultury, podziw dla 
poezji romantycznej. A przy tym 
wszystkim pamięć o potędze mili-
tarnej Rzeczypospolitej. Wszystko 

to na ponad 50 obrazach Juliusza 
Kossaka i Wojciecha Kossaka, które 
pochodzą z prywatnych kolekcji.

Wystawa w Pałacu Jankowi-
ce będzie dostępna dla publiczno-
ści od 8 lipca, po wcześniejszym 
odebraniu bezpłatnej wejściów-
ki na konkretny dzień. W dni po-
wszednie organizatorzy zaprasza-
ją w godz. 10.00-16.00, a w soboty 
i niedziele w godz. 13.00-16.00.

Zorganizowana przez Fundację 
RAFAKO oraz Pałac Jankowice wy-
stawa została wsparta przez RAFA-
KO S.A. i Santander Bank Polska. Po-
trwa do 15 września 2019 r. Szcze-
gółowe informacje można uzyskać 
pod nr tel. 61 10-10-402

TOMASZ ŁOZOWICKI

Najlepsi „na plaży”!
Znamy Mistrzów Gminy Tarnowo Podgórne w Siatkówce Pla-
żowej – zawody finałowe w ramach III Grand Prix Gminy Tar-
nowo Podgórne o Puchar Wójta Tadeusza Czajki rozegrano 
na plaży w Lusowie. Uczestnicy przyjechali z całej Polski. 

TARNOWO PODGÓRNETARNOWO PODGÓRNE

Najpierw w sobotę, 15 czerwca, 
miał miejsce pierwszy w histo-

rii turniej siatkówki plażowej w ka-
tegorii MIKST. Do rywalizacji stanęły 
24 drużyny damsko-męskie, a uro-
czyste wręczenie nagród nastąpiło 
na scenie głównej w Parku 700-le-
cia w Tarnowie Podgórnym podczas 
Dni Gminy Tarnowo Podgórne. 

Wtedy 4 najlepsze pary oraz 
najwaleczniejsza drużyna turnieju 
otrzymali nagrody z rąk Wójta Tade-
usza Czajki. Oto lista szczęśliwców:

I miejsce: Patryk Ligocki/Karoli-
na Rakowska - Września,

II miejsce: Bartosz Lewicki/Alek-
sandra Carmel - Płock,

III miejsce: Wojciech Per-

nak/Kamila Płaczek - Wilczyn/Jan-
ków Przygodzki,

IV miejsce: Aleksander Poznań-
ski/Anna Urych-Turska - Nowa Sól/
Rokietnica,

MVP - najlepsza zawodnicz-
ka turnieju: Karolina Rakowska.
Najwaleczniejsza drużyna: Seba-

stian Prill/Patrycja Wosińska - Tar-
nowo Podgórne.

Natomiast dzień później, 16 
czerwca, odbył się Wielki Finał III 
Grand Prix Gminy Tarnowo Podgór-
ne w Siatkówce Plażowej. Do walki 
stanęło 16 najlepszych drużyn, wy-
łonionych w trakcie dwóch elimi-
nacji kategorii OPEN. W gronie fa-
worytów znaleźli się obrońcy tytułu 
z zeszłego roku - para reprezentują-
ca naszą Gminę na arenie ogólno-
polskiej Tarnovia Tarnowskie Termy 
Beach Volleyball Team Tomasz Ko-
tecki/Tomasz Jaroszczak, którzy ule-
gli w finale parze Adam Lorenc/Ma-
teusz Podborączyński, pochodzą-
cym z Żar i Kędzierzyna Koźla. Na 
najniższym stopniu podium stanę-
ła para Mateusz Wołowicz/Mikołaj 
Głowacki z Bydgoszczy i Osięcin po-
konując doświadczonych, mistrzów 
I edycji Grand Prix z 2017 roku, Bar-
tosza Kramera i Łukasza Grabow-
skiego. MVP turnieju został Mate-
usz Podborączyński. 

W imieniu Gminy Tarnowo Pod-
górne nagrody finansowe oraz rze-
czowe, ufundowane przez Gminę 
Tarnowo Podgórne, KIA Delik, POL-
-KRAM Projects & Development, 
Usługi Leśne Bartosz Kramer, Tar-
nowski Łącznik, Profesjonal, Par-
kiety Pawlaczyk i Synowie, Bona, 
Alter, Core-Clinic, MK-Cafe, Hotel 
i Restauracja Glamour oraz Gog-
gle, wręczył II Zastępca Wójta Piotr 
Kaczmarek. Wszystkim sponsorom, 
zawodnikom i kibicom serdecznie 
dziękujemy, zwycięzcom gratuluje-
my. Do zobaczenia za rok!

BŁAŻEJ SZUBSTARSKI
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dzieckim w połowie lat 70. XX 
wieku. Tym ogromnym krajem 
rządził wówczas – w randze se-
kretarza generalnego Komite-
tu Centralnego Komunistycz-
nej Partii Związku Radzieckiego 
– coraz bardziej schorowany 
Leonid Breżniew. To były cza-
sy zastoju nie tylko w gospo-
darce, ale także w nauce i kul-
turze. Niemile widziane były 
wszelkie inicjatywy społeczne, 
a więc także i ta dotycząca re-
konstrukcji komnaty.

To wprawdzie arcydzie-
ło sztuki barokowej, ale ob-
ce tradycji rosyjskiej – wybrzy-
dzali niektórzy na korytarzach 
gmachu Komitetu Centralne-
go KPZR. Aparat partyjny nie 
powiedział jednak „nie”, po-
nieważ kierownicy poszczegól-
nych wydziałów KC i ich zastęp-
cy słyszeli o zaginięciu i poszu-
kiwaniach Bursztynowej Kom-
naty, a niektórzy nawet kibi-
cowali poszukiwaczom. A po-
nadto w latach 70. żyli jeszcze 
działacze państwowi i partyjni, 
którzy przed wojną (czyli przed 

Kopia Bursztynowej Komnaty... 
Dzisiaj nie ma już żadnej wątpliwości, że to pijani żołnierze Armii Czerwo-
nej w nocy z 10 na 11 kwietnia 1944 roku spalili Bursztynową Komnatę. 
Stało się to w Sali Rycerskiej zamku królewieckiego w co dopiero zajętym 
przez Rosjan Königsbergu. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Ni e ś m i a -
ły zrazu 

pomysł wy-
konania ko-
pii Bursztyno-
wej Komna-
ty narodził się 
w Związku Ra-

czerwcem 1941 roku) ogląda-
li to arcydzieło sztuki podczas 
wycieczki do Leningradu i po-
bliskiego Puszkina (dawnego 
Carskiego Sioła), gdzie znaj-
dował się zespół pałaców car-
skich. Jeden z tych pałaców 
(Jekatierinski) do 1941 roku 
zdobiła Bursztynowa Komna-
ta. Można ją było oglądać. 

Gdy Rosjanie z ówczesne-
go Leningradu i Puszkina cze-
kali na jasną decyzję Kremla, 
towarzysze z Łotewskiej Socja-
listycznej Republiki Radzieckiej 
zgromadzili w Rydze fachow-
ców od obróbki bursztynu, któ-
rzy raźno wzięli się do pra-
cy. Rzecz jasna, były to prace 
wstępne. Łotysze szybko jed-
nak zrozumieli, że bez dużych 
pieniędzy i regularnych dostaw 
surowca nic nie wskórają. 

I w takiej sytuacji do ak-
cji przystąpili fachowcy z Le-
ningradu i Puszkina, których 
wsparła specjalna uchwała Ra-
dy Ministrów Rosyjskiej Fede-
racyjnej Socjalistycznej Repu-
bliki Radzieckiej. Tym samym 
znalazły się duże pieniądze 
i zapewniono dostawy surow-
ca z kopalni bursztynu znajdu-
jącej się niedaleko Kaliningra-
du. Wtedy, na przełomie lat 
70. i 80. XX wieku całej rosyj-
skiej ekipie wydawało się, że 
wierna kopia arcydzieła Got-
tfrieda Wolfframa, Andreasa 
Schlütera, Ernesta Schachta, 
Gottfrieda Turaua i Bartolo-
mea Rastrelliego jest w zasię-
gu możliwości. 

Fachowcy z Leningradu, 

niec XX wieku był jednym z li-
czących się sponsorów poszu-
kiwań Bursztynowej Komnaty. 
Z jego pieniędzy sfinansowa-
no też niektóre zakupy sprzętu 
niezbędnego przy rekonstruk-
cji tego arcydzieła sztuki. Na-
tomiast Alexander Kryłow kie-
rował zespołem rekonstrukto-
rów, których pracę można by-
ło zobaczyć w zrealizowanym 
w tymże 1994 roku przez Len-
zego i Steinhauser filmie do-
kumentalnym ZDF „Die Jagd 
nach dem Bernsteinzimmer”, 
w Polsce znanym pod tytułem 
„W poszukiwaniu Bursztyno-
wej Komnaty”. 

Jeszcze przez kilka lat re-
konstruktorzy komnaty bory-
kali się z kłopotami finanso-
wymi i surowcowymi. Dopie-
ro zastąpienie ekipy prezyden-
ta Rosji Borysa Jelcyna przez 
Władimira Putina, ludziom 
pracującym w dawnych staj-
niach w Puszkinie dawało na-
dzieję na odmianę sytuacji, 
ale wszystko zmieniło się póź-
nym latem 1999 roku. Wów-
czas Ministerstwo Kultury Fe-
deracji Rosyjskiej i niemiecka 
firma Ruhrgas AG z siedzibą 
w Essen – udziałowiec rosyj-
skiego Gazpromu – podpisały 
umowę o finansowaniu prac 
nad rekonstrukcją Bursztyno-
wej Komnaty. Niemiecka fir-
ma zobowiązała się wyłożyć na 
to przedsięwzięcie 3.500.000 
dolarów, co – jak się okaza-
ło – wystarczyło na dokończe-
nie prac. 

Niemcy nie wyłożyli tej 
sporej sumy dolarów w ciem-
no. Przed podpisaniem umo-
wy przedstawiciele Ruhrgasu 
w Pałacu Jekatierinskim obej-
rzeli zrekonstruowane do 1999 
roku bursztynowe wykładziny 
słynnej komnaty. Wysoko pra-
cę rosyjskich rekonstruktorów 
ocenili: prezes Ruhrgasu Frie-
drich Späth i członek zarzą-
du Achim Middelschulte, któ-
ry powiedział rosyjskiej tele-
wizji, że wprawdzie nie ma na 
to namacalnego dowodu, ale 
jest przekonany, że Bursztyno-

i my pospieszyliśmy Rosjanom 
z pomocą. W drugiej połowie 
lat 80. zaproszono rosyjskich 
fachowców, by mogli zebrać 
doświadczenia dawnych mi-
strzów obróbki bursztynu, za-
klęte zwłaszcza w unikatowych 
zbiorach Muzeum Zamkowe-
go w Malborku, gdzie znajdu-
je się wspaniała kolekcja wyro-
bów z bursztynu. Któryś z Po-
laków zwrócił też Rosjanom 
uwagę na zapis w „Encyklo-
pedii Staropolskiej” Zygmunta 
Glogera o stosowanych przed 
wiekami metodach barwienia 
bursztynu. Było to odkrycie 
bardzo ważne, ponieważ wła-
śnie z uzyskaniem odpowied-
nich kolorów – od cytrynowe-
go do wiśniowego – mieli oni 
spore kłopoty. 

W miarę spokojną pra-
cę nad rekonstrukcją poszcze-
gólnych paneli Bursztynowej 
Komnaty przerwał wymierzo-
ny w prezydenta ZSRR Micha-
iła Gorbaczowa nieudany za-
mach stanu z sierpnia 1991 
roku i szybki rozpad Związku 
Radzieckiego. Dla pracującej 
w dawnych stajniach zespołu 
pałaców w Puszkinie ekipy ar-
chitekta Kedrinskiego skończy-
ły się i pieniądze, i dostawy su-
rowca. Praca nad kopią kom-
naty niemal zamarła.

Ulrich Lenze i Nina Stein-
hauser z niemieckiej telewizji 
ZDF pisali w 1994 roku: 

„Wchodzimy do warsztatu: 
dwa, trzy panele stoją wpraw-
dzie gotowe, ale artyści zajęci 
są aktualnie produkcją ozdób 
i breloczków, sprzedawanych 
turystom w pałacu. Część fun-
duszy i specjalny piec do wy-
palania bursztynu pochodzi 
z darów [...] barona Eduarda 
Falz-Feina. Jednak od dłuższe-
go czasu ustały dostawy więk-
szych brył surowca, niezbęd-
nych do kontynuacji pracy. 
Kryłow i jego współpracowni-
cy nie rezygnują. Może chcą po 
prostu udowodnić, że nie brak 
im umiejętności”.

Wspomniany wyżej ba-
ron Eduard Falz-Fein pocho-
dził z Liechtensteinu i pod ko-

wa Komnata w 1945 roku spło-
nęła. 

Od 2002 roku kopia te-
go arcydzieła sztuki barokowej 
swym blaskiem urzeka zwie-
dzających dawne pałace car-
skie w Puszkinie, a o jakości 
prac rosyjskich artystów-re-
konstruktorów świadczy usta-
wiona obok bursztynowych 
wykładzin wspomniana już 
tu kamienna mozaika „Dotyk 
i powonienie”. To jedyna część 
dawnej komnaty, która prze-
trwała drugą wojnę światową. 
Z zajętego przez Wehrmacht 
Puszkina w 1941 roku mozaikę 
wyniósł (czytaj: ukradł) pewien 
oficer niemiecki, który pocią-
giem sanitarnym przewiózł ją 
do Rzeszy. Sprawa się wyda-
ła, gdy w połowie lat 90. jego 
syn próbował sprzedać „Dotyk 
i powonienie”. Do akcji wkro-
czyła policja niemiecka, nastą-
piły aresztowania... 

Wykupiona z rąk spadko-
bierców oficera-złodzieja mo-
zaika w końcu wróciła do Ro-
sji. Rosjanie w rewanżu od-
dali należące do Bremy gra-
fiki i akwarele najwybitniej-
szych mistrzów, które to skar-
by w 1945 roku zostały zagar-
nięte przez radziecką brygadę 
trofiejną. Wymiana skarbów 
odbyła się w Puszkinie z udzia-
łem prezydenta Rosji Władimi-
ra Putina, polityków rosyjskich 
i niemieckich oraz ludzi, któ-
rych połączyły poszukiwania 
oryginału Bursztynowej Kom-
naty lub prace nad jej kopią. 
Oglądając obie mozaiki (ory-
ginał i kopię wykonaną w cza-
sach, gdy nikt nie znał jeszcze 
losów oryginału) nie dostrze-
żono żadnych różnic. Obie są 
do siebie podobne jak dwie 
krople wody. 

Kopię Bursztynowej Kom-
naty obejrzały nie tylko tłumy 
turystów z całego świata. Wła-
dimir Putin pokazał ją też przy-
wódcom wielu państw świa-
ta przybyłym na obchody ju-
bileuszu 300-lecia Sankt Pe-
tersburga. 

To nie oryginał lecz kopia Bursztynowej Komnaty, która od początku XXI wieku zdobi Pałac Jeka-
tierinski w Puszkinie koło Sant Petersburga. 

którzy pod kierownictwem ar-
chitekta Alexandra Kedrinskie-
go zabrali się do tej żmud-
nej pracy, mieli na począt-
ku do dyspozycji kilkadziesiąt 
czarno-białych zdjęć komna-
ty i jedno przeźrocze barwne 
(na szkle z 1930 roku) o wy-
blakłych ze starości kolorach. 
Rosyjscy restauratorzy zdawa-
li sobie sprawę, że najwięk-
szą dla nich trudnością będzie 
maksymalnie wierne odtwo-
rzenie Bursztynowej Komna-
ty, co brzmi jak truizm, ale dia-
beł tkwił w szczegółach. Wszak 
na przykład wiele rodzajowych 
scenek na wykładzinach kom-
naty można było oglądać tylko 
przez... szkło powiększające. 

W pierwszej fazie rekon-
strukcji wielce przydatne oka-
zały się odnalezione barwne 
akwarele namalowane w róż-
nych okresach we wnętrzach 
Pałacu Jekatierinskiego. A tak-
że siedemdziesiąt drobnych, 
lecz praktycznie bezcennych 
kawałków oryginału tego ar-
cydzieła sztuki. Zbierano je 
w latach międzywojennych, 
gdy z niewłaściwie konserwo-
wanej komnaty odpadały od 
dębowych desek panelu frag-
menty bursztynowych ozdób. 
Właśnie one – obok zdjęć 
i akwarel – stały się podstawo-
wym materiałem wyjściowym 
w żmudnym procesie rekon-
strukcji. Można było zbadać 
gamę barw i sposoby obróbki 
bursztynu przez osiemnasto-
wiecznych mistrzów. 

W czasach Polski Ludowej 
FOT. � ARCHIWUM AUTORA 

Alexander Kryłow był szefem zespołu rekonstruktorów pracujących w Puszkinie nad kopią komnaty. 
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do Parla-
mentu Eu-
ropejskie-
go wygrał 
PiS osiąga-
jąc wynik 

Telewizja kłamie?

45,38 procent. Przy tak zwa-
nym „żelaznym elektoracie” 
tej partii szacowanym na oko-
ło 30 procent jest to napraw-
dę dobry wynik. Aż za dobry 
i warto się chyba zastanowić 
skąd się to zwycięstwo wzię-
ło. Jasne – trzynasta emery-
tura, 500+ na każde dziecko, 
te pomysły przyniosły skutek. 
Ale… nie tylko.

Od mniej więcej czterech 
lat nie oglądam tak zwanej pu-
blicznej TV i nie słucham tak 
zwanego publicznego radia. 
Dbam w ten sposób o swo-
je zdrowie, także psychiczne. 
Okazuje się jednak, że czasa-
mi warto pooglądać sobie na-
wet TVP. Tak przynajmniej wy-
nika z pracy przedstawicieli 
Towarzystwa Dziennikarskie-
go, których wspierała w tych 
trudnych działaniach Funda-
cja im. Stefana Batorego.

W pierwszym tygodniu 
obserwacji głównego pro-
gramu informacyjnego TVP 
(10-16 maja) tematy wybor-
cze zajmowały w „Wiadomo-
ściach” od połowy do ponad 
80 procent czasu. Czas PiS się-
gał 75 procent czasu wszyst-
kich tematów, a materiały go 
dotyczące były niemal w cało-
ści pozytywne (neutralne wy-
nosiły 8 procent, negatyw-

nych w ogóle nie było). Czas 
materiałów o Koalicji Europej-
skiej wynosił od 5 do 31 pro-
cent każdego wydania i by-
ły to głównie materiały o wy-
dźwięku negatywnym (prze-
kaz neutralny nie przekra-
czał 2 procent, pozytywnego 
w ogóle nie było).

Przekaz „Wiadomości” był 
całkowicie skupiony na dwóch 
głównych partiach. Konfede-
racja (Korwin Braun Liroy Na-
rodowcy) miała w niedzie-
lę, 12 maja 2,4 procent cza-
su  w całości negatywnego, 
a Wiosna w piątek, 10 ma-
ja 1,2 procent czasu również 
w całości negatywnego, a 13 
maja 0,8 procent czasu neu-
tralnego i 0,6 proc. czasu ne-
gatywnego.

Z  polityków najdłużej 
i najczęściej pokazywany był 
w „Wiadomościach” prezes 
PiS Jarosław Kaczyński: tylko 
we wtorek, 14 maja nie było 
go wcale, wcześniej miał od 
5 do 201 sekund wypowiedzi 
w każdym z wydań programu. 
W poniedziałek, 13 maja po-
kazywany był w czterech te-

matach, w tym w relacji z pro-
gramu TVP2 „Pytania na Śnia-
danie”, w którym gościł przed 
południem.

Politycy PiS (np. Beata 
Kempa, Beata Mazurek, An-
na Zalewska, Joanna Kopciń-
ska, Beata Szydło, Elżbieta Ra-
falska) nie byli podpisywani 
jako kandydaci do PE, ale ja-
ko osoby sprawujące funkcje 
urzędowe. Jako kandydat do 
PE podpisywany był minister 
Brudziński. Polityków Koalicji 
Europejskiej i Kukiz’15 rów-
nież tak podpisywano.

Materiały relacjonujące 
konwencje partyjne PiS i Ko-
alicji Europejskiej różniły się 
diametralnie. Kadry z kon-
wencji PiS pokazywały tłumy 
witające polityków okrzyka-
mi i oklaskami. Przekazywano 
istotne fragmenty wystąpień 
ilustrowane grafikami (także 
ze stron internetowych PiS). 
Nie analizowano i nie komen-
towano składanych przez poli-
tyków obietnic.

Spotkania wyborcze Ko-
alicji Europejskiej pokazywa-
no w ciasnych planach, okla-
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WADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

Dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw
-  poręczenia wadialne już od 150 zł do 1 mln za 0,5%, lecz 

nie mniej niż 150 zł
-  poręczenia kredytów i pożyczek dla przedsiębiorców do 

1,2 mln zł
-  poręczenia faktoringowe do 1 mln zł
-  poręczenia (Inicjatywa JEREMIE 2) do 1,2 mln zł za 0 zł
-  finansowanie i doradztwo dla firm

Oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty 
w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. 
Szczegóły na stronie www.fripww.pl

Kontakt z Funduszem 
www.fripww.pl, 
Poznań, ul. Szyperska 14, 
tel. 61 67-10-481, 
61 67-10-482, 
61 67-10-487, 
fax 61 67-10-610.

ski bywały wyciszane. Wypo-
wiedzi polityków opozycji by-
ły kontrowane komentarza-
mi dziennikarskimi lub wypo-
wiedziami polityków innych 
partii. Przypominano ich wy-
powiedzi z przeszłości, często 
odległej. Podobnie traktowa-
no kandydatów Wiosny i Kon-
federacji.

„Gośćmi Wiadomości” za-
powiadanymi na koniec pro-
gramu informacyjnego było 
12 polityków, wszyscy kandy-
dowali do Parlamentu Euro-
pejskiego: 7 z PiS, 2 z Nowo-
czesnej, 2 z Kukiz’15, 1 z PSL. 
Beata Kempa i Anna Zalewska 
z PiS poza rozmową w „Go-
ściu” tego samego dnia miały 
w „Wiadomościach” (13 i 15 
maja) obszerne materiały po-
święcone ich działalności ja-
ko członkiń rządu PiS. Polity-
cy opozycyjni: Paweł Pudłow-
ski z N. (12 maja) i Adam Jaru-
bas z PSL (14 maja) usiłowali  
mówić o filmie braci Sekiel-
skich, mimo sprzeciwu pro-
wadzącego.

Czy warto po przytocze-
niu tych faktów jeszcze zasta-
nawiać się, dlaczego PiS wy-
grał? Okazuje się, niestety, że 
nadal sporo ludzi bezkrytycz-
nie i bez zrozumienia (najwi-
doczniej) ogląda TVP. A to nie 
napawa optymizmem przed 
kolejnymi wyborami, tym ra-
zem parlamentarnymi. Chy-
ba… Chyba, że opozycja weź-
mie się do roboty i nie ogra-
niczy swojej kampanii do pla-
katów na autobusach i bilbor-
dach. Co jeszcze można zro-
bić? Nie wiecie. OK, ja wam 
powiem.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

ZAMIAST KOMENTARZA 

Faktoring 
z poręczeniem
Dzisiaj problemem nie jest wyprodukowanie 
towaru czy wykonanie jakiejś usługi. Potem 
trzeba ten towar lub usługę sprzedać i wystawić 
fakturę. Niekiedy jednak okazuje się, że dopiero 
w tym momencie zaczynają się dla przedsiębior-
cy prawdziwe problemy. Bo faktura jest wysta-
wiona i zaksięgowana, ale… pieniędzy nie ma na 
koncie i nie wiadomo kiedy się pojawią. 

- Taki scenariusz, bywa, źle się kończy – tłumaczy Krzysz-
tof Leń, prezes Funduszu i Rozwoju Województwa Wielko-
polskiego - i niekiedy doprowadza do upadku firmy, które za-
robiły, ale jedynie „na papierze”. Dotyczy to najczęściej firm 
niewielkich lub wręcz małych – z badań niestety wynika, że 
9 na 10 przedsiębiorstw polskich notuje opóźnienia w spłacie 
należności. Jak się przed tym bronić? Skorzystać z usługi fak-
toringu, którą – co znacznie ułatwia z niej skorzystanie - porę-
cza nasz Fundusz.

Faktoring jest obok kredytu najpopularniejszą formą finan-
sowania przedsiębiorstw. Usługa ta polega na wykupie przez 
wyspecjalizowaną firmę (Faktora) od wystawcy faktury (fak-
toranta - Klienta) wierzytelności z tytułu sprzedaży towarów 
lub usług. Faktorant uzyskuje w ten sposób środki finansowe 
przed terminem płatności wynikającym z faktury.

Faktoring jest najbardziej korzystny dla firm wystawiają-
cych faktury z odroczonym terminem płatności; dla firm szuka-
jących poprawy płynności finansowej, dla których problemem 
są 14-,120-dniowe terminy płatności faktur; dla firm, które nie 
mogą uzyskać kredytu lub nie chcą go zaciągać; dla firm, któ-
re mają złe doświadczenia z finansowaniem bankowym (blo-
kady rachunków, formalizm, wysokie wymagania, długie bada-
nie wiarygodności finansowej itp).

Korzystając usługi faktoringu przedsiębiorcy mogą liczyć 
na poprawę płynności finansowej poprzez natychmiastowe 
finansowanie faktury VAT oraz możliwość zwiększenia obro-
tów w firmie. Jest także w takim przypadku większa szansa 
na pozyskania nowych rynków/odbiorców poprzez zaofero-
wanie dłuższych terminów płatności bez szkody dla płynności 
przedsiębiorstwa oraz znaczne ograniczenie ryzyka współpra-
cy z niewiarygodnym lub niewypłacalnym Odbiorcą.

- By ułatwić przedsiębiorcom mikro, małym i średnim funk-
cjonowanie  – mówi Krzysztof Leń, prezes Funduszu Rozwo-
ju i Promocji Województwa Wielkopolskiego – współpracuje-
my z firmą eFaktor i poręczamy usługi faktoringowe. Poręcza-
my standardowo 80 procent limitu faktoringowego, nie wię-
cej jednak niż do 1 miliona złotych. Nasz Fundusz poręcza ta-
ką transakcję, na wypadek niewypłacenia przez ostatecznego 
odbiorcę należności widniejącej na fakturze.  Poręczenie fun-
duszu to dla firmy faktoringowej mocne zabezpieczenie. Na-
sze poręczenie jest więc swoistym ubezpieczeniem tej trans-
akcji. Proszę mi wierzyć, ci przedsiębiorcy, którzy zdecydowa-
li się na faktoring dzisiaj już nie wyobrażają sobie funkcjono-
wania swojej firmy bez tego instrumentu finansowego. Fakto-
ring ułatwia życie i eliminuje kłopoty. Zapraszam do kontaktu 
z naszym Funduszem.
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„Kultura to wolność” – 4 czerwca w Suchym Lesie
Szczególny 4 czerwca 1989
GRZEGORZ WOJTERA, 
wójt Gminy Suchy Las: 

- Rok 1989 był dla mnie 
szczególny, bo w maju te-
go roku kończyłem dwulet-
nią zasadniczą – podkre-
ślam ZASADNICZĄ – służ-
bę w Ludowym Wojsku 
Polskim. Przechodziłem 
więc po dwóch latach służ-

by z jednego świata, 
świata wojskowe-
go do świata… 
bardziej normal-
nego. 

Pamiętam, 
ż e  w  l a t a c h 
1988-1989 pro-
wadzona by-
ła w Wojsku 
Polskim przed 
nadchodzący-
mi wybora-
mi niezwykła 
wręcz  indok-
trynacja żoł-

nierzy. „Trybuna Ludu” była czytana obowiązkowo, obowiąz-
kowo oglądany „Dziennik Telewizyjny”. Kazano nam także 
obejrzeć telewizyjną debatę Wałęsa-Miodowicz – z tej oka-
zji zresztą dostaliśmy nowe wojskowe bojowe gacie szere-
gowca, tak zwane „atramenty”(niebieskie bokserki) i dodat-
kową kąpiel. 

Stacjonowałem wtedy w Wędrzynie w środku lasu. 
W dniu wspomnianej debaty telewizyjnej zaprowadzono 
nas do sąsiedniej radzieckiej jednostki, do takiej wielkiej, na-
prawdę wielkiej, sali w której stał telewizor kolorowy Rubin. 
Oczywiście, nikt z naszych przełożonych się nie spodziewał, 
że Wałęsa wygra tę debatę. Oficerowie polityczni mieli nie-
tęgie miny po tej konfrontacji z rzeczywistością i nie bardzo 
wiedzieli jak to skomentować. Zapamiętałem bardzo dobrze 
tę debatę, towarzyszącą jej atmosferę, przekonanie że na na-
szych oczach dzieje się coś przełomowego, no i… nowe „atra-
menty”, czyli gacie wojskowe.

Częściowo wolne wybory 4 czerwca 1989 roku były dla 
mnie wielkim otwarciem. Był entuzjazm, ale były też obawy 
jak to się wszystko skończy. Tamta kampania była siermięż-
na, lecz takie były czasy. Nie pamiętam z nazwiska na ko-
go wtedy głosowałem w Nowym Mieście nad Wartą – tam 
mieszkają moi Rodzice -  ale oczywiście na Komitet Obywa-
telski. Pamiętam, że wybory te wywoływały domowe dys-
kusje, nie wszyscy wierzyli, że coś może się zmienić…

Te wybory to był także przełom w moim życiu. Po woj-
sku bardzo chciałem dostać się na studia na filologię polską 
lub historię, w wojsku już się do nich przygotowywałem. 
Atmosfera tamtych dni spowodowała jednak, że zmieni-
łem zdanie i złożyłem dokumenty na tak zwane nauki poli-
tyczne. Czyli, krótko mówiąc, dzięki temu, co wydarzyło się 
4 czerwca 1989 roku zdecydowałem się wziąć czynny udział 
w polityce, która już nie wydawała się taka „brudna”, po-
jawiła się też nadzieja na bezkrwawą zmianę, na normal-
ność. I zapewne dzięki temu po studiach trafiłem do sa-
morządu…

Na 4 czerwca, czyli dzień 30 rocznicy wybo-
rów 1989 roku, swoje obchody przygotowało 
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy 
Suchy Las, pod hasłem „Kultura to wolność”.  

ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ

Ws z y s t k i e  w yd a r ze -
nia miały pokazać, jak 

wielką rolę odegrała kultu-
ra w odzyskaniu przez Polskę 
wolności oraz jak bardzo isto-
tą i sensem kultury jest wol-
ność. Poprzedzały je prowa-
dzone od kilku tygodni lekcje 
biblioteczne.

P r z e d  p o ł u d n i e m 

w CKiBP oraz w Zespole 
Szkół w Chludowie, mło-
dzież wzięła udział w wykła-
dach z elementami warszta-
tów „Jak powstała i jaką ro-
lę odegrała w czasach PRL 
literatura drugiego obiegu”, 
prowadzonych przez dr Ja-
na Olaszka, reprezentujące-
go Instytut Pamięci Naro-

dowej oraz Polską Akade-
mię Nauk.

Od godziny 12.00 do 
15.00 trwały warsztaty pla-
styczne „Skrzydła Wolności”. 
Wykonane przez dzieci wiel-
kie biało-czerwone skrzydła 
były przez wiele następnych 
dni tłem do zdjęć, które spon-
tanicznie robili sobie goście 
odwiedzający Centrum.

Na tym jeszcze nie koniec, 
w jednej z sal CKiBP był przez 
cały dzień wyświetlany film 
„Barwy kampanii”.

O godzinie 17.00 w Sa-
li widowiskowej rozpoczął 
się wykład otwarty Krzyszto-
fa Gajdy „Jacek Kaczmarski 
i czasy przejściowe”, świetnie 
ukazujący atmosferę niepew-
ności i niedowierzania tuż po 
wygranych przez opozycję 
wyborach w 1989 roku. Fina-
łem obchodów był koncert 
piosenek Jacka Kaczmarskie-
go w wykonaniu muzyków 
Kwartetu Proforma, Przemy-
sława Lembicza  i Marcina 
Żmudy.

CZEKAMY NA WASZE
MAILE

ttw.suchylas@wp.plttw.suchylas@wp.pl
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www.osrodekkultury.pl
facebook.com/CKiBP

tel. 61 25 00 400 / 61 25 00 402
e-mail: kontakt@osrodekkultury.pl

Uczestnicy:
Dzieci w wieku 7-12 lat.

Koszt: 500 zł od osoby
(Obowiązuje zniżka

samorządowej /sucholeskiej/ 
Karty Dużej Rodziny – 50%)

TURNUS I –
22.07—26.07.2019
godz. 8.00—16.00

TURNUS II –
29.07—2.08.2019
godz. 8.00—16.00

„Odkrywcy
i Zdobywcy

w wiosce
Suchego Liścia”

Biblioteka otwartych pomysłów 
– letnie zajęcia kreatywne dla dzieci

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6 – 9 lat do wzięcia udziału w letnich zajęciach kre-
atywnych, odbywających się w filii bibliotecznej w Chludowie oraz Złotnikach w lipcu i sierp-
niu. Warsztaty plastyczne będą trwały 2 godziny zegarowe – od 11.00 do 13.00 i są bezpłat-
ne. Materiały zapewnia organizator. Obowiązują zapisy na poszczególne terminy. Liczba miejsc 
ograniczona.

TEMATY ZAJĘĆ:
Biblioteczne skrzaty

Zaczarowany świat książek
Robimy szalone zakładki książkowe

Dzień w Zwierzątkowie
Wszystkie drogi prowadzą do domu

Tworzymy mapy wyobraźni
Podróże po morzach i lądach

Mogę być kim chcę

TERMINY ZAJĘĆ:
Filia biblioteczna w Chludowie – poniedziałki, godzina 11.00-13.00

Filia biblioteczna w Złotnikach – piątki, godzina 11.00-13.00

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I ZAPISY:
Filia biblioteczna w Chludowie, ul. Szkolna 2, tel. 61 81 16 503

Filia biblioteczna w Złotnikach, ul. Żukowa 14, tel. 61 81 25 659

Odkrywcy i zdobywcy w wiosce Suchego Liścia
Program półkolo-

nii skierowany jest do 
dzieci w wieku 7-12 lat 
pragnących rozwijać 
swoje zamiłowania ta-
neczne oraz do dzieci, 
które chcą odkryć sie-
bie i poszukują nowych 
pasji artystycznych. Po-
przez zabawę dajemy 
dzieciom możliwość 
spróbowania swoich sił 
w różnych technikach 
tanecznych i różnych 
dziedzinach artystycz-
nych. Program Odkryw-
cy i Zdobywcy, to pro-
mocja zdrowego trybu 
życia, pobudzanie zain-
teresowań, wspomaga-
nie rozwoju ruchowego 
i kondycji dzieci.

Latem 2019 roku 
podczas trwania I i II 
turnusu proponujemy 
dzieciom udział w za-
jęciach tematycznych 
– Odkrywcy i Zdobyw-
cy w wiosce Suchego 
Liścia (motywy indiań-
skie i kowbojskie), jak 
również udział w pro-
jektach:
-  Masz Pasję - Zwy-

ciężasz (szermierka 
na wesoło) - projekt 
współfinansowany 
przez Powiat Poznań-
ski oraz realizowany 
przez Stowarzyszenie SMUL;

-  Dobra Atmosfera (międzypokoleniowe warsztaty ekologiczno-plastyczne) – projekt współfinan-
sowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego oraz realizowany przez Stowarzyszenie 
SMUL.

Organizujemy 5-dniowe turnusy i zapewniamy opiekę od poniedziałku do piątku w godzi-
nach od 8.00 do 16.00, pod okiem doświadczonych wychowawców i profesjonalnych instruk-
torów tańca/akrobatyki oraz artystów plastyków.

TERMINY TURNUSÓW:
I turnus – 22.07 – 26.07.2019
II turnus – 29.07 – 02.08.2019

Całkowity koszt udziału w tygodniowym turnusie – 500 zł/os (dla posiadaczy sucholeskiej 
karty dużej rodziny 50% zniżki).

Szczegółowy plan dostępny na www.osrodekkultury.pl.
Informacje i zapisy:

pokój koordynatorów CKiBP Suchy Las,
ul. Szkolna 16, tel. 612 500 402.

Przygody skarpetek w bibliotece

11. czerwca w ramach 16. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom w Bi-
bliotece Publicznej w Chludowie odbyły się warsztaty dla dzieci przedszkolnych. Tematem 
spotkania była najnowsza książka Justyny Bednarek, autorki uwielbianych przez czytelników 
Niesamowitych przygód 10 skarpetek. 

Najmłodsi czytelnicy mieli okazję żeby nie tylko posłuchać historii dzielnej czarnej frotté 
i jej bandy, ale również dotknąć główną bohaterkę. Wciągnięci w wir wydarzeń szukali ukrytych 
między regałami skarpetek, poznawali tajne szyfry umieszczone na metkach, bawili się i odkry-
wali uroki wspólnego czytania. 

Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom to największe doroczne święto w ramach kampanii 
społecznej Cała Polska Czyta Dzieciom. Trwający nieprzerwanie od 2001 roku program wspiera 
i rozwija czytelnictwo wśród najmłodszych (a tym samym wśród  przyszłych dorosłych). (AM)

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

BREAK IN SCHOOL
PÓŁKOLONIE 
DLA DZIECI

22-26.07,
 godz. 8.00-16.00

CKiBP
Informacie i zapisy: 

infotbrschool@gmail.com
tel: 570 368 858

ODKRYWCY I ZDOBYWCY
półkolonie 

dla dzieci 7-12 lat

22-26.07 
i 29.07-02.08

CKiBP
szczegółowe informacje na www.

osrodekkultury.pl

POŻEGNANIE LATA 
Z NOVIKĄ

31 sierpnia,
godz. 19.00

CKiBP
dziedziniec

wstęp wolny

SUPER DUO � MARIAN 
OPANIA I WIKTOR 

ZBOROWSKI
27 września, godz. 19.00

CKiBP, sala widowiskowa, bilety 
w sprzedaży od 5 lipca

FISZ EMADE TWORZYWO 4.10.2019, godz. 19.00
CKiBP, sala widowiskowa, bilety 

w sprzedaży od 5 lipca

NATALIA KUKULSKA 25.10.2019, godz. 19.00
CKiBP, sala widowiskowa, bilety 

w sprzedaży od 5 lipca

WIĘCEJ INFORMACJI:

www.osrodekkultury.pl
Zastrzegamy prawo zmian 
w programie

www.facebook.pl/CKiBP
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Tej imprezy po prostu nie trzeba nagłaśniać!
Dni Gminy Suchy Las są marką samą w sobie. 
Tegoroczne, które odbyły się w sobotę 15 czerw-
ca, tak jak poprzednie, przyciągnęły do Suchego 
Lasu kilkutysięczną publiczność, która bawiła 
się przez cały dzień, przy świetnej muzyce i we 
wspaniałej atmosferze do późnych godzin noc-
nych. 

Zaczęliśmy od rana – na 
sportowo. Na boisku 

przy Szkole Podstawowej nr 
1 w Suchym Lesie odbył się 
I Turniej w Piłce Nożnej Sa-
morządowców o Puchar Wój-
ta Gminy Suchy Las. Wzię-
ło w nim udział 10 drużyn, 
które reprezentowały: gminy 
partnerskie – Hniwan (Ukra-
ina) i Poronin, oraz Gminę 
Suchy Las, Gminę Komorniki, 
Gminę Dopiewo, osiedle Su-

chy Las, sołectwo Złotkowo, 
Urząd Marszałkowski, Policję 
Suchy Las i Poznań, osiedle 
Suchy Las-Wschód. 

Na boisku i wśród pu-
bliczności było gorąco i to nie 
tylko ze względu na pogo-
dę. Świetne zagrania, wido-
wiskowe bramki sprawiły, że 
emocje udzielały się wszyst-
kim.  Ostatecznie turniej wy-
grali… jego gospodarze, któ-
rzy triumfowali przed osie-
dlem Suchy Las i Gminą Ko-
morniki. 

W tym samym czasie 

przed Centrum Kultury zor-
ganizowana została akcja po-
boru krwi, którą tradycyjnie 
przeprowadził Klub HDK PCK 
Błękitna Kropelka z Biedru-
ska. 100. jubileuszowa akcja 
cieszyła się ogromnym zain-
teresowaniem krwiodawców, 
którzy ustawiali się w kolej-
ce, by podzielić się swoim ży-
ciodajnym płynem. 

 Ważnym momentem by-
ła inauguracja Ogólnopolskiej 

Karty Seniora – edycja Suchy 
Las, która odbyła się w siedzi-
bie „Dębowego Liścia”, a na-
stępnie na scenie. Natomiast 

informacje na jej temat moż-
na było uzyskać przy stoisku 
promocyjnym Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

 Stoisko OPS tego dnia 
było jednym z wielu, które 
uatrakcyjniło festyn. Firmy, 
instytucje, organizacje wspa-
niale przygotowały się na tę 
okazję. Były konkursy, warsz-
taty, animacje, pokazy, pre-
zentacje – dla każdego coś 

miłego. Było kolorowo, we-
soło, po prostu fantastycznie. 
Atrakcji nie brakowało także 
na boiskach sportowych przy 
ulicy Poziomkowej, gdzie pre-
zentowały się i zachęcały do 
wspólnej zabawy kluby spor-
towe – Stowarzyszenie Kul-
tury Fizycznej RED BOX, To-
warzystwo Młodzieży Spor-
towej Suchary Suchy Las, Ba-
sket Team Suchy Las, Sucho-
leskie Stowarzyszenie Spor-
towe Fighter, UKS Gimnazjon 
Suchy Las.

 Tegoroczne Dni Gminy 
były wyjątkowe pod wieloma 
względami. 15 czerwca świę-
towaliśmy 20-lecie nadania 
symboli Gminie Suchy Las – 

herbu, flagi i pieczęci. Z tej 
okazji nasze sołectwa i osie-
dla stworzyły różnymi, do-
wolnymi technikami pięk-
ny, dostojny sucholeski herb, 

który został zaprezentowa-
ny na scenie. Podczas kon-
certu Jacka MEZO Mejera za-
brzmiał nieformalny sucho-
leski hymn. „Suchy Las – je-
stem stąd” piosenkę tę MEZO 
zaśpiewał wspólnie z miesz-
kańcami. Do jej wykonania 
specjalnie przygotowały się 
sołectwa i osiedla, których 
reprezentantów pośród pu-

bliczności było nie tylko sły-
chać, ale i widać!

Natomiast w części ofi-
cjalnej na scenie został wyko-
nany oryginalny hejnał Gmi-
ny Suchy Las. A Dni Gminy 
Suchy Las uroczyście otwo-

rzył wójt Grzegorz Wojtera. 
Sucholeską publiczność po-
witali również przedstawicie-
le partnerskich gmin z: Hni-
wania (Ukraina), Poronina 
i Tamasi (Węgry). Na scenie 
pojawili się także koszykarze 
z Basket Team Suchy Las – 
tegoroczni Mistrzowie Polski 
U14, którzy zebrali gromkie, 
zasłużone brawa. 

Dni Gminy Suchy Las jak 
co roku przyciągnęły tłumy. 
Publiczność bawiła się dosko-
nale – zarówno podczas wy-

stępów sucholeskich zespo-
łów, jak i w czasie koncertów 
Jacka MEZO Mejera, zespołu 
Robert Wojciechowski Band 
i oczywiście KULTU z Kazi-
kiem Staszewskim na czele. 

 Program tegorocznych 
Dni Gminy, który okazał się 
strzałem w dziesiątkę, zwień-
czył pokaz laserowy. Do zoba-
czenia za rok – dziękujemy, że 
jesteście z nami!

 Osobne podziękowania 
kierujemy do sponsorów Dni 
Gminy Suchy Las. W tym ro-

ku sponsorem strategicznym 
został BROWAR FORTUNA. 
W organizację festynu zaan-
gażowały się również firmy: 
AQUANET SA, POZNAŃSKI 
BANK SPÓŁDZIELCZY, QAR-
SON — nowe samochody na 
abonament, CUK UBEZPIE-

CZENIA, POL CAR — dealer 
marek Fiat, Alfa Romeo, Lan-

cia, Jeep, Abarth, Fiat Profes-
sional, Isuzu i IVECO, GALE-
RIA SUCHOLESKA, KUHN — 
Maszyny Rolnicze, PKO BANK 
POLSKI, GRUBE — sprzęt le-
śny i ogrodniczy, DUDA-CARS 
S.A. Autoryzowany Dealer 
i Serwis Mercedes-Benz, ATA 
INWEST Spółka z o.o. Sp.k. 
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ZGK – lider wielkopolskiej jakości
Rozmowa z JERZYM ŚWIERKOWSKIM, prezesem spółki Zakład Gospodarki 
Komunalnej Suchy Las

- Jest pan dumny…
- Hm, nie rozumiem py-

tania.
- W kwietniu otrzymał 

pan ważną informację. Wiel-
kopolski Instytut Jakości po-
twierdził, że Zakład Gospo-
darki Komunalnej Suchy Las 
uzyskał tytuł „Lidera Progra-
mu Kompleksowego Zarzą-
dzania Jakością” i kierowa-
na przez pana spółka została 
wyróżniona znakiem „Wiel-
kopolska Jakość”. To chyba 
powód do dumy.

- O tak, jestem dumny, bo 
na wyróżnienie to trzeba na-
prawdę zasłużyć. Przy okazji 
chciałbym przypomnieć, że 
pierwszy taki certyfikat zdo-
był mój poprzednik – pan 
prezes Dolata. Było to sporo 
lat temu i po czterech latach 
swojej pracy na tym stano-
wisku postanowiłem powie-
dzieć „sprawdzam”. Chodziło 
o to, by ktoś z zewnątrz oce-
nił naszą spółkę, jej funkcjo-
nowanie, jej zarządzanie, by 
ktoś z zewnątrz powiedział 
nam, co robimy dobrze, a co 
moglibyśmy jeszcze dopraco-
wać. Zależało mi na rzetelnej 
i uczciwej weryfikacji naszej 
pracy. Oceniono nas dobrze, 
a świadczy o tym przyznanie 
certyfikatu „Wielkopolska ja-
kość” aż do 4 kwietnia 2021 

roku. To ważne, bo przecież 
jesteśmy firmą obsługującą 
mieszkańców naszej Gminy. 
Tym bardziej więc ważne, by 
przyjęte przez nas standar-
dy pozwalały zaspokoić po-
trzeby i oczekiwania naszych 
Klientów.

- Wspomniał pan, że przy 
okazji przyznania certyfikatu 
dowiedział się pan, co moż-
na by w pracy spółki jesz-
cze poprawić. Proszę powie-
dzieć co?

- Zewnętrzni audytorzy 
stwierdzili, że jest dobrze al-
bo nawet bardzo dobrze je-
śli chodzi o obsługę miesz-
kańców. W skali roku dociera 
do mnie zaledwie kilka uwag 
krytycznych od mieszkańców 
i większość z nich była bezza-
sadna. Dotyczyły terminu od-
bioru śmieci itp., a okazywa-
ło się, że działaliśmy zgod-
nie z obowiązującym harmo-
nogramem.  Nasze auta mają 
kamery, GPS - można to łatwo 
sprawdzić i zweryfikować. Ta-
ka liczba uwag krytycznych, to 
bardzo mało, czyli… jest do-
brze. Certyfikujący stwierdzili 
jednak, że musimy  z większą 
intensywnością przekazywać 
mieszkańcom wiedzę o go-
spodarowaniu odpadami ko-
munalnymi, o ochronie śro-
dowiska, o zagrożeniach dla 
tego środowiska, o skutecznej 
segregacji odpadów. Bo z tym 
bywa różnie.

- Ludzie mówią, że segre-
gują, płacą niższe stawki, a… 
nie segregują?   

- To nie takie proste, bo 
często do prawidłowej segre-
gacji potrzebna jest wiedza. 
Co zrobić z kartonem po mle-
ku, co z opakowaniem, któ-
re tylko z zewnątrz jest pa-

pierowe itp. Z segregacją od-
padów komunalnych nie ma 
dużego problemu w przypad-
ku domów jednorodzinnych. 
Większe problemy zdarza-
ją się w zabudowie wieloro-
dzinnej, bo ktoś nie wie, bo 
ktoś się pomylił, bo ktoś się 
spieszył i wrzucił byle gdzie. 
W takiej zabudowie rozmywa 
się trochę odpowiedzialność, 
ale nie są to częste przypad-
ki. Niekiedy wynika to także 
z braku wiedzy i tutaj mamy 
jeszcze trochę jako spółka ko-

munalna do zrobienia. Zago-
spodarowanie takich śmie-
ci „niby” posegregowanych 
jest po prostu droższe i trze-
ba o tym pamiętać.

-  Ile jest takich przypad-
ków, gdy pomimo deklaracji 
i niższej opłaty śmieci nie są 
jednak prawidłowo posegre-
gowane?

- W tygodniu notujemy 
kilka takich sytuacji, czyli… 
w skali roku jest tego sporo. 
Ale, powtarzam jeszcze raz, 
niestety najgorsze przypadki 

dotyczą zabudowy wieloro-
dzinnej. Dokumentujemy ta-
kie przypadki, robimy zdję-
cia i powiadamiamy o spra-
wie Urząd Gminy. Potem uru-
chamiana jest odpowiednia 
procedura.

- Prowadzona jest obec-
nie kampania na rzecz ogra-
niczania odpadów plastiko-
wych, różnego rodzaju opa-
kowań plastikowych, rekla-
mówek itp. Czy zauważa 
pan, Że ta kampania odnosi 
skutek w Gminie Suchy Las?

- Ilość odpadów tak zwa-
nych opakowaniowych ra-
czej się, niestety, nie zmniej-
sza. Taka intensywna kam-
pania na ten temat prowa-
dzona jest zaledwie od kil-
ku miesięcy i chyba jeszcze 
za wcześnie na jakieś za-

uważalne zmiany w mental-
ności konsumentów. Zresz-
tą, często to nie jest ich wi-
na, ale… przede wszystkim 
producentów. Ja pamiętam 
mleko sprzedawane w butel-
ce szklanej, którą trzeba było 
oddać umytą, by dostać peł-
ną. Niech pan spróbuje dzi-
siaj kupić mleko, jogurt albo 
jakiś sok w szklanym zwrot-
nym opakowaniu. Może być 
z tym kłopot. Kilka razy w ro-
ku uczestniczę w takich spo-
tkaniach branżowych, w któ-
rych biorą udział ci którzy od-
pady zbierają oraz ci, którzy 
je magazynują i przetwarza-
ją. I od lat mówimy na tych 
spotkaniach o koniecznej 
większej odpowiedzialności 
producentów, którzy stosu-
ją opakowania nieekologicz-
ne, bo są one po prostu tań-
sze. Potrzebne są zmiany sys-
temowe, rozwiązania o mocy 
ustawy sejmowej. Ale eduko-
wać trzeba już dzisiaj i temu 
między innymi służyło nasze 
stoisko na Dniach Gminy. Po-
kazaliśmy tam trendy świato-
we i europejskie, tłumaczyli-
śmy co robić, by było jak naj-
lepiej dla środowiska natu-
ralnego. Zaprezentowaliśmy 
także śmieciarkę dwukomo-
rową do odbierania surow-
ców wtórnych, by pokazać 
wszystkim, że my nie miesza-
my odpadów posegregowa-
nych nawet wtedy, gdy zabie-
ramy ich dwa rodzaje jednym 
wozem. Były też ulotki… To 
kontynuacja naszych działań 
edukacyjnych, które prowa-
dzimy w przedszkolach, szko-

łach, a także przy każdej oka-
zji wśród dorosłych.

- Wróćmy jeszcze na 
chwilę do opakowań. Są 
przecież tak zwane biode-
gradowalne.

- Fakt, są takie worki bio-
degradowalne, które po ja-
kimś czasie powinny się roz-
łożyć i które są neutralne 
dla środowiska naturalne-
go. Niestety, tak jest w teo-
rii. Kilka lat temu zrobili-
śmy taki test i odpady zie-
lone zapakowaliśmy w takie 
worki i złożyliśmy je w jed-
nym miejscu, na pryzmie. 
Okazało się jednak, że sła-
bo się te worki rozkłada-
ły i sporo jest jeszcze pod 
tym względem do wymyśle-
nia. Wchodzą jednak już no-
we technologie i będziemy 

się tym nowym pomysłom 
przyglądać.

- Porozmawiajmy te-
raz o Punkcie Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunal-
nych, bo… jest o czym.

- Staramy się o pozyskanie 
funduszy unijnych na PSZOK. 
Chcemy wybudować w Chlu-
dowie na działce przy wadze 
nowoczesny PSZOK. Chodzi 
o to, byśmy w jednym miej-
scu mogli przyjmować wszyst-
kie tego typu odpady.

- O jakich pieniądzach 
mówimy.

- O około trzech milio-
nach złotych netto i  mamy 
szansę pozyskać fundusze ze-
wnętrzne w wysokości do 85 
procent całej sumy. Wniosek 
złożyliśmy w maju, potem bę-
dzie on weryfikowany i oce-
niany formalnie oraz meryto-
rycznie, a rozstrzygnięcia za-
padną we wrześniu/paździer-
niku.  Jeśli umowa zostanie 
podpisana i pozyskamy fun-
dusze w wysokości o której 
mówię, to potem trzeba bę-
dzie ogłosić przetarg, czyli in-
westycja rozpocznie się na 
przełomie roku. A zakończy 
gdzieś w czerwcu/lipcu 2020 
roku. Dzisiaj,  mamy PSZOK 
z możliwością wyładunku od-
padów w kilku miejscach na 
działce i jest to uciążliwe dla 
mieszkańców.

- Czyli, wypada życzyć 
powodzenia?

- Dziękuję, nowy PSZOK 
jest naprawdę potrzebny.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI 
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Uśmiechniętych 
i beztroskich wakacji

FELIETON

Wakacje - wyczekane, 
upragnione, zasłużo-

ny czas odpoczynku. Sło-
wo „wakacje” pochodzi od 
łacińskiego vocatio uwol-
nienie i oznacza czas wol-
ny od nauki szkolnej. Wyni-
ka z tego, że termin odnosi 
się tylko do dzieci i młodzie-

ży szkolnej. Jednak powszechnie posługujemy 
się nim wszyscy. 

Celowo nie używam słowa urlop, ponie-
waż ważne jest jego łacińskie pochodzenie. 
Już w pierwszych dniach po rozdaniu świa-
dectw szkolnych możemy zaobserwować sze-
roko pojęte uwolnienie. Niestety, nie wszyscy 
uwalniają się w sposób grzeczny i nie mówię 
tu tylko o kurtuazji słowa. Dlatego chciała-
bym zaapelować do wszystkich, którzy ca-
ły rok ciężko pracowali, wykonywali plany 
w pracy, chodzili rano po bułki dla całej rodzi-
ny, mówili grzecznie „dzień dobry” sąsiadom 
i segregowali śmieci. Nie musicie z pierwszym 
dniem luzu zapominać o dobrym zachowaniu, 
empatii dla innych i uśmiechu w trakcie mija-
nia kogoś na chodniku. 

Ja wiem, że teraz każdy tatuś musi być su-
per bohaterem i zapewnić rodzinie M2 na pla-
ży stosując trudny dwu- lub trzy-parawanowy 
zasiek. Zadaniem mamy jest kupić lody bez ko-
lejki. I tak w ogóle wszystkie dobra tego świa-
ta należą się właśnie naszej rodzinie.

Ale zastanówmy się. Czy nie lepiej od-
dać kawałek plaży innym? A w trakcie sta-
nia w kolejce po lody przemyśleć wybór sma-
ków? Czy wypoczynek wakacyjny nie będzie 
wówczas sprawiał więcej przyjemności? Ale 
przede wszystkim przyzwoitym, taktownym 
zachowaniem  uratujemy nasz organizm od 
produkcji kortyzolu - hormonu stresu. Jego 
zły wpływ odciśnie piętno nie tylko na naszym 
zdrowiu, ale przeniesie się bardzo szybko na 
wszystkich dookoła, psując radosny nastrój 
wyczekanych wakacji. 

Tak samo przemyśleć należy kwestię po-
rządku jaki po sobie pozostawiamy na pla-
ży, na szlakach górskich, na postojach przy 
drodze, czy w lesie. Jadą wczasowicze świeżo 
umytymi furami i co chwilę otwierają okno, 
żeby wyrzucić pustą butelkę, papierki i co gor-
sza na postojach narzekają jak dużo śmieci le-
ży w rowach. Skąd ta obłuda? Przecież pety, 
plastikowe torebki i pestki po czereśniach sa-
me na plażę nie przyszły? Zwierzęta nie śmie-
cą w lesie, a właściciele knajp nie rozrzuca-
ją jedzenia dookoła stolików. Takie działanie 
sprawia, że psujemy innym dobre samopo-
czucie. Ktoś przecież przyjdzie po nas na pla-
że i usiądzie wśród śmieci, co mądrzejszy po-
sprząta najpierw teren dookoła swych ręczni-
ków. Ktoś inny pod nosem będzie marudzić, że 
brudno w lesie i w końcu ktoś będzie jadł de-
ser przy stoliku z rozdeptanym lodem. A prze-
cież tak być nie musi…

Gdy przychodzi czas wakacji, to tym bar-
dziej możemy pozwolić sobie na komfort by-
cia uprzejmym, życzliwym wobec siebie, na 
zebranie śmieci do torby, a wyrzucenie ich do 
śmietnika na trasie nie powinno stanowić pro-
blemu, podobnie jak dzielenie się czystą pla-
żą z innymi. 

Ile dzięki temu może być dla wszystkich 
korzyści? Przede wszystkim nasze dzieci dum-
ne będą z rodziców, że może na co dzień za-
biegani są i o uśmiech u nich trudno, ale na 
wakacjach to co innego. Ja do dziś pamię-
tam, jak jadąc na wakacje zabieraliśmy au-
tostopowiczów i mama dzieliła się z nimi na-
szymi kanapkami. Tata nigdy nie odmówił po-
mocy przy choćby wniesieniu wózka na plażę, 
a na polu namiotowym wszyscy traktowali się 
życzliwie. Te wspomnienia do dziś wywołują 
uśmiech na mojej twarzy i mam nadzieję, że 
podobne zapewniam moim dzieciom. 

Uśmiechniętych i beztroskich wakacji 
wszystkim życzę i pozdrawiam gorąco. 

WIESIA PRYCIŃSKA 

WIELKOPOLSKAWIELKOPOLSKA

Otwarci na niepełnosprawnych
Gala Konkursu Wielkopolska Otwarta dla Osób z Nie-
pełnosprawnościami, organizowanego przez Samorząd 
Województwa Wielkopolskiego po raz dziewiąty, okazała 
się  rekordowa pod względem liczby zgłoszeń, bo aż 67 
podmiotów z całego województwa złożyło swoje projekty. 
Do udziału w konkursie zostały zaproszone organizacje 
pozarządowe, instytucje, jednostki samorządu teryto-
rialnego i inne podmioty, również w partnerstwie, które 
w ostatnim roku zrealizowały działania w społeczno-
ściach lokalnych na rzecz wsparcia osób z niepełnospraw-
nościami.

- To dla nas wyjątkowy kon-
kurs, a i dla mnie bardzo ważny, 
bo honoruje tych, którzy pracu-
ją na rzecz poprawy jakości życia 
nas wszystkich, w tym osób z nie-
pełnosprawnościami. Po raz ko-
lejny mamy do czynienia z ludź-
mi, którzy zbliżają nas do sie-
bie, budując symboliczne mosty 
i nakłaniając całe społeczności 
do współdziałania i dostrzegania 
potrzeb innych. Liczba złożonych 
w konkursie wniosków pokazuje, 
jak  ogromna jest wciąż skala po-
trzeb społecznych, ale i ogromny 
jest potencjał w ludziach o wiel-
kich sercach, za który bardzo dzię-
kuję! - powiedziała Marzena Wo-
dzińska, Członek Zarządu Woje-
wództwa Wielkopolskiego i prze-
kazała w imieniu własnym, jak 
i Marszałka Województwa Wiel-
kopolskiego Marka Woźniaka po-
dziękowania i gratulacje laure-
atom i wyróżnionym. 

W tym roku kapituła konkur-
sowa zdecydowała o przyznaniu 
trzech nagród głównych, dziesię-
ciu wyróżnień finansowych oraz 
dodatkowych wyróżnień za do-
stępność projektów i ich cyklicz-
ność. Na nagrody dla laureatów 
Samorząd Województwa Wiel-

kopolskiego przeznaczył łącznie 
50.000 złotych. Rozstrzygnięcie 
konkursu odbyło się 18 czerwca 
2019 roku podczas uroczystej gali 
w Concordia Design w Poznaniu.

Laureaci:
I miejsce – Miejska Biblioteka 

Publiczna IM. A. Asnyka w Kaliszu 
– Pokoik terapeutyczny dla dzieci ze 
specjalnymi potrzebami – Nagroda 
15.000 złotych

II miejsce – Fundacja Wspól-
noty Burego Misia im. Bogdana 
Jańskiego – MiśTruck – foodtruck 
prowadzony przez osoby z niepeł-
nosprawnościami – Nagroda 9.000 
złotych

III miejsce – Gmina Gostyń 
– Program na rzecz promowa-
nie osób niepełnosprawnych oraz 
przeciwdziałania przemocy wobec 
nich pod nazwą „Parasolka Zaufa-
nia”- Nagroda 6.000 złotych

Wyróżnienia:
Miasto Leszno – Kampania 

społeczna „Świadomość  niepełno-
sprawności”

Powiatowe Centrum Pomo-
cy Rodzinie w Kępnie – „W rodzi-
nie siła”

Stowarzyszenie Edukacyjne 
MCA – „5 zmysłów IMAGINARIUM” 

– prospołeczny projekt edukacji kul-
turalnej

Stowarzyszenie Zostań Gwiaz-
dą Kabaretu – „I ty możesz zostać 
artystą”

Stowarzyszenie Pleszewski 
Uniwersytet Trzeciego Wieku – 
„Powrót do zdrowia jest najcen-
niejszy”

Stowarzyszenie „Na Górze” – 
„Naturalnie, że natura!”

Stowarzyszenie Osób po Endo-
protezoplastyce Biodra BIODERKO 
– „Piękni niepełnosprawni”

Fundacja ORCHidea – „Wspar-
cie w chorobie – kompleksowo 
i nowocześnie”

Stowarzyszenie Rehabilitacyj-
no – Kulturalne „Słoneczny Pro-
myk”- Bezpłatna wypożyczalnia ro-
werów trójkołowych

Fundacja APJA – „Otwarty 
świat”

Wyróżnienia za przyjazne roz-
wiązania dotyczące dostępności:

Wydział Zdrowia UM w Po-
znaniu – Opracowanie i wdrożenie 
standardów dostępności dla mia-
sta Poznania

Urząd Miejski w Koninie – Ba-
danie dostępności architektonicz-
nej miasta Konina – raport

Gmina Miasto Ostrów Wiel-
kopolski – Mapa barier architek-
tonicznych

Powiat Nowotomyski – Dwo-
rzec PKP w Nowym Tomyślu do-
stępny

Wyróżnienia za wieloletnie 
działania na rzecz środowisk z nie-
pełnosprawnościami:

Fundacja Ogród Marzeń – XIX 
Akcja Wesołych

Zespół Szkół Specjalnych nr 
105 im. Juliana Tuwima – XX Festi-
wal Sztuki Naszych Dzieci

Stowarzyszenie Pomocy Dzie-
ciom Specjalnej Troski KASIA – 
X Sezon Halliwick Pomaga

Biblioteka Publiczna Gminy 
Strzałkowo – Biblioterapia Osób 
Dorosłych z Niepełnosprawnością 
Intelektualną

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie i Stowarzyszenie DZIEC-
KO w Gostyniu – XIX Festiwal Bez 
Barier

Stowarzyszenie Rozwoju 
Dziecka i Rodziny oraz Środowi-
skowy Dom Samopomocy w No-
wych Skalmierzycach - XIX Prze-
gląd Dorobku Artystycznego Osób 
Niepełnosprawnych

W skład kapituły konkursowej 
weszli: Marzena Wodzińska – Czło-
nek Zarządu Województwa Wielko-
polskiego, Jolanta Kucharzak – Dy-
rektor Regionalnego Ośrodka Poli-
tyki Społecznej w Poznaniu, Grze-
gorz Grygiel- Przewodniczący Woje-
wódzkiej Społecznej Rady ds. Osób 
Niepełnosprawnych przy Marszał-
ku Województwa Wielkopolskiego, 
Marcin Halicki – Członek Wielko-
polskiego Forum Organizacji Osób 
z Niepełnosprawnościami, Agniesz-
ka Kubicka – Prezes Zarządu Fun-
dacji „Wózkowicze”, Beata Wojcie-
chowska – PFRON Poznań, Anna 
Skupień – Dyrektor Oddziału w Po-
znaniu PFRON oraz Maria Kryszew-
ska i Monika Zembrzycka z Regio-
nalnego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Poznaniu, instytucji Samorzą-
du Województwa Wielkopolskie-
go. (na)

Wypoczynek dla ponad 800 dzieci
Ponad 800 młodych osób spędzi atrakcyjne wakacje 
dzięki realizacji zadania „Organizacja wypoczynku 
wakacyjnego (w okresie wakacji letnich), połączone-
go z oddziaływaniem socjoterapeutycznym dla dzieci 
i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień”. Zarząd 
Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę zatwier-
dzającą finansowanie tego wypoczynku, przeznaczając 
na ten cel 900 tys. zł.

Tradycyjnie został przeprowa-
dzony otwarty konkurs ofert na 

realizację, w formie wspierania, 
zadań publicznych Województwa 
Wielkopolskiego z dziedziny prze-
ciwdziałania uzależnieniom. W je-
go wyniku 16 podmiotów (orga-
nizacji pozarządowych) uzyskało 
dofinansowanie na realizację wy-
poczynku wakacyjnego, połączo-
nego z oddziaływaniem socjotera-
peutycznym dla dzieci i młodzieży 
z rodzin z problemem uzależnień.

W tym konkursie kryterium 
niezbędnym do uzyskania dotacji 
była działalność z zakresu przeciw-
działania uzależnieniom zapisana 
w statucie organizacji. Organiza-
cje pozarządowe miały obowią-
zek zabezpieczyć minimum 10% 
finansowych środków w stosunku 
do finansowego kosztu całkowi-
tego. W ramach konkursu, celem 
zapewnienia możliwie szerokiego 
dostępu wszystkim zainteresowa-
nym ubieganiem się o środki, każ-

da organizacja pozarządowa mo-
gła złożyć tylko jedną ofertę.

Według szacunków z wypo-
czynku letniego połączonego z od-
działywaniem socjoterapeutycz-
nym, np.: z elementami treningu 
asertywności, nabywaniem umie-
jętności rozwiązywania konfliktów 
i radzenia sobie w trudnych sytu-
acjach oraz z różnego rodzaju kon-
kursami, zabawami z prezentacją 
twórczości dzieci, imprezami spor-

towymi itp., skorzysta w tym roku 
ponad 800 dzieci z Wielkopolski.

Organizacje pozarządowe za-
planowały wypoczynek dzieci 
i młodzieży nad morzem, w gó-
rach oraz nad jeziorem - z szere-
giem atrakcji dodatkowych, zwie-
dzaniem ciekawych miejsc i zabyt-
ków oraz wycieczkami krajoznaw-
czymi. (na)
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DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

Swarzędz os. Raczyńskiego 3/27 (domki) 
Przyjęcia po rejestracji telefonicznej 

tel. 61 818-60-57  
tel. kom. 602-693-199

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

Sedacja. Licówki. Kamera wewnątrzustna. 
RTG. Znieczulenie komputerowe.

62-020 Swarzędz, os. Dąbrowszczaków 26
tel. 61 817-41-10

Godziny przyjęć: 
Pn-Pt 8.00-21.00         So 9.00-14.00

ZDROWIEZDROWIE

Upały - chroń najbliższych i siebie!
Pierwsza fala upałów już minęła, ale przecież lato 
się dopiero zaczęło i znowu mogą być dni, w któ-
rych  w Polsce temperatura może sięgnąć nawet 
40 stopni Celsjusza. W taką pogodę warto się 
chronić przed przykrymi konsekwencjami upałów 
i… warto wiedzieć jak to najskuteczniej robić.  

PRZYGOTUJ SIĘ
* Pij dużo wody oraz so-

ków owocowych i warzyw-
nych – uzupełniaj witaminy. 
Jedz sałatki i zupy warzywne, 
szczególnie chłodniki.

* Unikaj napojów z kofe-
iną (np. kawa, cola) oraz al-
koholu (w tym piwa), a tak-
że ciężkostrawnych i tłustych 
potraw.

* Unikaj słońca, szcze-
gólnie w południe. Pamiętać 
o tym powinny szczególnie 
osoby starsze oraz rodzice ma-
łych dzieci.

* Noś jasne, przewiewne 
ubrania z naturalnych materia-
łów, okulary przeciwsłoneczne 
oraz jasne nakrycie głowy. Ko-
rzystaj z kremów z filtrem UV.

* Unikaj gwałtownych 
zmian temperatur. Picie lodo-
watych napojów, zbyt szyb-
kie zanurzenie w zimnej wo-
dzie czy bardzo chłodne po-
wietrze z klimatyzatorów nie 
są korzystne dla organizmu. 
Schładzaj ciało np. wilgotnym 
ręcznikiem.

SZYBKO REAGUJ
* Zagrożenie udarem sło-

necznym. Obja-
wy: dreszcze, 
wysoka gorącz-
ka, sucha skóra, 
wymioty, wzrost 
ciśnienia oraz 
zaburzenia świa-
domości. 

* Jeżeli roz-
poznasz u kogoś 
powyższe obja-
wy niezwłocznie 
wezwij lekarza 
lub pogotowie 
(tel. 112). Prze-
nieś taką oso-
bę w zimniejsze 
miejsce, połóż ją 
na plecach z lek-
ko uniesionymi 
nogami i posta-
raj się ochłodzić 
jej ciało kompre-
sami lub letnią 
wodą. 

Pod żadnym 
pozorem nie na-
leży samodziel-
n ie  podawać 
osobie z podej-
rzeniem uda-
ru słonecznego 
żadnych leków! 
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Chłopiec, dziewczynka i mur  
Ulf Stark, ilustracje Anna 
Höglund, tłumaczenie Kata-
rzyna Skalska, wiek 6+, cena 
27,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki. 

Adham widzi mur każ-
dego ranka, kiedy wygląda 
przez okno. I codziennie ma 
nadzieję, że muru nie będzie. 
Ale zawsze tam jest, szary 
i ponury jak zwykle. I tak wy-
soki, że nie da się przez nie-
go przedostać. A po drugiej 
stronie stoi dom, w którym 
kiedyś mieszkali — Adham, 
tata, mama i Sulafa, jego sio-
stra. Sulafa tak bardzo chcia-
łaby dostać pomarańczę z ich 
dawnego ogrodu! Poruszają-
ca opowieść o pomysłowo-
ści Adhama, wierszach Sulafy 
i tęsknocie.

Ilustrowany inwentarz kwia-
tów  Virginie Aladjidi, ilustra-
cje Emmanuelle Tchoukriel, 
tłumaczenie Katarzyna Skal-
ska, Magdalena Kamińska-
-Maurugeon, wiek 6+, cena 
49,90 zł, Wydawnictwo Za-
kamarki.

Ilustrowany inwentarz 
kwiatów zawiera opisy i wi-
zerunki 65 gatunków kwit-
nących roślin dzikich i ho-
dowlanych. Ilustratorka spe-
cjalizująca się w sporządza-
niu rycin naukowych, spor-
tretowała kwiaty z precyzją 
i artyzmem godnym przy-
rodników z minionych stule-
ci. Czarne kontury rysunków 
wykonała rapidografem i tu-
szem chińskim. Do kolorowa-
nia użyła akwareli, które na-
kładane z różną intensywno-
ścią, świetnie oddają bogac-
two odcieni i faktur spoty-
kanych w przyrodzie. Każda 
rycina ma polską i łacińską 
nazwę, informację o okresie 
kwitnienia, obszarze wystę-
powania, a także opis wyglą-
du rośliny i kwiatu oraz różne 
ciekawostki.

M jak dżeM Agnieszka Tysz-
ka, przedział wieku 10-14, ce-
na 29.90 zł, Nasza Księgar-
nia.

Nela ma trzynaście lat 
i jej życie przypomina bieg 
z przeszkodami... Prześladu-
ją ją wstrętne koleżanki, bo-
leśnie odczuwa nieobecność 

taty i musi stawić czoła groź-
nej babci, której nigdy wcze-
śniej nie widziała na oczy. 
A do tego dowiaduje się, że 
będzie miała rodzeństwo. Na 
szczęście los zsyła jej całe gro-
no osobliwych, ale życzliwych 
osób, dzięki którym życie sta-
je się piękniejsze. Jest wśród 
nich pani Lila ze swoją zacza-
rowaną spiżarką, rudowłosa 
ciotka Letycja, nieco szalona 
nauczycielka Idalia, a nawet 
jedna senna zjawa... To dzięki 
nim oraz niezawodnym dże-
mom, Neli udaje się pokonać 
problemy.

Kawa dla kota Agnieszka 
Tyszka, przedział wieku 10-
-14, cena 29.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Kontynuacja książki M jak 
dżeM. Nowa rola starszej sio-
stry i opiekunki do dzieci, sa-
modzielny pobyt nad mo-
rzem, podczas którego Nela 
poznaje  miłego Kota pijące-
go kawę, a także trudne spo-
tkania z tatą to nowe wyzwa-
nia, z którymi dziewczyna bę-
dzie musiała się zmierzyć. Czy 
poradzi sobie ze stanem za-
kochania i będzie odpowie-
dzialną opiekunką? Jak po-
układa sobie skomplikowane 
relacje z tatą? Na szczęście 
z pomocą przychodzi pani Li-
la i jej nieoceniona „Księga 
kwiatów”, a także Artysta – 
ojczym dziewczynki. 

Mama Mu na zjeżdżalni Juj-
ja Wieslander, ilustracje Sven 
Nordqvist, tłumaczenie Mi-
chał Wronek-Piotrowski, 
wiek 3+, 29,90 zł, Wydawnic-
two Zakamarki.

Czy krowy mogą zjeżdżać 
ze zjeżdżalni? I to takiej, z któ-
rej wpada się prosto do jezio-
ra? Mama Mu jak zwykle udo-
wodni, że krowy potrafią się 
bawić równie wesoło jak dzie-
ci. Nie zniechęci jej nawet kry-
tyka i pouczanie Pana Wrony. 
Tylko co zrobić z powyginaną 
po zjeździe zjeżdżalnią? Jak ją 
naprawić? Trzeba z tym zdą-
żyć, zanim wrócą dzieci! To 
już ósma książka obrazkowa 
o Mamie Mu i Panu Wronie, 
nie licząc komiksu oraz dwóch 
zbiorów opowiadań. 

Ale historia… Ta potworna 
wojna Grażyna Bąkiewicz, 

ilustrator Artur Nowicki, prze-
dział wieku 10-14, cena 26.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Grupka nastolatków prze-
nosi się w czasy drugiej woj-
ny światowej. Mają spraw-
dzić, jak udało się pokonać 
Hitlera i zakończyć tę po-
tworną wojnę. Przy okazji 
pomogą uratować przed kra-
dzieżą Bitwę pod Grunwal-
dem Jana Matejki i nauczą się 
śpiewać zakazane piosenki. 
Dziwne? Wcale nie! W nie-
dalekiej przyszłości nauka hi-
storii wygląda zupełnie in-
aczej… Szczególnie gdy na-
uczycielem jest pan Cebula. 
Bogato ilustrowana seria Ale 
historia… z humorem przeka-
zuje fakty historyczne i cie-
kawostki. Siódma część jest 
między innymi o tym, jak wy-
glądało życie podczas okupa-
cji i dlaczego Japończycy po-
mogli pokrzyżować szyki Hi-
tlerowi.

Nie wszystko złoto, co zło-
te Dorota Suwalska, ilustra-
tor Marta Krzywicka, prze-
dział wieku 10-14, cena 39.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Grupa nastolatków spę-
dza wakacje w poniemiec-
kim domu w dawnych Pru-
sach Książęcych. W planach 
jest aktywne lato na rowe-
rach i kajakach, a dodatko-
wo mama Maksa, która pi-
sze o Bursztynowej Komna-
cie, ma nadzieję zebrać doku-
mentację w tej sprawie, czy-
li będzie ciągać młodzież po 
zabytkowych obiektach. Go-
ści czekają spartańskie wa-
runki, ponieważ gospodarze 
nie skończyli remontu. Uwa-
gę przyjaciół przyciąga wi-
sząca w salonie mapa nie-
-wiadomo-czego z tajemni-
czym hasłem zapisanym kur-
rentą. Tymczasem w okolicy 
pojawiają się podejrzane ty-
py, nudne wakacje nabierają 
tempa, a drogocenny skarb 
znajduje się bliżej, niż ktokol-
wiek podejrzewał…

Świat przyrody Mike Jolley, 
Amanda Wood, ilustrator 
Owen Davey, tłumacz Grze-
gorz Rafałowski, przedział 
wieku 6-14, cena 64.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Poznaj świat dzikiej przy-
rody z tym wyjątkowym prze-
wodnikiem, pokazującym nie-
samowite zdolności adapta-
cyjne roślin i zwierząt, które 
pozwalają im przetrwać na-
wet w najtrudniejszych wa-
runkach. Dowiesz się, dlacze-
go organizmy żywe wygląda-
ją i zachowują się tak a nie 
inaczej, oraz w jaki sposób 
wszystko w przyrodzie jest ze 
sobą powiązane. Kolorowe 
strzałki na marginesach po-

prowadzą cię do odpowied-
nich tablic i tematów.

Trump pod ostrzałem Micha-
el Wolff, tłumacz Magdalena 
Moltzan Małkowska, Magda 
Witkowska, Bartosz Sałbut, 
cena 42 zł, Prószyński i S-ka.

Kontynuacja bestselle-
ru „Ogień i furia”. Biały Dom 
marzył, żeby ta książka nig-
dy się nie ukazała. Najgoręt-
szy tytuł 2019 roku po pol-
sku już w dniu światowej pre-
miery! Także tej publikacji 
prezydentowi Trumpowi nie 
udało się zablokować. Dzię-
ki temu dostajemy unikalny 
i najświeższy - autor skończył 
swoje śledztwo pod koniec 
lutego - wgląd w to, jak wy-
glądają dziś kulisy rządzenia 
najpotężniejszym państwem 
świata. To, o czym prokura-
tor Mueller napisał w swo-
im chłodnym raporcie, otrzy-
mujemy w formie soczyste-
go reportażu, pełnego smacz-
ków z pierwszej linii frontu, 
jak wtedy, gdy dowiadujemy 
się, kto najczęściej wygrywa 
w Białym Domu konkurs na 
najbardziej nieszczęśliwego 
pracownika. Żadnemu inne-
mu dziennikarzowi nie uda-
ło się tak dogłębnie przejrzeć 
Trumpa, gdy ten wraz ze swo-
ją ekipą próbował zabloko-
wać śledztwo na temat rosyj-
skich wpływów na kampanię 
prezydencką. Żaden nie ujaw-
nił tylu zakulisowych szczegó-
łów dotyczących pokrętne-
go handlu nieruchomościa-
mi w rodzinie Trumpa. I ża-
den nie pokazał tak wymow-
nie szaleństwa ogarniającego 
Biały Dom i narastającej bez-
radności jego pracowników, 
którzy albo stamtąd ucieka-
ją, albo przestają wykonywać 
polecenia swojego szefa.

Mamy dla naszych Czy-
telników 3 egzemplarze 
ksiażki Trump pod ostrza-
łem. Prosimy o jak najszyb-
sze przysłanie maila na ad-
res nagrody.twoj.tydzie-
n@wp.pl z hasłem  Trump 
i odpowiedzią: jak brzmiał 
tytuł pierwszej części książ-
ki Michaela Wolffa?

Audubon Na skrzydłach 
świata Fabien Grolleau, 
Jérémie Royer, powieść gra-
ficzna, przekład Olga My-
słowska, cena 59,90 zł, Wy-
dawnictwo Marginesy. 

Fascynująca  b iogra-
fia człowieka, którego pasja 
przerodziła się w obsesję. Na 
początku XIX wieku John Ja-
mes Audubon wyruszył na 
niezwykłą ornitologiczną wy-
prawę. Mając tylko przyrzą-
dy malarskie, asystenta, pi-

stolet i wielkie marzenie, po-
stanowił poznać i namalować 
wszystkie ptaki Ameryki. Nic 
nie mogło mu stanąć na dro-
dze – ani potworne sztor-
my, ani dzikie bestie i nie-
bezpieczni ludzie, nawet wła-
sna rodzina. Jego dzieło prze-
trwało, ale on zapłacił wyso-
ką cenę za jego powstanie. 
Owocem tej szalonej eska-
pady był album, który został 
uznany za jedno z arcydzieł 
historii naturalnej oraz sztuki. 
435 akwareli przedstawiało 
ptaki Północnej Ameryki. Do 
dziś zachowało się w dobrym 
stanie jedynie kilka egzem-
plarzy tej olbrzymiej księgi – 
wymiary 99 na 65 cm – a je-
den z nich osiągnął na aukcji 
w 2010 roku cenę 11,5 mi-
liona dolarów, co do dziś jest 
najwyższą kwotą jaką zapła-
cono za drukowaną książkę.  

Chyba umieram Panikować 
czy wyluzować?Twoje obja-
wy i co robić dalej. Komplet-
ny przewodnik Dr Christo-
pher Kelly, dr Mark Eisen-
berg, poradnik, cena 39,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis. 

Utrzymana w lekkim tonie 
biblia hipochondryka, którym 
po trosze jest każdy z nas. Au-
torzy to znakomici kardiolo-
dzy z licznymi osiągnięciami. 
Leczą chorych w każdym wie-
ku i z różnymi przypadłościa-
mi. Przekonali się, że najczęst-
sza obawa pacjentów brzmi: 
CHYBA UMIERAM! Omawiają 
dziesiątki symptomów i dora-
dzają, kiedy wyluzować, kiedy 
umówić się na wizytę lekar-
ską, a kiedy czym prędzej je-
chać na SOR. I choć większość 
objawów to zwykle nic po-
ważnego, czasem zdarzają się 
takie – jak choćby przewlekły 
ból głowy – które słusznie bu-
dzą nasz niepokój. Często za-
glądamy wówczas do interne-
tu. A samodzielna interneto-
wa diagnoza może być nawet 
niebezpieczna!

FAJBUS. 997 przypadków 
z życia Rozmawiają Magda 
Omilianowicz i Michał Fajbu-
siewicz, cena 34,90 zł, Wy-
dawnictwo Kompania Me-
diowa.

Twórca kultowego pro-
gramu „997”. Człowiek orkie-
stra, dziecko szczęścia, mi-
łośnik dobrej zabawy, dzien-
nikarz, wymagający szef, 
zdyscyplinowany, choć roz-
rywkowy. Szczerze opowia-
da o sobie, o plusach i mi-
nusach sławy, kulisach pracy 
dziennikarza i swej przewrot-
nej naturze. Nie oszczędza 
też TVP, do której niedawno 
wrócił, lecz na bardzo krót-
ko… Ma na koncie: mnóstwo 

programów, w których badał 
zagadkowe zbrodnie sprzed 
lat i uczył, jak strzec się przed 
przestępcami i naciągaczami, 
kilkaset filmów dokumental-
nych, doświadczenia zdoby-
wane podczas podróży po 
całym świecie, tysiące foto-
grafii, szczególnie cykle por-
tretów oraz życzliwość całe-
go grona wiernych przyjaciół, 
którzy nie mają z nim lek-
ko, gdy zastawia na nich pu-
łapkę.

Nadgryzione jabłko. Steve 
Jobs i ja. Wspomnienia Chri-
sann Brennan, cena 39,99 zł, 
Kompania Mediowa.

To Steve Jobs jakiego 
nie znaliśmy. Osobiste i wy-
jątkowe spojrzenie wielolet-
niej partnerki twórcy Apple 
i matki dziecka, do którego 
przez wiele lat się nie przy-
znawał. Autorka poznała go 
jeszcze w szkole średniej, do-
strzegając pod szorstką po-
wierzchownością wartości 
często niezauważane przez 
innych: otwarty umysł, bły-
skotliwość, wizjonerstwo. Po-
ciągały ją w Jobsie uducho-
wienie, młodzieńczy zapał 
i idealizm. Te cechy wywoła-
ły zauroczenie, które z cza-
sem przeszło w miłość. Nad-
gryzione jabłko to intymne 
i szczere wspomnienia ko-
chanki i przyjaciółki. Książka 
ukazuje czytelnikowi ludzki 
wymiar Jobsa i odkrywa na 
nowo jego tajemniczą postać 
twórcy Apple.

Neurokomiks Hana Roš, Mat-
teo Farinella, tłumaczył Jacek 
Konieczny, cena 39,90 zł, Wy-
dawnictwo Marginesy.

Autorzy są naukowcami, 
którzy w przystępny sposób 
potrafią przekazać historię 
badań nad mózgiem i cieka-
wostki z neurologii. Podróż 
przez ludzki mózg: neuro-
nowe lasy, jaskinie pamię-
ci i zamki podstępu. Pod-
czas tej drogi spotkamy be-
stie jak z obrazów Boscha, 
gigantyczne ośmiornice, gra-
jące na gitarze morskie śli-
maki oraz pionierów neuro-
logii, jak Iwan Pawłow, au-
tor słynnego eksperymentu 
z psem. Roš i Farinalla wy-
jaśniają, czym są percepcja 
i halucynacje, wspomnie-
nia i emocje, czym różni się 
umysł od mózgu. Czytelne 
ilustracje oraz graficzne me-
tafory sprawiają, że skompli-
kowane procesy zachodzące 
w mózgu stają się zrozumia-
łe dla czytelników w każdym 
wieku. Najlepiej sprzedają-
cy się komiks w historii bry-
tyjskiego wydawnictwa No-
brow (wydawcy m.in. netfli-
xowej „Hildy”) 
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Nowe Tivoli
Na rok 2020 SsangYong przygotował duże zmia-
ny dla modelu Tivoli. Nowy Tivoli będzie dostęp-
ny w polskich salonach już we wrześniu 2019 
roku. 

W tym wszechstronnym 
i praktycznym crosso-

verze pojawią się nowe sil-
niki. Silnik benzynowy GDI 
o pojemności 1.5l z turbodo-
ładowaniem o mocy 163 KM, 
zadowoli zarówno klientów 
ceniących sobie komfort ze 
względu na duży zakres ob-
rotowy, w którym dostępny 
jest maksymalny moment ob-
rotowy (280 Nm/1.500-4.500 
rpm), jak również tych którzy 
lubią dynamiczna jazdę. Silnik 
diesla dostępny w Nowym Ti-
voli to zmodyfikowany turbo-
doładowany silnik 1.6l mon-
towany we wcześniejszych 
wersjach. Moc silnika zosta-
ła zwiększona do 136 KM, 
a maksymalny moment ob-
rotowy dostępny z automa-
tyczną skrzynią biegów został 
zwiększony do 324 Nm.

Z zewnątrz w nowym Ti-
voli znajdziemy odmienio-
ny przód z nowym zderza-
kiem, „grillem” oraz lampa-
mi przednimi i lampami prze-
ciwmgielnymi. 

Również tył samocho-
du uległ zmianom. Pojawiły 

się nowe lampy zespolone, 
zderzak oraz drzwi bagażni-
ka z nowym przetłoczeniem. 
Zastosowano również nowe 
wzory felg aluminiowych.

Najwięcej zmian w no-
wym Tivoli znajdziemy we-
wnątrz samochodu. Pojawił 
się zupełnie nowy, nowo-
czesny i ergonomiczny kok-
pit, który wyposażony może 
być w 8” lub 9” wyświetlacz 
Smart Audio obsługujący na-
wigację. Nowością w Tivoli 
będzie również  10,25” kolo-
rowy wyświetlacz komputera 
pokładowego również obsłu-
gujący nawigację. Nastrój we 
wnętrzu samochodu będzie 
można dostosować za pomo-
cą dodatkowego oświetlenia 
Mood Light.

Z myślą o komforcie po-
dróżujących zmianie uległy 
przednie fotele oraz zagłów-
ki foteli przednich. Zmiany te 
dotyczą również wyprofilo-
wania foteli z tyłu, dzięki cze-
mu zwiększeniu uległa ilość 
miejsca na kolana dla pasa-
żerów podróżujących na tyl-
nej kanapie. 

VW Grand California
Po światowej premierze na targach Caravan Sa-
lon w Düsseldorfie oraz prezentacji samochodu 
podczas Motor Show w Poznaniu, zakład Volks-
wagen Poznań we Wrześni rozpoczął seryjną pro-
dukcję samochodu z zabudową turystyczną VW 
Grand California na bazie modelu VW Crafter. 

Model Grand California to 
pełnowymiarowy kam-

per z wielofunkcyjnym wnę-
trzem, dostępny dla klientów 
w dwóch wariantach: Grand 
California 600 z superwyso-
kim, panoramicznym dachem 
i dodatkowym łóżkiem dzie-
cięcym oraz Grand California 
680 z wysokim dachem. 

Na potrzeby produkcji te-
go modelu w obszarze zabu-
dów specjalnych  Customized 
Solution powstała dedykowa-
na linia montażowa do ob-
sługi której zatrudniono do-
datkowo 160 pracowników. 
Produkcja liniowa obejmuje 
montaż dachu, modyfikacje 
karoserii oraz montaż końco-
wy elementów wyposażenia. 
Auto poddawane jest także 
testom szczelności w kabinie 
zraszania oraz pełnej kontro-
li jakościowej po skończonej 
zabudowie. 

- Zakład we Wrześni – po-
wiedział Jens Ocksen, prezes 
zarządu spółki Volkswagen 
Poznań - jest jedną z najno-
wocześniejszych fabryk mo-
toryzacyjnych na świecie. Im-
ponuje nie tylko swoją wiel-
kością, ale również funkcjo-
nalnością i technologią pro-
dukcji. Prawie 70%  produk-
cji stanowią samochody z za-
budową specjalną, dostoso-
wane do indywidualnych po-
trzeb klienta. Jesteśmy dumni 
z tego, że nasza fabryka jest 
jedynym miejscem na świecie 

wanie wody, łazienkę z prysz-
nicem i toaletą oraz zbiornik 
na czystą i brudną wodę.

Planowana roczna pro-
dukcja tego modelu to pra-
wie 3500 pojazdów, a głów-
nymi rynkami zbytu będą: 
Niemcy, Szwajcaria i Francja, 
ale także Austria, Hiszpania, 
Holandia, Polska, Belgia, Da-
nia, Irlandia, Wielka Brytania, 
Włochy Portugalia i Szwecja.

Nowy model Grand Cali-
fornia został doceniony przez 
czytelników magazynów 
Auto Bild i Computer Bild 
w plebiscycie Connected Car 
Award 2018. Czytelnicy do-
cenili w Grand Californi moż-
liwość sterowania głównymi 

funkcjami samochodu z po-
ziomu oddzielnego central-
nego wyświetlacza, który do-
starcza m. in. informacji na 
temat poziomu wody czystej 
i ścieków. Wyświetlacz cen-
tralny steruje także ogrzewa-
niem, oświetleniem wnętrza, 
zasilaniem i lodówką. 

 Volkswagen Grand Cali-
fornia powstaje na bazie mo-
delu Crafter, który zyskał już 
uznanie klientów na całym 
świecie otrzymując tytuł „In-
ternational Van of the Year 
2017” oraz „Green Van of the 
Year 2018“ przyznawany naj-
bardziej ekologicznym samo-
chodom użytkowym w swo-
jej klasie.

gdzie, produkowany jest mo-
del VW Grand California.

Czas montażu zabudowy 
specjalnej z wyposażeniem to 
około 60 godzin, a każdy po-
jazd to prawie 1000 specjal-
nych części do zabudowy. Sa-
mochód wyposażany jest m.in. 
w kuchnię z kuchenką gazową, 
zlewozmywakiem i lodówką, 
ogrzewanie wnętrza i podgrze-
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Rekordowy Fiat 500X 

Od 2014 roku crossover Fiat 500X jest liderem 
swojego segmentu we Włoszech i cały czas 
znajduje się na liście top 10 w Europie. Warto 
zaznaczyć, że właśnie (23 maja) wyprodukowano 
500.000 egzemplarz tego modelu.

Rekord został osiągnięty 
w zakładzie FCA w Melfi. 

Półmilionowy egzemplarz zo-
stał wyprodukowany w wer-
sji „120°” w dwukolorowym 
nadwoziu Tuxedo.

Fakt  ten – zdaniem 
przedstawicieli Fiata - po-
twierdza sukces modelu, 
który od początku wprowa-
dzenia na rynek w 2014 ro-
ku stał się liderem w swo-

im segmencie we Włoszech 
i stale znajduje się na liście 
top 10 w Europie.

R e k o r d o w y  e g z e m -
plarz został wyprodukowany 
w wersji „120°” i jest wypo-
sażony w nową generację sil-
ników FireFly o mocy 150 KM 
oraz automatyczną skrzynię 
biegów DCT z podwójnym 
sprzęgłem. Seria specjalna 
500X 120° została wprowa-

dzona na rynek podczas Salo-
nu Samochodowego w Gene-
wie z okazji obchodów 120. 
urodzin marki Fiat i wyróżnia 
się dwukolorowym nadwo-
ziem, po raz pierwszy zasto-
sowanym w 500X oraz 6-mie-
sięcznym, bezpłatnym dostę-
pem do Apple Music. 

Rekord w produkcji Fia-
ta 500X został osiągnię-
ty w zakładzie FCA w Melfi, 
gdzie obecnie produkowane 
są modele Fiat 500X i Jeep 
Renegade, przeznaczone na 
eksport do ponad 100 krajów 
na świecie.

Okulary łagodzące 
chorobę lokomocyjną
Wprowadzenie przez Citroena na rynek w lipcu 2018 roku okularów 
Seetroën było nie lada wydarzeniem. W zaledwie kilka miesięcy produkt 
wyświetlono w sieci 20 milionów razy i sprzedano 15.000 sztuk. Po tym 
sukcesie Citroën przedstawił Seetroën S19 - kolejny model okularów, 
które pomagają w chorobie lokomocyjnej. 

Ford Focus ST kombi
Ford przedstawił 22 maja pierwsze zdjęcia Focusa ST nowej generacji 
w wersji kombi.

Okulary Seetroën S19 zo-
stały opracowane we współ-
pracy ze start-upem Boarding 
Ring i studiem projektowym 
5.5., podobnie jak pierwszy 
model. Nowe okulary mają 
przezroczyste oprawki, któ-
rych zmieniający się odcień 
jest dostosowany do kolo-
ru płynu odtwarzającego linię 
horyzontu, co zapobiega cho-
robie lokomocyjnej.

Coraz więcej czasu spę-
dzanego na czytaniu na ekra-
nach smartfonów i tabletów 
powoduje, że na chorobę lo-
komocyjną zapadają dzie-
ci i dorośli, którzy podróżują 
samochodami, łodziami, au-

tobusami czy innymi środka-
mi transportu. Innowacyjne 
okulary, w  stu procentach 
zapewniają o wiele lepsze sa-
mopoczucie podczas podró-
ży. Produkt został zaprezen-
towany podczas targów Viva-
Tech. Międzynarodowe wy-
darzenie związane z innowa-
cjami odbyło się w centrum 
wystawienniczym Paris Expo 
w Porte de Versailles w Pary-
żu w dniach 16-18 maja.

Seetroën S19 to seria li-
mitowana. Dla uczczenia ro-
ku założenia marki Citro-
en zostały wyprodukowane 
w liczbie 1.919 sztuk. Przed-
sprzedaż rozpoczęła się 15 

maja, a dostawy będą reali-
zowane od początku lipca.

Oba modele okularów Se-
etroën można nabyć za 99 
euro w butiku lifestylowym 
marki pod adresem lifestyle.
citroen.com we Francji, Por-
tugalii, krajach Beneluksu, 
Hiszpanii, Włoszech, Austrii, 
Niemczech, Holandii, Wiel-
kiej Brytanii, Irlandii i Polsce. 

Klienci spoza wymienio-
nych krajów mogą składać za-
mówienia na stronie Citroën 
Racing – dostawy będą reali-
zowane na całym świecie.

Obu modeli okularów mo-
gą używać dorośli i dzieci po 
10. roku życia, gdy ucho we-
wnętrzne przestaje rosnąć.

Okulary nie mają szkieł, 
dlatego mogą się nimi wy-
mieniać wszyscy podróżują-
cy. Wystarczy założyć je na 
10-12 minut po pojawieniu 
się pierwszych objawów cho-
roby lokomocyjnej.

Opracowany przez Ford 
Performance Focus ST 

pojawi się w salonach la-
tem. Wyposażony będzie 
w lubiący wysokie obro-
ty silnik benzynowy EcoBo-
ost 2,3-litra o mocy 280 KM, 
sprzężony z sześciostopnio-
wą manualną lub siedmio-
stopniową automatyczną 
skrzynią biegów. Do wyboru 
będzie również silnik wyso-
koprężny EcoBlue 2,0-litra 
o mocy 190 KM z sześcio-
stopniową manualną skrzy-
nią biegów.

Pod maską Focusa ST 
przewidziano takie zaawan-
sowane sportowe rozwiąza-
nia jak: sterowany elektro-
nicznie mechanizm różnico-

wy o ograniczonym poślizgu, 
dostosowanie obrotów sil-
nika do płynniejszej zmiany 
biegów, możliwości wyboru 

trybu jazdy, które zapewnią 
bezkompromisowe osiągi za-
równo na torze, jak i w co-
dziennej eksploatacji.


