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W różanym ogrodzie

W kolorach lata
Paleta cieni do powiek ANASTASIA BEVERLY HILLS Rivie-

ra Palette zawiera 14 wspaniałych odcieni inspirowanych raj-
skimi kolorami od żywych metalicznych brylantów po jaskra-
we maty. Niezbędna kolekcja letnich kolorów z palety Riviera 
oferuje klasyczne i sezonowe odcienie, które idealnie pasują 
do Twojego letniego-wakacyjnego look’u! Bogata w pigment 
formuła cieni gwarantuje kolorowy, intensywny wygląd. Cena 
249 zł, wyłącznie w perfumeriach SEPHORA.

DERMEDIC RADZI - pH skóry człowieka
Określenie pH oznacza kwasowość danego środowi-

ska. Jego wartość na powierzchni zdrowej skóry 
dorosłego człowieka mieści się w granicach 4,2 – 5,9. 
Potocznie mówi się wówczas, że pH jest lekko kwa-
śne. Różnica w pH pomiędzy warstwą rogową naskórka 
a skórą właściwą to nawet 2-3 jednostki. Kwaśne środo-
wisko na powierzchni skóry wpływa hamująco na roz-
wój bakterii chorobotwórczych, pozwala stworzyć war-
stwę, która chroni przed promieniowaniem UV i czyn-
nikami zewnętrznymi. Zaburzenie tej równowagi przy-
czynia się do przesuszenia. Wraz z rosnącym pH skóry 
wzrasta aktywność enzymów wpływających na złusz-
czanie i spójność warstwy rogowej. Innym następstwem 
zaburzenia pH jest wzmożona produkcja sebum, powsta-
wanie zaskórników i podrażnień.

Pielęgnacja skóry bez naruszania 
jej fizjologicznego pH

Przed rozpoczęciem oczyszczania skóry twarzy, 
umyj ręce:
1.  Używaj płatków kosmetycznych wykonanych 

w 100% z bawełny.
2.  Stosuj produkty do oczyszczania, odpowiadające po-

trzebom twojej skóry. W ofercie Dermedic są prepa-
raty do skóry normalnej i suchej, tłustej i mieszanej, 
naczynkowej, nadreaktywnej oraz dojrzałej. Do zmy-
wania makijażu wodoodpornego - Płyn dwufazowy 
Hydrain 3 Hialuro Dermedic (regularnie stosowany 
dodatkowo wzmacnia rzęsy). 

3.  Wybranym płynem micelarnym z użyciem płatka ko-
smetycznego, wykonaj dokładnie demakijaż skóry 
twarzy, czoła, szyi, a także dekoltu. 

4.  Zmywaj resztki makijażu i sebum, aż ostatni pła-
tek będzie czysty, albo dodatkowo umyj skórę wo-
dą z Kremowym żelem Hydrain3 Hialuro Dermedic 
lub Fizjologiczną emulsją micelarną Tolerans Der-
medic. 

5.  Delikatnie osusz twarz czystym ręcznikiem przeznaczonym wyłącznie do twarzy. Warto za-
stosować tonizację, aby przywrócić skórze odpowiednie pH - tutaj sprawdzi się Nawilżają-
cy fizjotonik Hydrain3 Hialuro lub w przypadku skóry z niedoskonałościami Tonik oczysz-
czająco-regulujący Normacne. 

6.  Po dokładnym oczyszczeniu skóry nałóż na twarz, szyję i dekolt krem dopasowany do po-
trzeb twojej skóry.

Fizjologiczny 
LKtonik 
Marka DERMEDIC oferu-

je nowy Nawilżający fi-
zjotonik Hy-
drain3 Hia-
luro zgodny 
z fizjologicz-
nym ph skó-
ry (200 ml, 
31 zł). Za-
lecany jest 
do tonizo-
wania wraż-
liwej skóry 
suchej, bar-
dzo suchej 
i odwodnio-
nej, po zmy-
ciu makijażu. 
Tonizuje i po-
maga utrzy-
mać  f i z jo-
logiczne pH 
skóry, sprzy-
ja  zachowa-
niu równowagi mikrobiomu 
naskórka i przygotowuje skó-
rę do lepszego wchłaniania 
substancji aktywnych zawar-
tych w preparatach pielęgna-
cyjnych. Utrzymuje właściwy 
poziom nawilżenia skóry, od-
świeża i pielęgnuje hydrolipi-
dowy płaszcz ochronny na-
skórka.  Jest przebadany kli-
nicznie i dermatologicznie.

Nawilżanie 
w podróży
Sephora poleca 

N awa d n i a j ą c y 
pen do skóry Wa-
ter bank quick hy-
dro pen LANEIGE. 
Pen - czyli nawilżanie 
w formie pisaka, jest 
łatwy do stosowania 
w podróży. Zawiera 
podwójnie stężoną 
specjalną wodę mi-
neralną Super Gre-
en Mineral Water, 
która zapewnia wy-
gładzenie skóry po-
przez nawodnie-
nie w każdym 
miejscu i czasie. 

 Możesz no-
sić ten pen ze 
sobą wszędzie 
i używać go za-
wsze, gdy odczu-
wasz wysuszenie 
skóry. Użycie: 
zdjąć nakrętkę 
i nacisnąć nasa-
dę, aby wycisnąć 
porcję kremu do 
aplikatora znaj-
dującego się na 
końcówce pena. 
Cena 59 zł.

Jeju jaka gładka

Nowa seria Je-
ju młoda skóra 

firmy ZIAJA odpo-
wiada na szczegól-
ne potrzeby mło-
dej skóry, pomaga 
pozbyć się niedo-
skonałości, popra-
wia wygląd, od-
świeża i upiększa, 
a przy tym pach-
nie owocowo – 
ziołowa energia 
– swieżo i orzeź-
wiająco. Zawiera-
ją: olej z kamelii 
japońskiej, wyciąg 
z czystka, aktyw-
ne salicylany z ko-
ry topoli osikowej, 
roslinną pochod-
ną aminokwasu gli-
cyny, prowitaminę 
B5.Tonik do twa-
rzy Jeju młoda skó-
ra łagodzi i nawil-
ża, lekko odtłusz-
cza, ale nie wysu-
sza (200 ml, 7,80 
zł). Pasta w czarne 
kropki przeciw za-
skórnikom oczysz-
cza, peelinguje i re-
witalizuje, zapew-
nia skórze mięk-
kość i gładkość (75 
ml, ok. 8 zł). Czar-
na maska do twa-
rzy na niedosko-
nałości skóry oczyszcza po-
ry, wygładza i upiększa skó-
rę. Zawiera dodatkowo wę-
giel binchotan (50 ml, ok. 
8,15 zł). Biały mus do twa-
rzy na dzień Jeju młoda 
skóra ZIAJA skutecznie na-
wilża, chroni, łagodzi po-
drażnienia i ujędrnia skórę.
Wzbogacony jest o masło 
shea i olej canola (50 ml, 
ok. 11,10 zł). 

Wspaniałe odświeżenie, relaks i nawilżenie zapew-
ni otulająca prawdziwym zapachem róż  Żelowa 

maska nawadniająca z różą FRESH Rose Face Mask. 
Marka FRESH w tym roku pojawiła się w perfumeriach 
SEPHORA   i warto się z nią zapoznać. Wnikająca w skó-
rę, wyjątkowa formuła chłodzącego żelu zawiera praw-
dziwe płatki róż. Nawadnia i tonizuje cerę. Odbudowu-
je blask i dodaje sprężystości bez względu na rodzaj ce-
ry. Woda różana przywraca równowagę, chłodzi i koi. 
Ekstrakt z ogórka koi, nawadnia i ma działanie chłodzą-
ce. Dodatkowe składniki przywracają skórze promien-
ność i sprężystość, Cena 299 zł. 
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Dziecko w wirtualnym świecie
Wszyscy wiemy, jak kuszące bywa wykorzystywanie urządzeń mobilnych, aby utrzymać nasze 
dziecko w spokoju. Współczesne „elektroniczne nianie”, czyli tablety i telefony sprawdzają się, 
kiedy musimy dokończyć w domu służbowe zadania, zrobić obiad lub kiedy po prostu potrzebuje-
my chwili odpoczynku. Z tego powodu prawie 70 procent rodziców udostępnia swoim pociechom 
urządzenia mobilne, dlatego też liczba dzieci, które mają kontakt ze sprzętem elektronicznym 
stale rośnie. W Polsce ponad połowa maluchów w przedziale od 6 miesięcy do 6,5 lat miała w swo-
ich rękach tablet lub telefon. Co istotne, nawet co czwarty z nich aktywnie korzystał z Internetu 
– przeglądał strony, szukał filmów lub aplikacji. Czy otwierając przed dzieckiem wirtualny świat, 
mamy nad tym odpowiednią kontrolę? W jaki sposób możemy przygotować maluchy na to, z czym 
mogą spotkać się w sieci?

MAGDALENA POPŁAWSKA

Z TABLETEM OD KOŁYSKI
Urządzenia elektronicz-

ne są już niemal w każ-
dym domu. Według ba-
dania przeprowadzonego 
przez Fundację Dzieci Niczy-
je, najbardziej powszechne 
sprzęty to laptopy i kompu-
tery stacjonarne (97 proc.), 
smartfony (91 proc.), a tak-
że tablety (62 proc.). Po-
nadto, co czwarty badany 
przyznał, że jego dziecko 
w wieku do 6,5 lat posia-
da własne urządzenie mo-
bilne. 

Nie uciekniemy od cy-
frowej rzeczywistości, któ-
ra staje się powszechnie do-
stępna i każdego dnia da-
je nam nowe możliwości, 
a także ułatwia życie. Z dru-
giej jednak strony musimy 
zdawać sobie sprawę z te-
go, że stwarza ona zupełnie 
nowe zagrożenia, na które 
narażeni są najmłodsi in-
ternauci.

- Internet to niepodwa-
żalne źródło wiedzy, a także 
doskonały sposób do komu-
nikacji między ludźmi. Mu-
simy mieć jednak świado-
mość, że wirtualny świat 
może okazać się wyjątko-
wo niebezpiecznym miej-
scem, szczególnie dla naj-
młodszych internautów, 
którzy nie zawsze wiedzą, 
jak się w nim „poruszać”. 
Jednym z najczęściej spo-
tykanych i najpoważniej-
szych zagrożeń jest cyber-
bullying, czyli wszelkie for-
my agresji z użyciem no-
woczesnych technologii. Na 
przestrzeni lat ujawniły się 
różne jego odmiany, od nę-
kania, gróźb, publikowa-
nia ośmieszających treści 
czy informacji, po wznieca-
nie konfliktów i nakłanianie 
do agresji werbalnej, a tak-
że uwodzenie nieletnich – 
podkreśla psycholog Mag-
dalena Lange-Rachwał.

GROOMING, FLAMING 
I HAPPY SLAPPING 

	 PRZEMOC XXI WIEKU
Te obcobrzmiące nazwy, 

które coraz częściej przyku-
wają uwagę zatroskanych 
rodziców, to nic innego jak 
określenia różnych form cy-
berbullyingu. Niektóre z nich, 
jak grooming pojawiły się 
w kodeksie karnym jako no-
wy rodzaj przestępstwa. Gro-
oming, czyli uwodzenie przez 
Internet, to nawiązywanie 
kontaktu z dzieckiem, nie-
rzadko okłamywaniu go, by 
zdobyć jego zaufanie i nakło-
nić do czynności seksualnych. 
Zagrożenie to zdaje się z roku 
na rok coraz większe, a przy-
czynia się do tego, między in-
nymi nowe zjawisko widocz-
ne w Internecie – sharenting 
(share – dzielić, parenting – 
rodzicielstwo). 

– Sharenting to sytuacja, 
którą najczęściej możemy za-
obserwować na profilach me-

diów społecznościowych. Nie-
świadomi niebezpieczeństw 
rodzice wstawiają zdjęcia 
swoich maluchów niemal 
każdego dnia, udostępniając 
jednocześnie wiele informacji 
na temat aktualnego miejsca 
przebywania dziecka, ulubio-
nych placów zabaw czy ma-
skotek, a wszystko to stano-
wi doskonałe źródło wiedzy 
i może być wykorzystane 
w negatywny sposób także 
- w skrajnych przypadkach - 
przez siatki pedofilskie - pod-
kreśla psycholog Magdalena 
Lange-Rachwał.

Inną formą cyberbully-
ingu jest flaming, który po-
lega na celowym zaognia-
niu wymiany zdań pomię-
dzy użytkownikami. Rozpo-
czyna się od dyskusji, która 
w rezultacie eskaluje agresję 
i często okazuje się całkowi-
tym odejściem od pierwotne-
go tematu rozmowy. 

Kolejnym niepokoją-

cym przejawem agresji, już 
w tym przypadku nie tylko 
elektronicznej, ale i fizycznej 
jest happy slapping. To for-
ma przemocy, która polega 
na fizycznym ataku przypad-
kowej osoby i nagraniu całe-
go wydarzenia, aby następnie 
umieścić je w sieci. Ten pro-
ceder łączy ze sobą przemoc 
offline z agresją online. 

CZY TEN PROBLEM 
DOTYCZY MOJEGO 

MALUCHA?
Według raportu prze-

prowadzonego przez Insty-
tut Badawczy IPC korzysta-
nie z urządzeń mobilnych 
w czasie wolnym przez dzie-
ci w wieku 6 lat staje się na-
wykiem. Ponad 3/4 kilku-
latków po przyjściu z przed-
szkola czy szkoły wykorzy-
stuje elektronikę i Internet 
do zabawy częściej niż zwy-
kłych zabawek, gier planszo-
wych czy zabaw z rówieśni-
kami.

– Jeszcze do niedaw-
na wydawało się, że zjawi-
sko cyberbullyingu nie doty-
czy maluchów, które w Inter-
necie spędzają czas jedynie 
na oglądaniu filmów czy gra-
niu w gry, podczas gdy ro-
dzice wykonują, na przykład 
obowiązki domowe. Nieste-
ty, z każdym rokiem obserwu-
jemy, że znacznie obniża się 
wiek dzieci, które mają kon-
takt z wirtualnym światem. 
Niesie to za sobą ryzyko, że 
również i one będą narażo-
ne na ewentualne niebezpie-
czeństwo. Konieczna jest nie 
tylko świadomość, ale i dzia-
łanie dorosłych w tym wzglę-
dzie. – mówi psycholog Mag-
dalena Lange-Rachwał.

Oznacza to, że dorośli 
i opiekunowie powinni nie 
tylko nadzorować, z jakimi 
treściami stykają się dzieci, 
ale również uczyć je, w jaki 
sposób radzić sobie z ewen-
tualnymi oznakami agresji. 
Niezwykle ważna jest praca 
nad tym już na wczesnym 
etapie rozwoju dziecka. Wte-
dy możemy uczyć je wyraża-
nia własnych emocji, mówie-
niu o uczuciach, potrzebach 
czy niezadowoleniu. Dzię-
ki temu istnieje dużo więk-
sze prawdopodobieństwo, że 
w chwilach zagrożenia, dziec-
ko przyjdzie po poradę i po-
moc. 

LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ 
LECZYĆ 	 PRACA NAD 

EMOCJAMI
Nie tylko w domu, ale 

również w przedszkolu, 

w którym dzieci spędzają 
dużo czasu na zabawie i na-
uce, ważne jest, aby opieku-
nowie pokazywali najmłod-
szym, w jaki sposób można 
radzić sobie zarówno z wła-
snymi i czyimiś emocjami, 
a co ważniejsze, otwartości 
w mówieniu o swoich uczu-
ciach.

- Porozumienie bez Prze-
mocy, które kładzie nacisk na 
stronę językową komunika-
tów jest  alternatywą dla kla-
sycznej formuły komunikacji. 
W chwili obecnej jego regu-
ły wprowadzane są do co-
raz liczniejszej grupy przed-
szkoli. W Porozumienie bez 
Przemocy odchodzi się od ję-
zyka agresji i stawia się na 
empatyczne podejście do po-
trzeb drugiej osoby. Porozu-
mienie bez Przemocy jest na-
rzędziem, które można wy-
korzystywać w warunkach 
przedszkolnych, dzięki któ-
remu opiekunowie tworzą 
środowisko sprzyjające sa-
modzielności i podejmowa-
niu prób rozwiązywania pro-
blemów. Programy naucza-
nia oparte na Porozumieniu 
bez Przemocy czy kursy, takie 
jak: „Żyrafa Ola i przyjaciele” 
proponują scenariusze zajęć 
z dziećmi, podczas których 
mają one szanse nauczenia 
się skutecznego współdzia-
łania między rówieśnikami, 
szacunku do drugiej osoby 
i stawiania rozsądnych gra-
nic. W ten sposób zbudowa-
ne zaufanie i umiejętność wy-
rażania emocji może skutko-
wać tym, że w przyszłości, 
kiedy dziecko poczuje się za-
grożone, powie o tym opieku-
nowi. Jest to niezwykle waż-
ne, ponieważ odsetek dzieci, 
które doświadczyły przemo-
cy i powiedziały o tym swo-
jemu opiekunowi jest nadal 
drastycznie niski – tłumaczy 
Monika Sobkowiak, nauczy-
ciel przedszkola.

Rodzice i wychowawcy 
przedszkoli, którzy wprowa-
dzili do swoich relacji z dzieć-
mi język Żyrafy odnotowują 
znaczny spadek liczby konflik-
tów między maluchami, ob-
niżenie agresji werbalnej i fi-
zycznej, a także rozwój umie-
jętności poszukiwania roz-
wiązań, rozumienia potrzeb 
i polepszenie wyrażania wła-
snych emocji. Ta praca u pod-
staw jest szczególnie istot-
na w perspektywie postępu 
technologicznego i zmian, 
które następują w komunika-
cji międzyludzkiej. 
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WTZ się przeprowadza! Muzyczne Odkrycie Roku 2019
Zakończyła się budowa Warsztatów Terapii Zaję-
ciowej w Tarnowie Podgórnym. Przy ul. 27 Grud-
nia powstał nowoczesny obiekt, w którym zajęcia 
rozpoczną się już od sierpnia. Teraz uczestnicy 
Warsztatów prowadzonych przez Stowarzyszenie 
Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin ROKTAR, 
pakują się i przeprowadzają. (dotychczas spotykali 
się w pomieszczeniach w Baranowie).

Przestrzeń Warsztatu Tera-
pii Zajęciowej została podzie-
lona na cztery strefy funkcjo-
nalne: 
-  warsztaty: pracownie głośne 

(stolarska, ceramiczna, ogro-
dowa i wikliniarska) i ciche 
(krawiecka i tkaniny, kom-

puterowa, edukacyjna i pla-
styczna), 

-  pracownia gospodarstwa do-
mowego (w formie kuchni, 
dla 8 osób) oraz muzyczna, 

-  sala wielofunkcyjna (na co 
dzień jadalnia, do wykorzy-
stania również jako sala te-

atralna, muzyczna, konferen-
cyjna i balowa),

-  strefa zamieszkania zbioro-
wego – hostel (dwa pokoje, 
każdy dla 1- 2 osób z łazien-
ką i aneksem kuchennym, 
dostosowanymi do potrzeb 
osób niepełnosprawnych).

Budynek został zaprojek-
towany przez pracownię archi-
tektoniczną Consultor, a wyko-
nawca była firma REMO-BĄ-
CZYK. Koszt budowy to 5,5 
mln zł – w całości został pokry-
ty z budżetu Gminy Tarnowo 
Podgórne. (ARz) 

Trzy śpiewaczki operowe, z których każda ma w swoim dorobku arty-
stycznym znaczące sukcesy, zarówno na scenach polskich, jak i zagra-
nicznych. Wspólnie postanowiły wykorzystać własny talent, pracowitość 
oraz umiejętności i połączyć je w niezwykły, muzyczny koktajl – urody, 
wspólnej pasji i harmonii. 

Wystąpiły już na wielu polskich scenach 
podczas różnych festiwali muzycznych, a także 
na deskach estrad i teatrów operowych między 
innymi: Teatru Wielkiego w Poznaniu, w Ope-
rze Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Baltica 
w Słupsku, Filharmonii Częstochowskiej, Euro-
pejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Penderec-
kiego, Płockiej Orkiestry Symfonicznej, Krynic-
kiej Orkiestry Zdrojowej i wielu innych.

Mowa o ze-
s p o l e  S o p r a -
nissimo, czyli: 
Agnieszka Adam-
czak, Joanna Ho-
rodko i Agniesz-
ka Sokolnicka, 
którym muzycz-
nie towarzyszyć 
będzie zespół 
instrumenta l -
ny pod kierow-
nictwem Dariu-
sza Tarczewskie-
go. Warto wspo-
mnieć, że w paź-
dzierniku 2018 
roku artystki zo-
stały uhonoro-
wane statuetką 
Super Wiktoria 
w kategorii „Od-
krycie Muzyczne 
Roku”.

Dotychcza-
sowe koncerty 
zespołu Sopra-
nissimo uwień-
czone były owa-

cjami na stojąco. Mamy nadzieję, że podob-
nie będzie w Pałacu Jankowice (Gmina Tar-
nowo Podgórne). 

To wszystko podczas otwartego koncertu 
plenerowego, na którym usłyszmy największe 
przeboje musicalowo-operetkowe. 10 sierp-
nia o godzinie 18.00 zapraszamy do Pałacu 
Jankowice. Wstęp wolny.

TOMASZ ŁOZOWICKI
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(Litzmannstadt Ghetto) lub 
w Terezinie, które to miasto – 
jako Theresienstadt – Niem-
cy zamienili na „wzorcowe” 
getto żydowskie. Część z nich, 
zwłaszcza kobiety i dzieci, od 
razu z rampy kolejowej obozu 
Auschwitz II, czyli Birkenau, za-
pędzono do komory gazowej, 
a młodych i zdrowych męż-
czyzn zachowano jako tak zwa-
ny depozyt w celu skierowa-
nia do pracy w przemyśle hitle-
rowskim. Po kilku dniach poby-
tu w Birkenau skierowano ich 
do łaźni, gdzie po kąpieli skon-
trolowano im usta i odbytni-
ce w poszukiwaniu ukrytych 
kosztowności, a potem ubra-
no w używane, ale wyprane 
pasiaki i załadowano do bydlę-
cych wagonów kolejowych. 

„Dano mi małą krom-
kę chleba i kawałek wodnistej 
kiełbasy – mniej niż trzy de-
ko – oraz odrobinę wody. Co 
za wspaniała racja żywnościo-
wa! Zjadłem ją od razu, mimo 
że miała mi starczyć na całą 
podróż. Jak długo miała ona 
trwać i dokąd mieliśmy jechać, 
nigdy nam nie powiedziano” – 
wspominał Henry Starer w wy-
danej w 1991 roku w Nowym 
Jorku książce „Why” („Dlacze-
go”). 

W dalszej części swych 
wspomnień Starer opisał prze-
siadkę więźniów do normalne-
go pociągu pasażerskiego. Na 
którymś z kolejnych postojów 

Tajemnicza góra Jatki 
Czy kiedyś uda się wyjaśnić tajemnicę góry Jatki na przedmieściach pod-
wałbrzyskiego Mieroszowa? Żydowscy więźniowie miejscowej filii obozu 
Gross-Rosen wskazywali, że Niemcy budowali tu fabrykę podziemną. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Zanim trafi-
li do obo-

zu koncentra-
cyjnego Au-
schwitz, mieli 
za sobą długi 
pobyt w get-
cie łódzkim 

wysiadło niewielu pasażerów 
i gdy tylko opuścili oni peron 
– jak wspominał Starer – „ka-
zano nam wysiadać z wago-
nów, stanąć w szeregu i ma-
szerować do miejsca naszego 
przeznaczenia. Nazwa stacji 
brzmiała Friedland”. To – do-
dam – dzisiejszy Mieroszów na 
Dolnym Śląsku. 

Arbeitslager Friedland, 
czyli mieroszowską filię obozu 
koncentracyjnego Gross-Ro-
sen, utworzono późno, bo 8 
września 1944 roku. Z trzech 
transportów więźniów, które 
w następnych tygodniach do-
tarły do Friedlandu, 436 osób 
zatrudniono w ewakuowanych 
z Hamburga zakładach VDM 
(Vereinigte Deutsche Metall-
werke), gdzie najpierw przy-
uczali się do pracy, a następ-
nie produkowali (profilowali) 
aluminiowe śmigła samoloto-
we. Ponadto 45 więźniów pra-
cowało w stolarni firmy Fritz 
Schuber, a 21 przy obsłudze 
obozu. 

Spośród wielu filii KL 
Gross-Rosen, dzieje Arbeitsla-
ger Friedland są mało znane. 
Wprawdzie wielu z więźniów 
przeżyło wojnę, niektórzy spi-
sali wspomnienia, ale domi-
nowała w nich problematyka 
martyrologiczna. Tylko nielicz-
ni napomknęli, że więźniowie 
pracowali przy budowie sztol-
ni (Stollenbau) lub na budowie 
fabryki podziemnej (Bau einer 
unterirdischen Fabrik). 

Przy wjeździe do dzisiej-
szego Mieroszowa od strony 
Wałbrzycha mijamy masyw 
porośniętej lasem dwuszczy-
towej góry Jatki o wysokości 
663 i 646 metrów nad pozio-
mem morza, która za czasów 
niemieckich nazywała się Fle-
ischer Berge. Koło niej codzien-
nie przechodziła młoda miesz-
kanka Schmidtsdorfu (wioski 
Kowalowa koło Mieroszowa) 
Erna Bergman, która udawa-

Jedynym w obecnych wa-
runkach sposobem na spraw-
dzenie, czy w mieroszowskich 
podziemiach uruchomiono lub 
planowano uruchomić jakąś 
produkcję zbrojeniową, jest 
wszechstronne zbadanie „wże-
rów” w górze Jatki. W czerw-
cu 2016 roku znalazł się bo-
wiem świadek, który twierdził, 
że jako jeden z dwudziestu wy-
branych więźniów Arbeitslager 
Friedland pracował wewnątrz 
Fleischer Berge. Owym więź-
niem był 92-letni Jerzy Kliger 
z USA, który podczas pobytu 
w Polsce odwiedził Mieroszów 
i po spotkaniu z władzami sa-
morządowymi miasta i gminy 
wybrał się do miejsc, które za-
pamiętał z lat 1944–1945. Był 
między innymi na terenie zaj-
mowanym kiedyś przez Arbe-
itslager Friedland oraz przy po-
mniku upamiętniającym ofiary 
mieroszowskiej filii KL Gross-
-Rosen. I tam, wskazując zbo-
cze góry Jatki tuż za pomni-
kiem, powiedział: 

– Tu codziennie wchodzi-
łem do sztolni! 

Następnie dodał, że sztol-
nią tą dochodził do bocznej 
komory, gdzie pracował. I tam 
z aluminium wykonywał czę-
ści do rakiet V-2. Powiedział 
też, że bocznych komór we-
wnątrz Fleischer Berge było 
więcej. Ostatni raz przy swoim 
podziemnym stanowisku pra-
cy Kliger był 5 maja 1945 ro-
ku. Szóstego lub siódmego te-
go miesiąca w obozie słychać 
było wybuchy dochodzące od 
strony góry, w której pracował. 
To – zdaniem świadka – Niem-
cy wysadzali w powietrze wej-
ścia do podziemi, maskując ca-
ły teren. 

Słuchacze tych słów osłu-
pieli. Nikt nigdy nie przyznał 
się, że podczas wojny praco-
wał w mieroszowskich podzie-
miach. Ale od razu zrodziły się 
wątpliwości. Czy ten sympa-
tyczny i żwawy staruszek kła-
mał w żywe oczy? Nie, to chy-

ni w zakładach VDM. Prawdo-
podobnie w grudniu 1944 ro-
ku część więźniów zapędzono 
do wykuwania sztolni w górze 
Kościelnej (Kirchberg) i w gó-
rze Jatki. 

Jeden z tych obiektów 
podziemnych otrzymał kryp-
tonim Rosenquarz, któremu 
15 stycznia 1945 roku nadano 
również nowe oznaczenie ko-
dowe 5103. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że kryptonimy nada-
wano nie podziemnym schro-
nom przeciwlotniczym lecz bu-
dowlom przemysłowym, w grę 
może wchodzić właściwie tyl-
ko góra Jatki. Więcej szcze-
gółów znajdziemy we wspo-
mnieniach cytowanego już tu 
Henry’ego Starera: „Przez ja-
kiś czas pracowałem na bu-
dowie, gdzie we wnętrzu po-
bliskich gór wykuwano za po-
mocą środków wybuchowych 
jaskinie na podziemne fabry-
ki. Musiałem rękami ładować 
pokruszoną skałę do wagoni-
ków, po czym popychać je i roz-
ładowywać. Koszmarna pra-
ca, łamiąca kręgosłup i niebez-
pieczna”. 

Starer pisze w liczbie mno-
giej o jaskiniach, górach i pod-
ziemnych fabrykach, a więc 
w grę musiały wchodzić przy-
najmniej dwa miejsca budo-
wy jakichś obiektów podziem-
nych. W wymienionej już tu 
górze Kościelnej na począt-
ku XXI wieku odkopano wej-
ścia do dwóch sztolni, które 
prawdopodobnie miały two-
rzyć schron przeciwlotniczy 
dla załogi pobliskiego zakła-
du VDM. To obiekt niedokoń-
czony. A czym miał być dru-
gi obiekt, po którym dość wy-
raźne ślady widać u podnóża 
góry Jatki? Fabryką podziem-
ną? Wskazuje na to nadany 
tej budowie kryptonim Rose-
nquarz będący nazwą minera-
łu. A właśnie minerały zarezer-
wowano do oznaczania budów 
nowych podziemnych obiek-
tów produkcyjnych. 

ba niemożliwe. Lecz… wśród 
714 osób narodowości żydow-
skiej, zarejestrowanych jako 
więźniowie Arbeitslager Frie-
dland, nikt nie miał na imię Je-
rzy. Ale – dodawali inni – pra-
wie połowa z nich po wojnie 
zmieniła nazwiska lub imiona, 
a niektórzy i jedno, i drugie. 

W każdym razie w za-
mieszczonej w książce AL Frie-
dland – filia KL Gross-Rosen 
w Mieroszowie liście więźniów 
figuruje aż czterech Kligerów: 
Chaskel o numerze 56422, 
Dawid nr 56423, Gedalja nr 
56424 i Juda nr 56425. Zapew-
ne byli to bracia, na co wska-
zują ich kolejne numery obo-
zowe. Z całej czwórki tylko ten 
ostatni w czerwcu 2016 roku 
miał ukończone 92 lata. Uro-
dził się on bowiem 24 grudnia 
1923 roku, a do Friedlandu tra-
fił z innymi więźniami KL Au-
schwitz jako wykwalifikowany 
ślusarz. 

W piątek, 9 grudnia 2016 
roku, eksploratorzy z Grupy 
Poszukiwawczej „Riese” w gó-
rze Jatki przeprowadzili pierw-
sze prace sondażowe. Wybra-
no jednak nie wielce obie-
cujący punkt tuż za pomni-
kiem upamiętniającym ofiary 
mieroszowskiej filii Gross-Ro-
sen, gdzie nie da się wpro-
wadzić ciężkiego sprzętu bez 
uszkodzenia betonowej posta-
ci więźnia, ale miejsce oddalo-
ne o około 50 metrów w kie-
runku Wałbrzycha. Natrafiono 
tam na ślady prowadzonych 
tu podczas wojny robót gór-
niczych. 

A więc Niemcy rzeczywi-
ście zaczęli wdzierać się w głąb 
Fleischer Berge. Jak głęboko 
weszli oni w tę górę? I co tu 
miało powstać? Po tym przed-
sięwzięciu nie pozostały żadne 
dokumenty w postaci choćby 
planów czegoś, co tu budowa-
no. A może już zbudowano na 
tyle, że w gotowych pomiesz-
czeniach podziemnych uru-
chomiono produkcję? 

Góra Jatki przy wjeździe do Mieroszowa od strony Wałbrzycha. 

ła się na stację kolejową we 
Friedlandzie, skąd pociągiem 
dojeżdżała do pracy w nie-
dalekim Waldenburgu (Wał-
brzychu) lub udawała się do 
miasteczka na zakupy. Gdzieś 
od jesieni 1944 roku widziała 
ona u podnóża góry Fleischer 
Berge pracujących więźniów 
w obozowych pasiakach. 

– Schnell! Schnell! – wach-
mani z SS poganiali przechod-
niów, którzy koło góry zwykle 
zwalniali i rozglądali się wokół. 

Po latach Erna Bergman 
powie swej córce, Polce, że 
wszyscy we Friedlandzie wie-
dzieli o pobycie w miastecz-
ku więźniów żydowskich, któ-
rzy między innymi pracowa-
li koło góry stojącej obok jej 
drogi na stację kolejową. Gdy 
wachmanów nie było w pobli-
żu lub patrzyli w innym kierun-
ku, rzucało się więźniom krom-
ki chleba. 

Maria Jędrzejów, córka Er-
ny Bergman, zapamiętała też, 
że mimo poganiania młodej 
kobiety przez strażników, zo-
baczyła ona, co w zboczach gó-
ry o różnych porach dnia wy-
konywali ludzie w pasiakach. 
„Robili wżery” – mówiła jej 
matka. A po przeciwnej stro-
nie szosy był obóz, gdzie miesz-
kali więźniowie. 

Jeden z ich, Franz Bricht, 
zeznał po wojnie, że produk-
cję śmigieł wkrótce przerwa-
no. Ich odlewy do dalszej ob-
róbki dochodziły do zakładu 
VDM nieregularnie i – jak po-
wiedział Bricht – „skutek był 
taki, że musieliśmy wykony-
wać inną robotę, żeby zarobić 
na przetrwanie”. Wraz z wie-
loma kolegami, Bricht praco-
wał „przy ścinaniu drzew, któ-
re były układane w poprzek 
drogi, żeby powstrzymać czoł-
gi”. Nie podał on, ilu więźniów 
pracowało przy budowie tych 
przeszkód terenowych, ale na 
pewno nie wszyscy zatrudnie-

FOT. 	 LESZEK ADAMCZEWSKI  
Tyle tylko zostało z dawnego dworca we Friedlandzie, dokąd do pracy przywożono żydowskich 
więźniów.
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TAK  MYŚLĘ

Mam wra-
ż e n i e , 

że w rodzaju 
ludzkim za-
nika rozum 
i instynkt sa-
m o z a c h o -
wawczy. Do-

Używaj rozumu zawsze i wszędzie

wodem na to może być obec-
na moda na aplikację Face-
App, która pokazuje jak będę 
wyglądał za lat dwadzieścia 
albo trzydzieści. Nie wiem 
jak wy drodzy Czytelnicy ale 
postarzona moja własna gę-
ba, pełna zmarszczek oraz in-
nych atrakcji, jakoś mnie nie 
podnieca.

Ale wielu podnieca, bo 
rozpoczął się szał. Ludność 
zaczęła ściągać aplikację na 
smartfony i klika wszyst-
kie zgody jak popadnie. Nikt 
nie czyta regulaminów, tyl-
ko działa nerwowym palu-
chem. Jak w amoku. Z badań 
firmy Kaspersky wynika, że 
63% użytkowników nie czy-
ta umów licencyjnych, a nie-
mal połowa (43%) bez zasta-
nowienia wyraża zgodę na 
wszystkie uprawnienia pod-
czas instalowania nowych 
aplikacji. Warto dodać, że do-
kładne zapoznanie się z umo-
wą licencyjną jest szczególnie 
ważne w przypadku aplika-
cji, które wysyłają nasze da-
ne na serwery producenta. 
Zanim zdecydujemy się na 

korzystanie z takiego narzę-
dzia, powinniśmy zrozumieć, 
co dzieje się z naszymi dany-
mi, a także kto i w jaki sposób 
je przetwarza.

Skutek jest taki, że udo-
stępniamy swoje zdjęcie, ale 
nie wiemy komu i po co. Nie 
mamy żadnej kontroli co się 
z nim potem dzieje, jak bę-
dzie wykorzystywane. Zresz-
tą… to nie jest przecież ta-
ki wielki problem bo od lat 
sami publikujemy dobrowol-
nie w mediach społeczno-
ściowych swoje fotki, swoich 
dzieci, swoich najbliższych 
bo tak robią przecież inni. 
Niech sąsiad patrzy i podzi-
wia. A sąsiad przecież raczej 
się wkurza i zaczyna knuć.

Albo taka wymiana zdań: 
„Krysiu, pięknie wyglądasz na 
tle tego zachodzącego Słoń-
ca” (a tak naprawdę Krysia 
wygląda jak zombi, bo niw 
widziałem jeszcze selfie, na 
którym ktoś dobrze by wy-
szedł. „Prawda, jaka pięk-
na. Krysiu jak ty to robisz?” 
– dopisała Elwirka. A Janek 
jeszcze dodał – „Krysiu, dzi-

FELIETON 
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umknąć uwadze cyberprze-
stępców i nie umknęła.

O ile w samej chęci wy-
próbowania nowej popular-
nej aplikacji nie ma nic złego, 
nie należy robić tego bez za-
stanowienia - na to właśnie li-
czą cyberprzestępcy, tacy jak 
ci stojący za nowym mobil-
nym szkodliwym programem 
MobiDash podszywającym 
się aplikację FaceApp.

Po pobraniu fałszywej 
aplikacji z nieoficjalnego źró-
dła i zainstalowaniu jej na 
smartfonie użytkownik wi-
dzi komunikat o błędzie. Wy-
świetlane informacje sugeru-
ją, że pobrana aplikacja zo-
stała odinstalowana. Komu-
nikat ten jest sfałszowany - 
w rzeczywistości szkodliwy 
moduł pozostaje w systemie 
i wyświetla niechciane re-
klamy. Według danych bada-
czy z firmy Kaspersky, w cią-
gu dwóch ostatnich dni oko-
ło 500 użytkowników zainsta-
lowało omawiany szkodliwy 
program, a pierwszą infekcję 
zarejestrowano 7 lipca 2019 
r. Badacze wykryli około 800 
różnych modyfikacji szkodli-
wego modułu.

A wnioski? Używaj rozu-
mu zawsze i wszędzie. Tak-
że wtedy, gdy korzystasz ze 
smartfona choć do nikogo nie 
dzwonisz lub w mediach spo-
łecznościowych zwierzasz się 
światu, że boli cię kość ogo-
nowa albo… dusza.

TOMASZ MAŃKOWSKI 

ZAMIAST KOMENTARZA 

WARTO POJECHAĆ

Pula 
Miasto w Chorwacji, największe na półwyspie 
Istria, zlokalizowane jest na południowym skraju 
półwyspu nad Morzem Adriatyckim. Pula jest po-
łożona na siedmiu wzgórzach (Kaštel, Zaro, Arena, 
Sv. Martin, Opatija sv. Mihovila, Mondipola i Pra 
Grande) w południowej części Istrii. Znajduje się 
w głębokiej zatoce, otoczona przez małe wyspy (Sv. 
Jerolim oraz Kozad). Miasto zajmuje 5165 ha.

Najpóźniej od V w p.n.e. tereny dzisiejszej Puli zamieszki-
wali Ilirowie, aż do roku 177 p.n.e. kiedy to obszar ten zaję-
li Rzymianie. Od 43 r. Pula stała się kolonią rzymską (nazwa-
ną przez nich Pietas Julia) przez co została ważnym ośrodkiem 
administracyjnym i handlowym. W tym czasie miasto prze-
żywało okres świetności czego dowodem są liczne zachowa-
ne budowle z tego okresu (amfiteatr, łuk triumfalny, świąty-
nia Augusta). W 425 Pula została siedzibą biskupstwa. Gdy 
Cesarstwo rzymskie upadło, Pula przeszła pod wpływy Bizan-
cjum. W 1145, podobnie jak inne miasta półwyspu, Pula zo-
stała zmuszona do złożenia przysięgi Wenecji, lecz pięć lat póź-
niej w 1150 miasto zbuntowało się i w efekcie zostało splądro-
wane. W 1334 miasto zostało zajęte przez Republikę Wenec-
ką. W wyniku licznych epidemii dżumy i malarii liczba miesz-
kańców spadła do 300. Została jednak ponownie zasiedlona 
przez uchodźców z Bośni i Dalmacji, którzy uciekali przed na-
jazdem Turków. 

Miasto ponownie odzyskało świetność w XIX w. Zbudowano 
stocznie, pierwsze zakłady przemysłowe, fortyfikacje, urucho-
miono komunikację kolejową, a arystokracja zaczęła przyjeż-
dżać tu w celach rekreacyjnych. Pula stała się ważnym portem 
handlowym i wojskowym, a po 1866 r. główną bazą marynarki 
wojennej Austro-Węgier. Po I wojnie światowej całą Istrię wraz 
z Pulą zajęli Włosi. Po drugiej wojnie światowej zniszczone mia-
sto przypadło Jugosławii, a po jej rozpadzie Chorwacji. 

siejszy dzień jest dzięki to-
bie jakiś lepszy, radośniejszy. 
Wrzucaj takie fotki codzien-
nie”. I tak dalej, można by 
w nieskończoność. Tylko po 
co? Ludziom nie szkoda cza-
su na taką… aktywność? Nie 
lepiej wziąć dobrą książkę do 
ręki albo po prostu spotkać 
się z Krysią i Elwirką?

Ale odbiegłem od tema-
tu. Aplikacja FaceApp nie jest 
więc pod tym względem groź-
na, bo wielu z nas samemu 
upycha w Internecie swoje 
zdjęcia jakby od tego zależa-
ło ich życie i nie obawia się 
najwyraźniej zagrożeń z tym 
związanych, na przykład pro-
gramem rozpoznawania twa-
rzy. Ja jednak nie mam ocho-
ty słyszeć po wejściu do skle-
pu komputerowy głos: „Wita-
my panie Mańkowski, dzisiaj 
mamy w ofercie aparaty fo-
tograficzne. Jak pan kupi sie-
dem, to ósmy jest za darmo”. 
A wszystko dlatego, że dzień 
wcześniej przeglądałem w do-
mu ofertę jakiegoś tam sklepu 
fotograficznego…

Okazuje się jednak, że… 
jest się czego bać. Potwier-
dzają to specjaliści z firmy Ka-
spersky, którzy – taka infor-
macja dotarła do naszej re-
dakcji - wykryli fałszywe na-
rzędzie podszywające się pod 
FaceApp. W rzeczywistości 
infekuje ono urządzenia mo-
bilne z Androidem trojanem 
MobiDash. Tak duża popu-
larność aplikacji nie mogła 
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Czekamy na Państwa opinie, uwagi, maile Czekamy na Państwa opinie, uwagi, maile 

Centrum handlowe Centrum handlowe 
w Suchym Lesiew Suchym Lesie
ul. Obornicka 85, ul. Obornicka 85, 
62-002 Suchy Las62-002 Suchy Las

ZAPRASZAMYZAPRASZAMY  
od poniedziałku do soboty od poniedziałku do soboty 

i w niedziele handlowei w niedziele handlowe

Energia ze SEnergia ze Słłoońńca to przyszca to przyszłłoośćść

Odczujemy poprawę 
jakości powietrza…
GRZEGORZ WOJTERA, 
wójt gminy Suchy Las:

- Projekt ten jest skompliko-
wany, ale niezwykle ważny dla 
naszych mieszkańców. Szczegól-
nie tych, których dotyczy bez-
pośrednio, którzy zdecydowali 
się na złożenie wniosków o do-

finansowanie instalacji OZE. Nie 
będzie łatwo - projekt ten 

zakłada wręcz „sporto-
we”, bo bardzo szybkie, 
terminy jego realizacji. 
Oznacza to, że już w ko-
lejnym sezonie grzew-
czym odczujemy popra-
wę jakości powietrza, 
a mieszkańcy którzy 
biorą w nim udział za-
płacą niższe rachunki 
za energię. Jest wie-
lu polityków, którzy 
za samorządem nie 
przepadają, ale ta 

umowa, którą dzisiaj podpisujemy jest dowodem że wa-
to współpracować. Jest dowodem na nasze partnerstwo 
z mieszkańcami, ale także z innymi samorządami na szczeblu 
województwa i gminy. Taka współpraca, jak się okazuje, jest 
ważna i efektywna. Dziękujemy Zarządowi Województwa, 
dziękujemy panu marszałkowi, za to że po pierwszej nieuda-
nej próbie – przypomnijmy, że wniosek ten pierwotnie zo-
stał złożony w 2017 roku – Zarząd Województwa Wielkopol-
skiego zmienił decyzję i zwiększył kwotę na dofinansowanie 
tego typu przedsięwzięć. Dzięki temu prawie 280 mieszkań-
ców z gmin Rokietnica, Puszczykowo i Suchy Las będzie mo-
gło już niebawem korzystać z tych nowoczesnych urządzeń. 
A potem… zapewne następni.

 „Cieszę się, że moja gmina stawia na ochronę środowiska i odnawialne 
źródła energii” – mówił marszałek województwa wielkopolskiego Marek 
Woźniak, podpisując 5 lipca z wójtem Suchego Lasu Grzegorzem Wojterą 
umowę na dofinansowanie z WRPO 2014+ tzw. projektu parasolowego. Je-
go wnioskodawcami, poza Suchym Lasem, są Rokietnica i Puszczykowo, 
a beneficjentami mieszkańcy tych trzech gmin.

Jego realizacja zakłada 
montaż na obiektach miesz-
kalnych indywidualnie do-
branych instalacji Odnawial-
nych Źródeł Energii, w tym 
przypadku paneli fotowolta-
icznych do produkcji energii 
elektrycznej lub kolektorów 
słonecznych służących pod-
grzewaniu ciepłej wody użyt-
kowej. 

W efekcie tego porozu-
mienia powstanie 78 jed-
nostek wytwarzania energii 
cieplnej z OZE oraz 273 jed-
nostki wytwarzania energii 
elektrycznej z OZE.  To pro-
jekt wart przeszło 8,2 mln zł, 
polegający na montażu indy-
widualnych instalacji odna-
wialnych źródeł energii na 
obiektach prywatnych. De-
cyzją Zarządu Wojewódz-
twa Wielkopolskiego został 
on dofinansowany z fundu-
szy Unii Europejskiej kwotą 
przeszło 6 mln zł. 

Z gminy Suchy Las do 
udziału w  projekcie  ostatecz-
nie zakwalifikowano  72 wła-
ścicieli  nieruchomości (zain-
teresowanie było bardzo du-
że),  którzy  w  wymaganym 
czasie zgłosili chęć zamonto-
wania  15  instalacji  kolekto-
rów  słonecznych oraz 70 in-
stalacji fotowoltaicznych.

- To kolejne przedsięwzię-
cie, które doskonale wpisuje 
się w realizację unijnej polity-
ki ochrony środowiska, mają-
cej na uwadze między innymi 
naszą zdrowszą egzystencję 
i ograniczenie występowania 
efektu cieplarnianego. Strate-
gia Europa 2020 wytycza nam 
konkretne cele, do osiągnięcia 
których konieczne jest jak naj-
bardziej powszechne korzy-
stanie z odnawialnych źródeł 
energii – powiedział  marsza-
łek Marek Woźniak i dodał: - 
To działanie ma też walor pro-
mocyjny, bo sąsiad sąsiadowi 
pokaże wkrótce swój rachu-
nek za energię i będzie to naj-
lepszą zachętą dla innych. 

Celem realizacji tego pro-

jektu jest zapewnienie miesz-
kańcom Suchego Lasu, Ro-
kietnicy i Puszczykowa moż-
liwości pozyskania energii ze 
źródeł odnawialnych, co zna-
cząco zmniejszy wydatki go-
spodarstw domowych na in-
ne źródła energii i poprawi 
jakość życia w tych miejsco-
wościach.  Inwestycja wpły-
nie również korzystnie na ja-
kość środowiska naturalnego, 
przyczyniając się do zmniej-
szenia emisji CO2 oraz innych 
zanieczyszczeń. 

Szacowana całkowita war-
tość projektu to 8.217.531,96 
zł, a kwota dofinansowania – 
6.419.506,00 zł. Datę zakoń-
czenia projektu ustalono na 
II kwartał 2020.

Na zdjęciu (od lewej): Bartosz Derech - wójt Rokietnicy, marszałek Marek Woźniak,  Andrzej Balcerek - burmistrz 
Puszczykowa i Grzegorz Wojtera - wójt Suchego Lasu.
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Zdarzenia natury kosmicznej 02
Agnieszka Balewska zajmowała się performancem 

dźwiękowo-tanecznym, malarstwem, rysunkiem, grafiką 
komputerową, sztuką obiektu i przestrzeni oraz krytyką ar-
tystyczną. Wydała kilkadziesiąt publikacji, łącznie z książka-
mi oraz teksty dla swojej Galerii Werbalnej DUCK-TAK. Jest 
doktorem nauk humanistycznych w zakresie nauk o pozna-
niu i komunikacji orazy byłymy członkiem redakcji maga-
zynu o sztuce Arteon. Aktualnie prowadzi Galerię Au-
torską Lagunart & ducky.

Już 7 sierpnia CKiBP oraz artystka serdecznie zapraszają 
na wernisaż wystawy ZDARZENIA NATURY KOSMICZNEJ 02, 
który uświetni występ flecistki Weroniki Balewski.

7 sierpnia 2019 r., godz. 18.00
hol CKiBP

Suchy Las, ul. Szkolna 16.
Wstęp wolny.

Wystawę można oglądać 
do 6 września 2019

Biblioteka otwartych pomysłów – 
letnia zajęcia kreatywne dla dzieci

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat do wzię-
cia udziału w letnich zajęciach kreatywnych, odbywających 
się w filii bibliotecznej w Chludowie oraz Złotnikach w lipcu 
i sierpniu. Warsztaty plastyczne będą trwały 2 godziny zega-
rowe – od 11.00 do 13.00 i są bezpłatne. Materiały zapewnia 
organizator. Obowiązują zapisy na poszczególne terminy. Licz-
ba miejsc ograniczona.

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

Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

KINO NA DZIEDZIŃCU
Pozycja obowiązkowa

30 lipca,
 godz. 21.00

CKiBP dziedziniec
wstęp wolny

ZDARZENIA NATURY 
KOSMICZNEJ 02

wystawa Agnieszki Balewskiej

7 sierpnia,
 godz. 18.00
(wernisaż)

CKiBP hol / wstęp wolny
wystawa potrwa do 6 września

RETRO POTAŃCÓWKA ZE SWING 
CRAZE

warsztaty i potańcówka

23 sierpnia,
 godz. 17.15 (warsztaty),

godz. 19.15 (potańcówka)

CKiBP sala widowiskowa
Na warsztaty obowiązują zapisy, na 

potańcówkę wstęp wolny. Informacje 
i zapisy: 612 500 400 / 612 500 402.

KINO NA DZIEDZIŃCU
La la land

28 sierpnia,
 godz. 20.30

CKiBP
dziedziniec

wstęp wolny

POŻEGNANIE LATA Z NOVIKĄ 31 sierpnia,
godz. 19.00

CKiBP
dziedziniec

wstęp wolny

KABARET SUPER DUO 
– MARIAN OPANIA I WIKTOR 

ZBOROWSKI

27 września, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 60/50 zł do nabycia w sekretariacie 

CKiBP oraz na www.bilety24.pl

FISZ EMADE TWORZYWO 4 października, godz. 
19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 50/40 zł do nabycia w sekretariacie 

CKiBP oraz na www.bilety24.pl

NATALIA KUKULSKA 
akustycznie

25 października, godz. 
19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 50/40 zł do nabycia w sekretariacie 

CKiBP oraz na www.bilety24.pl

TYMON TYMAŃSKI 
śpiewa utwory Grzegorza 

Ciechowskiego

11 listopada, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 40/30 zł do nabycia w sekretariacie 

CKiBP oraz na www.bilety24.pl

WIĘCEJ INFORMACJI:
www.osrodekkultury.pl      www.facebook.pl/CKiBP

Zastrzegamy prawo zmian w programie

Kino na dziedzińcu
Korzystając z wakacyjnych możliwości zapraszamy na 

dziedziniec Centrum Kultury, który zamienimy w kino plene-
rowe. Przygotowaliśmy dla Was dwa seanse.

Pierwszy to Pozycja obowiązkowa, na który zapraszamy 
już 30 lipca o godzinie 21.00. Plejada gwiazd  (między inny-
mi Diane Keaton i Jane Fonda) w pikantnej komedii o grupie 
przyjaciółek, które po lekturze Pięćdziesięciu twarzy Greya 
postanawiają dać miłości drugą szansę. Podobno dla wielu 
kobiet życie dzieli się na „przed” i „po” Greyu. Wygląda na 
to, że nawet te naprawdę doświadczone, wiele mogą się od 
niego nauczyć.

Drugi film to La la land – seans rozpocznie się 28 sierpnia 
o godzinie 20.30. Na tle kolorowego i tętniącego życiem Los 
Angeles rozgrywa się romantyczna historia dwojga marzy-
cieli – Sebastiana (Ryan Gosling) i Mii (Emma Stone), którzy 
próbują zrealizować swoje sny o karierze w showbiznesie. 
Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szan-
sę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który 
zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajp-
ce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne 
pragnienie, by zacząć wreszcie robić to, co kochają. Miłość 
dodaje im sił, ale gdy kariery zaczynają się wreszcie układać, 
coraz mniej jest czasu dla siebie nawzajem. Czy uda im się 
ocalić uczucie, nie rezygnując z marzeń?

Wstęp wolny – zapraszamy!

NOVIKA
Od lat jedna z najbardziej aktywnych postaci na pol-

skiej scenie klubowej. Wokalistka, która początkowo udzie-
lała się w zespole Futro i u boku Smolika, a solowo zade-
biutowała w 2006 roku albumem Tricks Of Life nominowa-
nym do Paszportu Polityki. Kolejne płyty: Lovefinder (2010) 
i album z remixami Mixfinder (2011) zostały nagrodzone 
Fryderykami w kategorii klubowej. Współpracowała też 
z Marcinem Czubalą (Stay Close / Mobilee 2012) oraz ce-
nionym niemieckim producentem Lovebirds (This Time / 
Toolroom 2012). W roku 2013 wydała trzeci album – Heart 
Times; dojrzalszy i najbardziej autorski w jej dorobku. 

Po kilku wydawnictwach cyfrowych (Ep’ka Novika Col-
labs, Kind Of Boy z Coccolino, Push The Beat z Rawski & 
iRobot), w tym roku Novika powraca z albumem Bez Cu-
kru w barwach wytwórni Warner Music. 

Płyta jak zwykle powstała przy udziale wielu producen-
tów i gości (Buslav, A_Gim, Baasch, An On Bast). Poprzedziły ją singlowe teledyski: Lekko, Pa-
ra, Unsafe i Słabości.

Chociaż nie gra już jako dj, Novika regularnie występuje wokalnie w klubach w całym kraju 
w ramach duetu Novika & Lex. Zagrała na najważniejszych polskich festiwalach (Open’er, Fre-
eForm, Audioriver, Selector, Tauron Nowa Muzyka). 

Od przeszło 15. lat prowadzi również autorskie audycje radiowe. Gościła już na antenach: 
Radiostacji, Radia Jazz, Radia Bis, Roxy, Czwórka. Od października 2017 roku prowadzi Lekkość 
Bitu w Chilli Zet.

W Suchym Lesie usłyszymy Novikę w związku z pożegnaniem lata, na które zaprasza Cen-
trum Kultury i Biblioteka Publiczna 31. sierpnia o godz. 19.00. Weźcie dobre humory, dużo lu-
zu i wpadajcie na Szkolną 16!

NOVIKA
31.08.2019, godz. 19.00

wstęp wolny
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las, ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie

Retro-potańcówka ze SWING CRAZE! 
SWING CRAZE to poznańska grupa entuzjastów i propa-

gatorów tańców swingowych takich jak Lindy Hop, Authen-
tic Jazz, Balboa, Collegiate Shag, Boogie Woogie, sięgających 
swoją historią do lat 30 XX wieku. 

Niesamowita energia i niepowtarzalny klimat retro wyra-
żony zarówno w muzyce oraz tańcu jak i również w retro cha-
rakteryzacjach, przyciągają i zachwycają wszystkich, niezależ-
nie od wieku. 

Przed imprezą będzie okazja do nauki podstaw swingu na 
warsztatach tanecznych. Tym, którzy nie będą mogli w nich 
uczestniczyć, proponujemy krótką lekcję podstawowych kro-
ków – odbędzie się tuż przed potańcówką.

23.08, sala widowiskowa CKiBP, godz. 17:15-18:45 - 
warsztaty - wstęp wolny po wcześniejszym zapisie w sekre-
tariacie lub pokoju koordynatorów (można telefonicznie 612-
-500-400/ 612-500-402)

Godz. 19:15 – retro potańcówka – wstęp wolny.

Kabaret Super Duo
27. września o godz. 19.00 zapraszamy do sali widowisko-

wej CKiBP na Kabaret Super Duo, w którym zobaczymy nie-
powtarzalną parę. 

Super Duo tworzą dwaj znakomici aktorzy: Marian Opania 
i Wiktor Zborowski, prezentujący barwny i dowcipny program, 
podczas którego można usłyszeć najlepsze teksty znane ze sta-
rych kabaretów i Kabaretu Starszych Panów. Zabrzmią zna-
komite i kultowe piosenki Młynarskiego, Wysockiego i Brela. 
Będą śmieszne, charakterystyczne dla humoru żydowskiego 
szmoncesy, zapożyczone ze starych warszawskich kabaretów. 

Całość występu przeplatana jest zabawnymi anegdotami 
zza kulis teatru oraz opowieściami z planu filmowego.

SUPER DUO – OPANIA I ZBOROWSKI
27.09.2019, godz. 19.00

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16 w Suchym Lesie

bilety: 60/50 zł do nabycia w sekretariacie CKiBP 
w lipcu i sierpniu pon-pt 8.00-16.00, 

a od września w pon 9.30-17.30 i wt-pt 8.00-16.00 
oraz na www.bilety24.pl
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Już za parę dni wchodzi w życie 
znowelizowana uchwała Rady Miasta 
Poznania w sprawie ustanowienia 
zwolnień i ulg w opłatach za prze-
jazdy liniami organizowanymi przez 
ZTM na terenie miasta Poznania 
oraz gmin objętych porozumieniem 
międzygminnym. Oznacza to, że 
zmiany, które zostały wprowadzone 
w uchwale będą dotyczyć także gmi-
ny Suchy Las, w tym komunikacji 
publicznej obsługiwanej przez spółkę 
ZKP. Jednym z najważniejszych jej 
zapisów jest ten, dotyczący uczniów 
szkół podstawowych. 

Od 1 sierpnia tego roku do korzystania 
z bezpłatnych przejazdów lokalnym trans-

portem uprawnione będą m.in.: dzieci i mło-
dzież ucząca się, uczęszczająca do szkół podsta-
wowych lub innych typów szkół realizujących 
podstawę programową kształcenia ogólnego 
wyżej wymienionych szkół, zamieszkałe na te-
renie miasta Poznania i jednostek samorządu 
terytorialnego objętych porozumieniami mię-
dzygminnymi. Są to następujące gminy: Czer-
wonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Ko-
strzyn, Kórnik, Luboń, Mosina, Murowana Go-
ślina, Pobiedziska, Puszczykowo, Rokietnica, 
Suchy Las, Swarzędz, Szamotuły, Tarnowo Pod-
górne, Duszniki, Kaźmierz i Zaniemyśl. 

Jednocześnie z wejściem w życie uchwały 
Rady Miasta Poznania, stają się nieaktualne 
zapisy uchwały Rady Gminy Suchy Las z dnia 
25 stycznia 2018 roku. 

– W „naszej” uchwale  przyznaliśmy 
uczniom prawo do bezpłatnych biletów okre-
sowych, uprawniających do poruszania się 
na terenie gminy Suchy Las. Od sierpnia za-
kres ten rozszerza się o strefę A, czyli de facto 
o miasto Poznań – wyjaśnia Marcin Buliński, 
zastępca wójta gminy Suchy Las. 

– Uprawnienie to będzie obowiązywało 
we wszystkich strefach taryfowych ZTM – na 
podstawie legitymacji szkolnej lub imiennej 
karty PEKA z zapisanym uprawnieniem – do-
daje Agnieszka Smogulecka, rzecznik praso-
wy Zarządu Transportu Miejskiego w Pozna-
niu. – Aby skorzystać z uprawnienia, ucznio-
wie (oraz ich rodzice) nie muszą wykonywać 
żadnych dodatkowych czynności. Wystarczy, 
że dziecko będzie miało przy sobie ważną legi-
tymację szkolną z zapisanym na niej miejscem 
zamieszkania. W przypadku chęci korzystania 
z imiennej karty PEKA jako nośnika danych 
o uprawnieniu do bezpłatnej komunikacji – 
najkorzystniej dla uczniów jest zapisać upraw-
nienie do bezpłatnych przejazdów już po prze-
dłużeniu ważności legitymacji na rok szkolny 
2019/2020. Uprawnienie zostanie wgrane na 
kartę PEKA w Punkcie Obsługi Klienta ZTM 
i będzie obejmowało taki sam okres, na jaki 
ważna jest legitymacja szkolna. 

REFERAT PROMOCJI GMINY
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Bezpłatna komunikacja 
publiczna dla uczniów

Gmina Suchy Las ponownie 
wśród krajowych liderów samorządowych

Wójt Gminy Suchy Las ogłasza 
pierwszy przetarg ustny nieograniczony 

na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy 
Suchy Las, położonej w Chludowie przy ul. Golęczewskiej.

ADRES 
I OZNACZENIA 
GEODEZYJNE

OPIS NIERUCHOMOŚCI CENA 
WYWOŁAWCZA

Chludowo, 
ul. Golęczewska 
Obręb - Chludowo 
Arkusz -14 
Działka - 300/14 
Powierzchnia - 0,5000 ha 
KW - P01P/00113519/0

-  Nieruchomość położona w południowej 
części Chludowa przy asfaltowej ul. Go-
lęczewskiej, około 400 metrów od drogi 
krajowej nr 11, 

-  kształt działki zbliżony do prostokąta, ze 
ściętym narożnikiem od strony ulicy Golę-
czewskiej oraz wcięciem na trafostację, 

-  sąsiedztwo stanowią niezabudowane tere-
ny inwestycyjne, tereny rolne oraz oczysz-
czalnia ścieków, 

-  teren działki nieogrodzony, niezabudowa-
ny, z lekkim spadkiem w kierunku Kanału 
Chludowskiego, 

-  w pasie wzdłuż ulicy Golęczewskiej zloka-
lizowana jest kanalizacja sanitarna tłoczna 
Ø 160 mm, sieć wodociągowa Ø 110 mm 
oraz teletechniczna; przez środek działki 
przebiega sieć elektroenergetyczna - linia 
kablowa SN-15kV o dł. 73 m; w ulicy 
Golęczewskiej zlokalizowana jest sieć ga-
zowa.

Cena prawa 
własności 
430.000,00 zł 
(netto) 

Podatek VAT - 23% 

Wysokość wadium 
43.000 zł

TERMIN I MIEJSCE PRZETARGU 
Nieruchomość przeznaczona pod tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów 
oraz tereny zabudowy usługowej.
Przetarg odbędzie się 19 sierpnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 11:00 w sali 105 Urzędu 
Gminy Suchy Las, przy ulicy Szkolnej 13.
Termin wpłaty 
wadium: 13 sierpnia 
2019 r.
Więcej informacji 
można uzyskać 
w Wydziale 
Gospodarki 
Nieruchomościami 
Urzędu Gminy Suchy 
Las, 
pokój nr 115, 
tel. +48 61 892 62 67 
lub pokój nr 107, 
tel. +48 61 892 62 91

W rankingu Miast Przy-
jaznych dla Biznesu, Su-
chy Las uplasował się na 
3 miejscu w kategorii 
miast i gmin poniżej 50 
tysięcy mieszkańców.

Wyniki rankingu Miast 
Przyjaznych dla Biznesu 

zostały ogłoszone podczas uro-
czystej gali, która była jednym 
z punktów programu Kongre-
su Regionów – najważniejsze-
go w Polsce spotkania samo-
rządu, biznesu i organizacji 
pozarządowych. Nagrodę dla 
Gminy Suchy Las odebrał Mar-
cin Buliński – zastępca wójta. 

Kongres Regionów w tym 
roku został zorganizowany 
we Wrocławiu w dniach 11-
-12 czerwca i zgromadził: 700 
uczestników, ponad 100 mów-
ców i panelistów, 50 prezyden-
tów miast i marszałków wo-
jewództw, ponad 300 burmi-
strzów, wójtów i starostów.

Ranking Miast Przyja-
znych dla Biznesu tworzony 
jest od 2007 roku przez ma-
gazyn „Forbes” we współ-
pracy z Centralnym Ośrod-
kiem Informacji Gospodar-

czej. Podczas jego opracowy-
wania miasta i gminy dzielo-
ne są na pięć kategorii we-
dług liczby mieszkańców: po-
wyżej miliona, od 300 do 999 
tys., od 150 do 299 tys., od 
50 do 149 tys. i poniżej 50 
tysięcy. Po przeliczeniu na 
1000 mieszkańców brane są 
pod uwagę następujące da-
ne za poprzedni rok: liczba 

rejestracji nowych spółek 
(po odjęciu upadłości i wy-
kreśleń z rejestru); liczba za-
rejestrowanych spółek zagra-
nicznych; saldo migracji spół-
ek (przeniesione do miejsco-
wości minus wyprowadzone 
z niej). Jak informują organi-
zatorzy rankingu, ten ostat-
ni czynnik ma wagę trzy razy 
wyższą niż pozostałe.

Gmina Suchy Las na go-
spodarczej mapie Polski wi-
doczna jest od wielu lat. Pa-
trząc na sam ranking, co roku 
plasuje się w jego ścisłej czo-
łówce. Dla przykładu w 2018 
roku zajęła w nim czwarte 
miejsce, w 2017 – drugie, 
2016 i 2015 trzecie miejsce.

REFERAT PROMOCJI 
GMINY 
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Dajmy sobie szansę 
na małe przyjemności

FELIETON

W jed-
n y m 

z ostatnich 
dni czerw-
ca byłam 
n a  ( i  t u 
sama nie 
wierzę, że 
to  p i s zę ) 

przesympatycznym spotka-
niu przedsiębiorców. W tym 
momencie wszyscy, któ-
rzy mnie znają zaśmieją się 
w głos, ponieważ wiedzą, że 
nie bywam na tego typu spo-
tkaniach… A jednak! Raz nie 
zawsze, zawsze nie wciąż. Bo 
wszystko co nas otacza i po-
wstaje z pasją jest warto-
ściowe. A tam byli właśnie 
tacy ludzie… 

Ludzie, którzy podcho-
dzili do swych małych i du-
żych firm jak do swoich pa-
sji, czegoś delikatnego, co 
trzeba otaczać opieką, o co 
się dba i pielęgnuje. I chy-
ba to mnie właśnie urzekło. 
Uważam bowiem, że rozmo-
wy bezpośrednie z ludźmi są 
fajne, czyli przyjemne, po-
trzebne i pouczające. Nie 
lubię relacji on line w wir-
tualnym świecie. Może je-
stem tak zwanej starej da-
ty, ale gdy muszę przeczy-
tać umowę lub inny waż-
ny dokument, to go drukuję, 
gdy chcę z kimś porozma-
wiać o rzeczach ważnych, to 
spotykam się w biurze, kie-
dy idę pobiegać to w ple-
nerze, nie na bieżni, a kiedy 
chcę poplotkować z koleżan-
ką, to wolę z nią iść na  przy-
słowiową kawę, niż wisieć 
na telefonie i prasować jed-
nocześnie. 

Dlatego pielęgnuję rela-
cje międzyludzkie. Dlatego 
wygłoszona na tym spotka-
niu prelekcja Joanny Jano-
wicz i jej męża Piotra Strzy-
żewskiego tak bardzo mi się 
spodobała. To o czym mówi-
li utwierdziło mnie w prze-
konaniu, że w życiu podej-
muję dobre wybory. Od cza-
sów, które nazwę tu pokor-
poracyjnymi, kieruję się za-
sadą przez nich zdefiniowa-
ną: „Bo życie nie przytra-
fia się Tobie. Życie jest dla 
Ciebie!”

Nie trzeba być milione-
rem, żeby korzystać z tego 
co daje nam życie. Za pie-
niądze wbrew pozorom du-
żo szczęścia się nie kupi. Nie 
chcę tu szerzyć poglądu, że 
pieniądze szczęścia nie da-
ją. Przeciwnie, są potrzeb-
ne, ale tylko do tego, aby żyć 
i realizować swoje cele. 

My dorośli musimy pra-
cować po to, aby stać nas by-
ło na utrzymanie siebie i na-
szych rodzin. Abyśmy mogli 
zapewnić naszym dzieciom 
możliwości wyboru dalszej 
drogi. Nie zapominajmy jed-
nak, że jesteśmy dla nich 
wzorcem. Nie otworzymy ich 

umysłów pracując od świtu 
do nocy, po to aby kupić ko-
lejną rzecz. 

S zc z ę ś l i w i e  t r a f i a m 
w swym życiu na ludzi, od 
których mogę się czegoś na-
uczyć. Przypomina mi się tu 
sytuacja, gdy po raz pierw-
szy musiałam zatrudnić pra-
cowników do swojego ze-
społu. Mój ówczesny szef po-
wiedział mi wówczas, że do-
bry pracownik, to ten, który 
chce czegoś więcej niż do-
bra płaca. Dobry pracownik, 
to ten, który chce aby stać 
go było na realizację swoich 
celów, a praca i pensja z nią 
związana mu to umożliwią. 

Dlatego w trakcie roz-
mów kwalifikacyjnych waż-
ną dla mnie informacją była 
ta dotycząca spędzania cza-
su wolnego, realizowania 
własnych celów (niestety, tu 
temat częściej krążył wokół 
spłaty kredytu, niż wyciecz-
ki na Madagaskar … ale cóż, 
cel, to cel). Ku zaskoczeniu 
osób ubiegających się wów-
czas o pracę rozmowę kie-
rowałam na tak zwane wol-
ne tematy. Ich wykształcenie 
i doświadczenie zawodowe 
było przecież opisane w CV, 
ja musiałam dowiedzieć się 
czy są lojalni, uczciwi i chęt-
ni do podjęcia nowych wy-
zwań. Bo jeżeli człowiek sza-
nuje siebie i innych, jeżeli 
potrafi rozmawiać szczerze 
i chce się uczyć nowych rze-
czy, to wystarczy, aby dać 
sobie radę w każdej pracy. 

Dziś martwi mnie pogłę-
biający się problem uzależ-
nień od gier i całego wirtual-
nego świata, od fast foodów 
i życia w samotności. Coraz 
częściej widuję memy z no-
stalgią przywołujące czasy, 
w których się wychowałam, 
gdy przyjaciół podejmowa-
ło się w domu, dzieci pozna-
wały się na podwórku przed 
blokiem, a zakupy robiliśmy 
w realnym sklepie. 

Oznacza to, że nie tylko 
ja uważam, że życie w re-
alu jest dobre. Mam na-
dzieję, że nie tylko mnie 
śmieszą nieskazitelne pro-
file w mediach społeczno-
ściowych. Gdzie widzimy cu-
downe rodziny zasiadające 
do codziennej kolacji w stro-
jach wieczorowych i rela-
cje z tychże pokazujące da-
nie po daniu i markę sztuć-
ców użytych do konsump-
cji. Chyba nie tylko mi żal 
jest tych ludzi, którzy idą na 
koncert lub inne widowisko 
i zamiast przeżywać chwilę, 
nagrywają ją smartfonami 
i robią setki selfi.

Pozwalajmy sobie na 
wyjście na spacer bez ma-
kijażu, gośćmy się w do-
mach bez specjalnych za-
proszeń i rozmawiajmy twa-
rzą w twarz dając sobie tym 
samym szanse na małe przy-
jemności. Tego sobie i Pań-
stwu życzę 

WIESIA PRYCIŃSKA 

Komputery, notebooki, Komputery, notebooki, 
urzurząądzenia peryferyjne, dzenia peryferyjne, 
serwis i usserwis i usłługi informatyczneugi informatyczne

M-DATAM-DATA
m_data@poczta.onet.plm_data@poczta.onet.pl
+48 502497087+48 502497087

JADWIGA 
CICHOCKA

odeszła 13 lipca  2019 roku

MARLENIE i TADEUSZOWI
GROCHOWINOM

i Ich Rodzinie
składamy wyrazy szczerego współczucia

z powodu śmierci 
Mamy, Teściowej, 
Babci i Prababci

MONIKA i TOMASZ
MAŃKOWSCY

Bransoletka 
pomoże znaleźć 
dziecko
Zadbaj o bezpieczeń-
stwo tych, których 
kochasz najbardziej. 
Opaski Bluon.me uła-
twiające odnalezie-
nie dzieci, dorosłych 
i zwierząt są już do-
stępne w Polsce. 

Wakacje to czas, w któ-
rym notuje się najwię-

cej zaginięć dzieci. Pochło-
nięci widokiem krajobrazów 
i innych atrakcji możemy się 
nawet nie zorientować, kiedy 
maluch zniknie z zasięgu na-
szego wzroku. Dbając o bez-
pieczeństwo najmłodszych, 
firma Bluon wprowadziła do 
sprzedaży bransoletki pozwa-
lające w łatwy i szybki spo-
sób ich zlokalizować.

Jak działa opaska Blu-
on.me? Po założeniu branso-
letki należy ją zsynchronizo-
wać ze swoim komputerem 
lub smartfonem, wchodząc 
na podaną na opasce stro-
nę. W przypadku telefonów 
komórkowych z aktywowaną 
technologią NFC – wystar-
czy zbliżyć go do opaski z od-
blokowanym ekranem. Nie-
potrzebna jest żadna aplika-
cja, tylko połączenie z inter-
netem dostępne na dowol-
nym urządzeniu stacjonar-
nym lub przenośnym. Kon-
figuracja trwa kilka sekund. 
Bransoletka nie wymaga żad-
nej konserwacji: nie potrze-
buje baterii, karty SIM czy 
opłaty abonamentowej.

Co zrobić, gdy dziecko się 
zgubi? W przypadku zaginię-
cia zbliżenie bransoletki do 
jakiegokolwiek telefonu spo-
woduje uruchomienie aler-
tu – na wszystkie połączone 
z opaską urządzenia zosta-
nie wysłana informacja o do-
kładnej lokalizacji zagubione-
go dziecka, a wraz z nią naj-
krótsza trasa dojazdu. Dodat-
kowo, jeśli w pobliżu znajdu-
je się jedna z ponad pięćdzie-
sięciu tysięcy kamer interne-
towych na świecie, za pomo-
cą strony Safeguard można 
sprawdzić w czasie rzeczywi-
stym, co dzieje się w miejscu 
pobytu naszego malucha.

Opaski bluon.me są wo-
doodporne, co ułatwia ich 
utrzymanie w czystości. Są 
dostępne w sześciu kolorach. 
Na każdej z nich znajduje się 
charakterystyczny czarny pa-
sek, który działa podobne jak 
chińska akupresura, dzięki 
czemu opaski mogą dodatko-
wo zapobiegać np. chorobie 
lokomocyjnej. Rozmiar bran-
soletek jest uniwersalny, od-
powiedni zarówno dla dzie-
ci w pierwszym jak i dwuna-
stym roku życia. Na odwro-
cie znajduje się instrukcja ob-
sługi w języku angielskim, co 
zapewni dziecku bezpieczeń-
stwo również za granicą.

Opaski Bluon.me cie-
szą się dużą popularnością 
na południu Europy. Trafiły 
już do tysięcy rodzin i pomo-
gły odnaleźć wiele dzieci we 
Włoszech i Hiszpanii. Spraw-
dzają się także w przypad-
kach poszukiwań zaginionych 
osób starszych czy zwierząt.
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Fale AJ Dungo, tłumacz Mar-
cin Wróbel, powieść graficzna, 
cena 59,90 zł, Wydawnictwo 
Marginesy. 

Oparta na faktach opowieść 
graficzna. Surfer i ilustrator AJ 
Dungo opowiada o swojej uko-
chanej i ich wspólnej miłości do 
surfingu, który pomógł im prze-
trwać najtrudniejszy w życiu 
czas zmagania się ze śmiertelną 
chorobą. Dungo po raz pierw-
szy spotkał Kristen na szkolnej 
dyskotece. Dziewczyna nie tylko 
stała się nieodłączną częścią je-
go życia i pierwszą miłością, ale 
odkryła przed nim niesamowity 
świat surfingu.   Osobista histo-
ria przeplatana jest rozdziała-
mi o korzeniach, ewolucji i naj-
ważniejszych postaciach sur-
fingu. Obserwujemy jego roz-
wój od prostej rozrywki daw-
nych mieszkańców Hawajów, aż 
do popkulturowego fenomenu 
związanego z modą, czy muzy-
ką. Dla autora to nie tylko hob-
by, ale także filozofia pozwalają-
ca radzić sobie z najtrudniejszy-
mi życiowymi falami.

Koniec świata Izabella Frączyk 
cena 38 zł, Prószynski i S-ka.

Marylka, atrakcyjna i by-
stra  jest singielką z widoka-
mi na karierę w agencji rekla-
mowej.  Wpada w oko firmo-
wemu przystojniakowi Marce-
lowi, a wskutek intrygi kolegi 
z pracy para spędza romantycz-
ny weekend w Sopocie. Po po-
wrocie Marcel bez słowa wyjeż-
dża, Maryla zaś z zaciśniętymi 
zębami stara się sprostać wy-
zwaniu, jakim jest współpraca 
z jednym z najbardziej wyma-
gających (i najbardziej atrakcyj-
nych) klientów, który okazuje 
się uroczym mężczyzną. Tym-
czasem świat przygotowuje się 
na prorokowaną przez Majów 
zagładę. Czy koniec świata bę-
dzie pretekstem do nowego 
początku w życiu?

Zdrowe łakocie Jolanta Naklic-
ka-Kleser, poradnik kulinarny, 
cena  39,90 zł, Wydawnictwo 
Zwierciadło. 

Jak przygotować w domu 
zdrowe i smakowite lody oraz 
wiele innych słodkich pysz-
ności? Jak przemienić łako-
cie w wartościową przekąskę, 
a do tego zaangażować dziec-
ko w dobrą, wspólną zabawę 
w kuchni? Zdrowe łakocie, czy-
li słodko i pysznie, chociaż bez  
białego cukru! Książka zosta-
ła przygotowana zarówno dla 

tych, którzy uważają, że nie po-
trafią piec, jak i dla poszukują-
cych urozmaicenia lub nowych 
pomysłów. Przede wszystkim 
niektóre przepisy na desery są 
banalnie proste złożone z kil-
ku składników (nawet dwóch 
czy trzech). Naprawdę każdy 
znajdzie tu coś pysznego dla 
siebie.

W pogoni za słońcem  O świe-
tle słonecznym i jego wpływie 
na ciało i umysł, literatura fak-
tu, cena 34,99 zł, Wydawnic-
two Insignis. 

Pasjonująca, wciągają-
ca książka. Omawia niezwy-
kłe znaczenie światła słonecz-
nego - od starożytnych cere-
monii towarzyszących przesile-
niom słonecznym, po laborato-
ria, w których prowadzi się ba-
dania nad snem. Od nieoczeki-
wanych korzyści zdrowotnych, 
jakie daje ekspozycja na słoń-
ce, po wiedzę na temat snu 
znaną amiszom, o której my 
nie mamy pojęcia. Często spę-
dzamy całe dnie w półmroku 
biur, a wieczorami wpatrujemy 
się w jasne światło ekranów. 
To może mieć niedobre konse-
kwencje, które dopiero zaczy-
namy pojmować. Nasza bio-
logia została zaprogramowana 
do współpracy ze słońcem. Po-
cząwszy od cyklu snu po dzia-
łanie układu immunologiczne-
go i nasze zdrowie psychiczne, 
dostęp do światła słoneczne-
go stanowi kluczowy warunek 
szczęśliwego i satysfakcjonują-
cego życia. Nowe badania su-
gerują, że stopień ekspozycji 
na światło słoneczne przez całe 
nasze życie może mieć znaczny 
wpływ na rozwój wielu chorób: 
od depresji po cukrzycę.

Maja w ogrodzie. Jesień / zi-
ma Maja Popielarska, katego-
ria Ogród, cena 49,90 zł, Wy-
dawnictwo Zwierciadło.

Najbardziej znana w Pol-
sce propagatorka pielęgnacji 
zieleni podpowie, jak uczynić 
ogród efektownym także jesie-
nią i jak bezpiecznie przygoto-
wać go do zimy, by wiosną roz-
kwitł najpiękniej jak to możli-
we. W książce znajdziemy ra-
dy: jak ochronić rośliny przed 
szkodnikami oraz chorobami, 
i jak je zwalczać,  pomysły na 
aranżację przydomowej prze-
strzeni, jak zabezpieczyć kwia-
ty i krzewy by przetrwały zimę, 
informacje o zwyczajach zwie-
rząt zamieszkujących przydo-
mowe ogródki, podpowiedzi, 
co zrobić, by ogród lub inny, 
pielęgnowany przez nas kawa-
łek zieleni pięknie się prezento-
wał o każdej porze roku. Dzięki 
temu nadal można zachwycać 
się własnym ogrodem. 

Cały świat jest cudem. Ilustro-
wany przewodnik po tajem-
nicach przyrody. Iris Gottlieb, 
ilustrator Iris Gottlieb, tłumacz 
Hanna Pasierska, przedział wie-
ku 0-10, cena 39.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Od największej czarnej dziu-
ry aż po najmniejszą komórkę: 
książka odkrywa przed czytel-
nikami tajemnice otaczającego 
nas świata, a także objaśnia za-
chodzące w nim procesy. Wie-
dzę z zakresu nauk przyrodni-
czych – o życiu, Ziemi i kosmo-
sie – autorka przedstawia w fa-
scynujący i przystępny sposób, 
również dzięki realistycznym 
ilustracjom. Zajrzyj do środka, 
jeśli chcesz się dowiedzieć, dla-
czego lepiej mieć zieloną gło-
wę niż żółtą, ile procent genów 
masz wspólnych z drożdżami 
piekarniczymi i jak zdobyć mi-
łość… gromadząc śmieci.

Konie, dziewczyna i pies. Pa-
miętnik Jacek Podsiadło, ilu-
strator Agnieszka Świętek, 
przedział wieku 10-14, cena 
29.90 zł, Nasza Księgarnia.

„Mam lat jedeNAŚCIE, czy-
li jestem NASTOlatką, to chyba 
logiczne. Jak ktoś mnie nazywa 
dzieckiem, to ma u mnie na-
prawdę przechlapane. Oprócz 
psa Rebusa mam też siostrę 
Paulinę. Ma ona tę wadę, że 
jest starsza ode mnie i niezwy-
kle się wymądrza, ale poza tym 
jest spoko. Co by tu jeszcze 
o sobie napisać…” Czy wypa-
da czytać czyjś pamiętnik? Jeśli 
zdecydujecie, że tak, wpadnie-
cie w prawdziwą pułapkę… Do-
brej zabawy życzą: Jacek Pod-
siadło i Agnieszka Świętek.

Rekiny – najlepsi myśliwi 
w przyrodzie Joe Flood, ilu-
strator Joe Flood, tłumacz Mo-
nika Gajdzińska, przedział wie-
ku 6-14, cena 34.90 zł, Nasza 
Księgarnia.

Od ponad 400 milionów 
lat rekiny uważane są za naj-
groźniejsze morskie drapieżni-
ki. Są podstawowym elemen-
tem ekosystemu, jednak strach 
nie pozwala nam docenić ich 
znaczenia, mimo że prawie nie 
zagrażają człowiekowi. Ta książ-
ka jest wypełniona oszałamia-
jącymi ilustracjami i ostrymi 
jak brzytwa faktami, które rzu-
cają światło na te fascynują-
ce stworzenia. Badania głębin 
oceanów, daleki kosmos, wy-
buchy wulkanów, nietoperze-

-wampiry, welociraptory i dużo 
więcej czeka na młodych czy-
telników w NAUKOMIKSACH!

Szczygły Beata Ostrowicka ilu-
strator, Martyna Wilner, prze-
dział wieku 10-14, cena 31.90 
zł, Nasza Księgarnia.

Zojka lubi swoje miastecz-
ko. Za nazwę, która kojarzy się 
jej z czymś miękkim jak aksa-
mit, za to, że centrum jest bli-
sko, i za pozostałości domu Ku-
lików. W zdziczałym ogrodzie 
czas płynie inaczej. W okolicy 
często kręci się bezdomny pie-
sek, Pętelek, którego dziew-
czyna dokarmia. Robi to także 
ten wiecznie ponury Igor. Zoja 
i Igor nie znają się dobrze, ale 
choć tego nie wiedzą, wiele 
ich łączy. Pewnego dnia z przy-
tuliska dla zwierząt, w którym 
oboje pomagają, ktoś kradnie 
szczygły…

Okruchy życia Judith Lennox, 
cena 42 zł, Prószyński i S-ka.

Po śmierci babki Rose 
Martineau dowiaduje się, że 
odziedziczyła wyjątkowy dom. 
Wkrótce odkrywa, że należał 
wcześniej do młodszej siostry 
babci, Sadie, o której istnieniu 
Rose nie miała pojęcia. Próbu-
jąc wyjaśnić, co poróżniło obie 
siostry, Rose odkrywa również 
sekrety wytwornego, deka-
denckiego świata lat trzydzie-
stych dwudziestego wieku.

Tymczasem życie samej 
Rose, oddanej żony i matki, zo-
staje wywrócone do góry no-
gami, gdy w następstwie pa-
skudnego skandalu jej małżeń-
stwo zaczyna chwiać się w po-
sadach. 

Pamiętnik księgarza Shaun By-
thel, cena 39,99 zł, Wydawnic-
two Insignis.

Pewien Szkot pod wpły-
wem impulsu przejmuje pod-
upadły antykwariat i postana-
wia rozkręcić ów bez wątpie-
nia niełatwy interes. Sto tysiecy 
wolumenów, półki po sufit, la-
birynty korytarzy... w pięknym 
miasteczku nad morzem. Raj 
dla miłośników książek? Cóż, 
prawie... Shaun nie szczędzi 
ironicznych uwag sobie, swo-
im ekscentrycznym pracowni-
kom czy namolnym klientom, 
nie zostawia suchej nitki na 
pewnym sklepie interneto-
wym („Jak ja, k****, niena-
widzę Amazona!”), a popular-

ne czytniki radzi spalić. Bythell 
wyrusza do starych domów 
w poszukiwaniu ciekawych ty-
tułów i odmalowuje uroki ma-
łomiasteczkowego życia. Ma 
rozbrajający dystans do siebie 
i wszystkiego wokół, poczucie 
humoru i świetny zmysł obser-
wacji. Ciepła i zabawna opo-
wieść zasługująca na to, by do-
stać się do grona bestsellerów, 
które tak irytują autora.

Tetris Ludzie i gry Box Brown, 
tłumacz Marcin Wróbel, cena 
39,90 zł, Wydawnictwo Mar-
ginesy.

Nominacja do Eisnera, ko-
miksowego Oscara, w katego-
rii najlepszy komiks oparty na 
faktach. Opowieść graficzna 
o Tertisie - jednej z najdosko-
nalszych i najpopularniejszych 
gier wideo, która do dziś cie-
szy się wielką popularnością. 
Z tym, że teraz najczęściej gra 
się w nią w telefonie. Wystar-
czy spędzić z Tetrisem trochę 
czasu, by wszędzie widzieć spa-
dające bloki, by zacząć o nich 
śnić. Aleksiej Pażytnow stworzył 
Tetrisa w 1984 roku przypad-
kiem, pracując nad oprogramo-
waniem dla radzieckiego rządu. 
Gra szybko podbiła serca współ-
pracowników Pażytnowa, któ-
rzy nie mogąc się od niej ode-
rwać, zaniedbywali obowiąz-
ki służbowe. Tetris szybko wy-
ciekł za Żelazną Kurtynę i wzbu-
dził pożądanie gigantów cyfro-
wej rozrywki: Nintendo, Ata-
ri, Sega – najważniejsi w tam-
tych czasach wydawcy gier. Ko-
miks Boxa Browna to wciągają-
ca opowieść pełna ciekawostek: 
o przebłysku geniuszu, wojnie 
o prawa do wydania gry – peł-
nej potajemnych wizyt w Mo-
skwie, sekretnych umów, licz-
nych nieporozumień i bezczel-
nych kradzieży – ale także o ro-
li gier w sztuce, kulturze i w ży-
ciu człowieka. Próba odpowie-
dzi na pytanie, dlaczego ludzie 
kochają grać w gry i dlaczego są 
one tak uzależniające 

Ukryta inteligencja hormo-
nów. Jak kierują twoim mó-
zgiem Martie Haselton, tłuma-
czenie Adam Tuz, cena 39,99 zł, 
Prószyński i S-ka.

Podobno kobiety w czasie 
owulacji więcej chodzą, mniej 
jedzą, bardziej angażują się 
w życie towarzyskie i więcej flir-
tują. A zespół napięcia przed-
miesiączkowego mógł powstać 
w toku ewolucji po to, żeby ko-
biety unikały nieodpowiednich 
partnerów. Kobiecy cykl hormo-
nalny kryje inteligencję - przy-
nosi kobietom korzyści, jakich 
potrzebują, by odnosić sukce-
sy. W odwracającej dotychcza-
sowy kierunek myślenia książce 
wybitna uczona zajmująca się 

badaniami nad seksualnością 
i cyklem owulacyjnym, poddaje 
głębokiej i odkrywczej analizie 
procesy wywierające wpływ na 
nasze zachowania. Książka mó-
wi o kobietach nie jako ofiarach 
własnych hormonów, lecz po-
siadaczkach precyzyjnie skon-
struowanych organizmów, pa-
nujących nad swoimi umysła-
mi i życiem.

Wyższa lojalność James Co-
mey, cena 39,99 zł, Prószyń-
ski i S-ka. 

Bestseller New York Timesa 
– bezkompromisowo i szczerze 
o mafii, Clintonach i Trumpie 
oraz o uniwersalnej prawdzie: 
bez uczciwości i praworząd-
ności jesteśmy zgubieni. Au-
tor opisuje swoje doświadcze-
nia z 20-letniego okresu pracy 
w amerykańskich strukturach 
władzy. Docieka, na czym po-
lega dobre, etyczne przywódz-
two, które prowadzi do podej-
mowania właściwych i skutecz-
nych decyzji. W latach 2013–
–2017 James Comey był dy-
rektorem FBI; na to stanowisko 
mianował go prezydent Barack 
Obama. Wcześniej sprawował 
funkcje okręgowego prokura-
tora federalnego w Południo-
wym Dystrykcie stanu Nowy 
Jork oraz zastępcy prokurato-
ra generalnego w administracji 
George’a W. Busha. Comey był 
zaangażowany w brzemien-
ne skutki wydarzenia w USA: 
ścigał nowojorską mafię, do-
prowadził do aresztowania ce-
lebrytki Marthy Stewart, dą-
żył do zmiany polityki admini-
stracji Busha w kwestiach tor-
tur i inwigilacji elektronicznej, 
nadzorował śledztwo w spra-
wie e-maili Hillary Clinton oraz 
dochodzenie badające wpływy 
Rosji na kampanię prezydenc-
ką Donalda Trumpa.

O maluchu w brzuchu, czy-
li skąd się biorą dzieci Mar-
ta Maruszczak, ilustrator Mo-
nika Filipina, przedział wieku 
0-6, cena 39.90 zł, Nasza Księ-
garnia.

Mela zadaje mamie, tacie 
i dziadkom pytania często uwa-
żane przez dorosłych za kłopo-
tliwe - chce wiedzieć, skąd się 
wzięła na świecie. Dziewczynka 
jest dociekliwa i oczekuje rze-
czowych odpowiedzi. W miarę 
jak rośnie, chce wiedzieć coraz 
więcej. Ta książka to znakomi-
ta pomoc podczas rozmów na 
temat płci i rozmnażania na-
wet przez kilka lat. Podaje rze-
telne informacje w sposób zro-
zumiały dla kilkulatka i podpo-
wiada, w jaki sposób taktow-
nie przekazywać je maluchom. 
Wspólna lektura oraz ogląda-
nie pięknych ilustracji zaspoko-
ją ciekawość dziecka, a rodzi-
com pozwolą uniknąć skrępo-
wania, gdy córka czy synek za-
skoczą ich kolejnym pytaniem.
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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

Z biedy nie zakładają rodziny?
Średni wiek, w jakim statystyczny Polak decyduje się na założenie rodzi-
ny to 30 lat. Czy to późno? Moment, w którym chcemy związać się z kimś 
na stałe i posiadać dziecko lub dzieci, to indywidualna kwestia, ale faktem 
jest, że z roku na rok przesuwamy go w czasie. Dlaczego?

MAGDALENA KASPRZAK

Pierwsze miejsce na liście 
„winowajców” zajmu-

ją wysokie koszty życia, brak 
odpowiednich warunków lo-
kalowych i potrzeba zdobycia 
stabilnej sytuacji finansowej 
w pierwszej kolejności. Mło-
dzi Polacy uważają również, 
że wychowanie dziecka w na-
szym kraju po prostu jest dro-
gie w stosunku do zarobków, 
na które mogą liczyć. To rów-
nież tłumaczy, dlatego ta grupa 
wkracza w dorosłość z długa-
mi. Ci którzy są świadomi swo-
jej sytuacji finansowej, opóź-
niają moment, w którym zosta-
ją rodzicami, póki ta nie ulegnie 
poprawie.

W 2018 roku w Polsce na 
świat przyszło tylko prawie 
390 tys. dzieci. Mniej o 13 tys. 
niż w 2017 r. Od kilku lat ma-
my do czynienia z niżem de-
mograficznym, a w odwróce-
niu tej tendencji nie pomo-

gło nawet wprowadzenie pro-
gramu 500+. Czy młodzi Po-
lacy celowo odkładają w cza-
sie moment, w którym decy-
dują się na posiadanie dzieci, 
stawiając na karierę, eduka-
cję i rozwój własnych ambicji? 
Czy może rozsądnie podchodzą 
do sprawy, mając świadomość, 
ile kosztuje utrzymanie rodziny 
i zapewnienie pociechom by-
tu na odpowiednim poziomie 
i doskonalone wiedzą, że jesz-
cze ich na to nie stać na obec-
nym etapie życia? Z pewnością 
obie kwestie mają znaczenie, 
jednak ta druga wydaje się być 
bliższa prawdzie. Wskazują na 
to dane i statystyki. 

„Podejrzany nr 1”: rosną-
ce koszty życia. Do zakładania 
rodziny z pewnością nie zachę-
cają rosnące koszty życia – we-
dług danych, 70 proc. z nas 
ocenia je jako wysokie lub bar-
dzo wysokie. Tylko 4 proc. na-
szego społeczeństwa uważa, że 
każdego miesiąca ponosi niskie 
opłaty. 

W ciągu ostatnich trzech 
lat zdrożały praktycznie wszyst-
kie media. Średnie rachunki za 
prąd, ogrzewanie i wodę łącz-
nie wynoszą już prawie 640 
zł miesięcznie, czyli niewiele 
mniej niż połowę wszystkich 
kosztów utrzymania. Te sięga-
ją już ponad 1,5 tys. zł. Jesz-
cze w 2015 r. było to „tylko” 
980 zł. 

Nie pomaga w tej sytuacji 
fakt, że niestety zarobki w na-
szym kraju rosną wolniej, niż 
koszty życia. Co prawda, śred-
nie wynagrodzenie w naszym 
kraju wynosi ponad 5,2 tys. zł 
brutto, ale płaca minimalna 
już tylko nieco ponad 2,2 tys. 
zł brutto i młodzi Polacy wkra-
czający na rynek pracy z ma-
łym doświadczeniem zawodo-
wym przeważnie mogą liczyć 
na pensję w niewiele wyższej 
kwocie. Po odliczeniu podat-
ku, składek na świadczenia, 
itp., pozostają z kwotą, któ-
ra starcza na utrzymanie, ale 
w portfelu zostaje im niewie-
le „wolnej” gotówki. Oczy-
wiście, gdy prowadzimy go-
spodarstwo domowe z drugą 
osobą, mamy dodatkowe źró-
dło dochodów, niektóre wy-
datki możemy zatem podzie-
lić przez dwa, ale koszty ży-
cia pary także są wyższe niż 
w przypadku samotnie żyją-
cego singla.

Obecne koszty życia dla 
większości Polaków stano-
wią nie lada wyzwanie finan-
sowe, a to nie wszystkie wy-
datki, które dotyczą młodych. 
Wśród osób między 19 a 35 
rokiem życia istnieje niema-
ła grupa, która zanim zdecy-
duje się na założenie rodziny, 
chce mieć już ustabilizowaną 
sytuację finansową (przynajm-
niej w pewnym stopniu) i inne 

aspekty życia. Chodzi przede 
wszystkim o mieszkanie. 

Na tym etapie życia po-
trzeba posiadania własnego M. 
jest oczywista. Ci, którzy nie 
chcą decydować się za miesz-
kanie w wynajętym lokum, sto-
ją przed koniecznością zakupu 
własnego kąta. W grę wcho-
dzi przeważnie zakup na kre-
dyt. Paradoksalnie zaciągnięcie 
takiego zobowiązania nie uła-
twia zrobienia tego ostatnie-
go kroku w dorosłość. Istnieje 
obawa, że spłata kredytu po-
chłonie znaczną część domo-
wego budżetu i nie pozwoli na 
dodatkowe koszty, które wyni-
kają z założenia rodziny, więc 
młodzi Polacy przekładają ten 
moment na „potem”. Czekają 
na kolejną, lepiej płatną pracę, 
na zebranie nawet drobniej-
szych oszczędności, które by-
łyby wsparciem w momencie, 
kiedy na świecie pojawi się po-
ciecha, a razem z nią wydatki.

„Podejrzany nr 2”: dzieci – 
kosztowna sprawa. Koszty po-
jawiają się wtedy, gdy dziecka 
jeszcze nie ma na świecie. Ten 
dotyczący wyprawki dla nowo-
rodka zaczyna się już od ok. 1,6 
tys. zł (w tej wersji podstawo-
wej) i nie ma w tym przypadku 
górnej granicy. Na rynku obec-
nie znajduje się wiele „gadże-
tów” pomagających rodzicom 
w opiece i pielęgnacji nowo 
narodzonego dziecka, a każ-
dy z nich to dodatkowy wyda-
tek. Kupno wózka jest jednym 
z tych największych – koszt od 
500 zł do nawet 14 tys. zł. Na-
leży pamiętać także o tym, że 
dzieci szybko rosną i trzeba li-
czyć się z tym, że wiele z tych 
kosztów, które ponosimy na 
początku, nie są jednorazowy-
mi wydatkami. Na następnych 
etapach koszty nie maleją.  

Utrzymanie dziecka może 
pochłaniać średnio nawet do 
30 proc. domowego budżetu 
każdego miesiąca. Szacuje się, 
że do momentu, gdy dziecko 

nie osiągnie pełnoletności, ro-
dzice muszą wydać od 176 do 
190 tys. zł. To uśrednione kal-
kulacje, które nie uwzględnia-
ją tego, że np. pociecha już od 
najmłodszych lat będzie treno-
wała kosztowny sport lub ro-
dzice zdecydują się ją posłać 
do prywatnych szkół, itp. Na-
leży także być świadomym te-
go, że gdy na świecie pojawia 
się dwójka lub więcej dzieci, 
wspomniane koszty drastycz-
nie rosną.

Z prawdziwie dużymi wy-
datkami rodzice muszą się li-
czyć dopiero po kilku latach, 
gdy dziecko pójdzie do szko-
ły. Z każdym rokiem koszty te 
będą rosły. Teoretycznie opie-
kunowie nie powinni się te-
go obawiać, ponieważ wraz 
z większym doświadczeniem 
na rynku pracy, będą mogli li-
czyć na wyższe pensje i popra-
wę sytuacji finansowej. Wyda-
je się jednak, że ten argument 
nie przekonuje młodych Po-
laków, którzy myślą o założe-
niu rodziny. W dodatku, nie-
rzadko zdarza się, że po naro-
dzeniu dziecka jedno z rodzi-
ców (przeważnie jest to mat-
ka) przynajmniej na jakiś czas 
musi zrezygnować z pracy za-
wodowej, a to oznacza mniej 
pieniędzy w domowej kasie. 
Te osoby, które wybiegają my-
ślami w przyszłość i są świado-
me tej kwestii, nie spieszą się 
do posiadania potomstwa. 

Zaciągnięcie pożyczki lub 
kredytu mogłoby pomóc na 
starcie młodym Polakom, któ-
rzy są gotowi założyć rodzinę, 
kiedy jest na to najlepszy czas, 
ale nie są na niego przygoto-
wani finansowo. Nie wszyscy 
jednak korzystają z tego roz-
wiązania i wydaje się, że to do-
bry krok, ponieważ osoby po 
20 roku życia i tak są już jed-
ną z bardziej zadłużonych grup 
społecznych w naszym kraju. 

„Podejrzany nr 3”: zadłu-
żenie młodych Polaków. Co 

prawda 31-latek z 6 mln zł dłu-
gów na koncie to niechlub-
ny rekord, ale dane pokazują, 
że z każdym rokiem przybywa 
młodych Polaków z długami. Ci 
w grupie wiekowej 25-35 lat są 
zadłużeni łącznie na kwotę 6,5 
mld zł. Niestety, problem jest 
także widoczny wśród jeszcze 
młodszych. Nieco ponad 1 na 5 
osób w grupie wiekowej 18-24 
lata posiada już jakieś zobo-
wiązanie kredytowe, a łącznie 
są one już winne 872 mln zł.

Najbardziej jednak niepo-
kojące wydaje się to, że na 
przestrzeni krótkiego okresu, 
zadłużenie w tej grupie wieko-
wej wzrosło o ponad 60 proc.

Jakie jest źródło długów 
młodych Polaków? Na pierw-
szym miejscu należy wymienić 
brak doświadczenia w świecie 
finansów, brak wiedzy na te-
mat podstawowych produk-
tów bankowych. Z tym wią-
że się kolejny problem – po-
spieszne zawieranie umów np. 
z operatorami telefonii komór-
kowych, nieczytanie regulami-
nów sklepów internetowych. 
To wszystko może prowadzić 
do problemów finansowych. 
Niestety, Polacy do 25 roku ży-
cia także „słyną” z tego, że uni-
kają płacenia mandatów wy-
stawionych za jazdę komunika-
cją miejską bez ważnego biletu 
i dość niefrasobliwego podej-
ścia do spłat drobnych poży-
czek i rat za zakupy.

Jeżeli chodzi o młodszą 
część naszego społeczeństwa, 
to jednak najbardziej zadłużo-
ne są osoby ok. 35 roku życia 
– winni swoim wierzycielom 
łącznie 1,14 mld zł. Trzeba jed-
nak zaznaczyć, że w tej grupie 
za tę wysoką sumę zadłuże-
nia odpowiadają zaciągnięte 
kredyty hipoteczne. Znajdują 
się w niej także te osoby, któ-
re opóźniają moment założe-
nia rodziny, ponieważ najpierw 
chcą zapewnić rodzinie „ideal-
ne” warunki lokalowe.   
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Alfa Romeo Tonale 
wyróżniona 
Alfa Romeo Tonale zdobyła nagrody Readers’ 
Choice Design Award 2019. Samochód ten 
pierwszy raz został zaprezentowany publiczności 
w marcu tego roku podczas Międzynarodowego 
Salonu Samochodowego w Genewie, a jej debiut 
w Wielkiej Brytanii miał miejsce na początku 
lipca podczas Goodwood Festival of Speed.

Koncepcyjny model Alfa 
Romeo Tonale został na-

grodzony tytułem „Readers’ 
Choice Design Award” w pre-
stiżowym brytyjskim konkur-
sie Auto Express Awards 2019, 
zaledwie kilka dni po tym, jak 
zachwycił publiczność swoim 
debiutem w Wielkiej Brytanii 
podczas Goodwood Festival 
of Speed.

Tytuł został przyznany 
przez Czytelników magazynu 
Auto Express, dzięki czemu 
wyróżnienie to ma wyjątko-
wy charakter dla zespołu pro-
jektantów Centro Stile FCA 
w Turynie.

Steve Fowler, redak-
tor naczelny magazynu Au-
to Express powiedział:  - Nie 
powinno dziwić, że Alfa Ro-
meo zajęła pierwsze miejsce 
w naszym konkursie w kate-
gorii designu. Bowiem mar-
ka może poszczycić się ponad 
100-letnim doświadczeniem 
w tworzeniu jednych z naj-

piękniejszych samochodów 
na świecie. Tonale to pew-
nością jeden z największych 
sukcesów Alfy Romeo i nie 
możemy się doczekać, aby zo-
baczyć, jak ten koncepcyjny 
samochód zmieni się w mo-
del w produkcji seryjnej.

Z kolei Scott Krugger, szef 
Działu Designu Alfy Romeo, 
dodał: - Tonale to niezwykle 
ważny samochód koncepcyj-
ny dla Alfy Romeo, gdyż jest 
to pierwszy model z napę-
dem hybrydowym typu plug-
-in w ofercie i dlatego mu-
si być zarówno funkcjonalny, 
jak i piękny.

Scott dodał jeszcze: - To 
wielki zaszczyt odebrać na-
grodę przyznaną przez Czytel-
ników Auto Express. To fanta-
styczne, że prawdziwi entu-
zjaści motoryzacji wybrali Al-
fę Tonale. Cały zespół projek-
tantów jest zachwycony, że 
nowy samochód koncepcyjny 
został już tak doceniony.

Nowy PEUGEOT 508 SW
Po premierze sedana na polskim rynku pojawiła się wersja SW nowego 
PEUGEOT 508. 

- Premiera nowego PEU-
GEOT 508, odbiła się szero-
kim echem zarówno w Pol-
sce, jak i w całej Europie. Sa-
mochód wzbudził wielkie za-
interesowanie i zebrał wie-
le entuzjastycznych recenzji. 
Wprowadzenie na polski ry-
nek wersji kombi tego mo-
delu, wzbogaca ofertę marki 
PEUGEOT skierowaną do wy-
magającego klienta segmen-
tu D, oczekującego samocho-
du nowoczesnego, funkcjo-
nalnego, wyróżniającego się 
atrakcyjnym designem oraz 
zapewniającego bezpieczną 
i komfortową jazdę. Jestem 
przekonany, że nowy PEUGE-
OT 508 SW spełni wszystkie 
te oczekiwania i stanie się li-
czącym się graczem w tym 
bardzo konkurencyjnym seg-
mencie – powiedział Paweł 
GAWRYLUK, dyrektor marki 
PEUGEOT w Polsce

Po sukcesie sprzedaży li-
mitowanej serii First Edition, 
nowy PEUGEOT 508 SW jest 
dostępny w Polsce w sprze-
daży od dziś w pełnej gamie, 

składającej się z 4 wersji wy-
posażenia oraz pięciu jedno-
stek napędowych. 

Podstawowa wersja otwie-
rająca gamę to jednostka wy-
sokoprężna BlueHDi o mocy 
130 KM połączona z manual-
ną 6-stopniową skrzynią bie-
gów w wersji Active, która za-
wiera bogate wyposażenie 
z zakresu bezpieczeństwa (Pa-
kiet Safety 5*), czujniki par-
kowania, 8” ekran dotykowy, 
tempomat, system bezkluczy-
kowego uruchomienia auta. 
Cena: 129 400 zł. 

Dodatkowo w wersji Ac-
tive z silnikiem PureTech 180 
KM EAT8 w standardzie wy-
stępuje zawieszenie adapta-
cyjne Active Suspension Con-
trol. 

Silnik PureTech 180 KM 
EAT8 to jednostka, która 
otwiera gamę silników ben-
zynowych. Tak skonfigurowa-
na oferta odpowiada na ocze-
kiwania klientów tego seg-
mentu rynku, poszukujących 
mocnych, dynamicznych sil-
ników. Gama wersji mainstre-

508 SW ma te same zalety, 
a jednocześnie wyróżnia się 
rasową sylwetką i, jak na pro-
ducenta samochodów seryj-
nych, nowatorskimi rozwią-
zaniami – dodał Gilles Vidal, 
dyrektor ds. stylistyki PEU-
GEOT

Marka PEUGEOT zawsze 
projektuje nadwozia kom-
bi na bazie sylwetki sedana 
(podobnie było w przypad-
ku PEUGEOT 504, który po-
jawił się na rynku pięćdzie-
siąt lat temu). Dzięki funk-
cjonalnym relingom dacho-
wym SW jest prawie tak ni-
ski jak sedan i ma zaledwie 
1,42 m wysokości. To prawie 
o 6 cm mniej niż PEUGEOT 
508 SW poprzedniej genera-
cji. Niskie nadwozie zapew-
nia optymalną aerodynami-
kę przy zachowaniu wystar-
czającego miejsca nad gło-
wą dla pasażerów na tylnych 
siedzeniach, zgodnie ze stan-
dardami w tym segmencie. 
Nowy PEUGEOT 508 SW ma 
długość 4,78 m (tylko 3 cm 
więcej niż w sedanie i 5 cm 
mniej niż model poprzedniej 
generacji). 

W tym roku marka PEUGEOT po raz kolejny 
zdobyła uznanie w teście Fleet Cars&Vans, zorga-
nizowanym przez magazyn „Fleet”. Została tym 
razem nagrodzona w kategorii „Duży Samochód 
Firmowy” za model Peugeot 508 SW, który wła-
śnie zadebiutował na polskim rynku. Magazyn 
„Fleet” już po raz piąty zorganizował flotowy test 
samochodów osobowych i użytkowych. W testach 
Fleet Cars&Vans, Auto Premium wzięło udział 80 
samochodów dla biznesu. 

W rolę jurorów wcieliło się grono 100 eks-
pertów odpowiedzialnych za flotę samochodową 
w dużych firmach z różnych branż, przedstawi-
ciele firm leasingowych oraz z sektora Car Fleet 
Management. Pod okiem profesjonalnej kadry in-
struktorów przeprowadzono próby na dużej i ma-
łej pętli toru Kielce w Miedzianej Górze, próby off 
roadowe oraz jazdy na drogach publicznych.

Dokończenie na stronie 16

am dopełniona jest poprzez 
wersje GT Line i GT, które 
swoim wykończeniem, moc-
nymi silnikami i bogatym wy-
posażeniem ukazują w peł-
ni agresywny i komfortowy 
charakter koncepcji nowego 
PEUGEOT 508 SW. 

W czwartym kwartale 
2019 roku planowane jest 
rozszerzenie gamy silnikowej 
o jednostkę typu Plug-in Hy-
brid (PHEV) o mocy 225 KM. 

- Zaprojektowany razem 
z sedanem, nowy PEUGEOT 
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Najnowsza wersja ŠKO-
DY SUPERB wyposażona 

jest w adaptacyjne oświetle-
nie Matrix LED. Jego zaletą 
jest szeroki i intensywny snop 
światła zwiększający bezpie-
czeństwo podczas nocnych 
podróży oraz wielosegmento-
wa budowa reflektorów. ŠKO-
DA zadbała przy tym o kom-
fort wszystkich użytkowników 
dróg. Komputer pokładowy 
wykrywa pojazdy znajdujące 
się z przodu lub nadjeżdżające 
z naprzeciwka i wyłącza po-
szczególne moduły automa-
tycznie regulując wiązkę świa-
tła, która może oślepiać in-
nych kierowców. 

System pozostawia jed-
nak przed pojazdem oświe-
tloną i dobrze widoczną tra-
sę. Adaptacyjne oświetlenie 
może działać także podczas 
zbliżania się do skrzyżowania 
czy pokonywania zakrętu do-
świetlając przestrzeń przed 
i obok pojazdu. Specjalne 
oprogramowanie może wy-
krywać wiele obiektów jed-
nocześnie i reagować na nie 
w czasie rzeczywistym.

Głównym sercem re-
flektora jest dwufunkcyj-
ny moduł LED będący źró-
dłem świateł mijania i dro-
gowych. Obok modułu znaj-
dują się trzy reflektory, które 
stanowią część świateł dro-
gowych i zwiększają ich moc. 
Reflektory mogą też pełnić 
rolę świateł dziennych, po-

zycyjnych i kierunkowska-
zów. Te trzy funkcje opiera-
ją się na precyzyjnej tech-
nologii światłowodowej i na-
dają samochodowi charak-
terystyczny wygląd w dzień 
i w nocy. Reflektor obejmuje 
także podświetlane, przypo-
minające igły, struktury LED 
będące częścią nowej funkcji 
Coming/Leaving Home, któ-
re tworzą efekt animacji pod-
czas zamykania i otwierania 
pojazdu.

Do poprawnego działania 
technologii matrycowej nie-
zbędne jest połączenie z ka-
merą umieszczoną za przed-
nią szybą. Sygnały z urządze-
nia są następnie przetwarza-
ne przez jednostki sterujące, 
które wysyłają polecenia do 
reflektora zgodnie z algoryt-
mem. Oprócz przedniej ka-
mery system reaguje również 
na informacje z danych ma-
py nawigacyjnej. Oznacza to 

na przykład, że pełna wiąz-
ka światła dostępna jest tyl-
ko poza terenem zabudowa-
nym.

Opracowanie reflektorów 
było wspólnym wysiłkiem 20-
-osobowego zespołu, który 
składał się z ekspertów ds. 
projektowania, optyki, roz-
woju, elektroniki i testów.

- Prace nad technolo-
gią trwały około czterech 
lat, przy czym zdecydowana 
większość czasu pochłonęło 
wymyślenie i zatwierdzenie 
samej koncepcji. Technolo-
gia Matrix jest jednym z naj-
nowszych trendów w oświe-
tleniu samochodowym i ofe-
ruje wiele korzyści dla kie-
rowców podnosząc poziom 
bezpieczeństwa i komfortu 
prowadzenia o każdej porze 
– komentuje Vratislav Kra-
tochvíl, koordynator oświe-
tlenia przedniego w dziale 
Rozwoju Technicznego ŠKO-
DA.

Prace nad rozwojem 
oświetlenia matrycowego nie 
ustają. ŠKODA chcąc zapew-
nić klientom najnowszą do-
stępną technologię, a tym sa-
mym zagwarantować maksy-
malny komfort i bezpieczeń-
stwo podczas nocnej jazdy, 
planuje wykorzystanie tych 
rozwiązań w innych projek-
tach. 

Odświeżony SUPERB wy-
posażony w oświetlenie MA-
TRIX LED niebawem trafi do 
salonów w całej Polsce.

Lexus sam pojeździ po Brukseli 
Toyota ogłasza rozpoczęcie programu testów zautomatyzowanej jazdy 
(AD – Automated Drive) na drogach publicznych w Europie. Po udanych 
symulacjach i próbach na zamkniętych torach, Toyota przenosi opra-
cowane przez siebie systemy automatycznej jazdy do rzeczywistego 
otoczenia miejskiego - tętniącego życiem centrum Brukseli w Belgii. 
Testowy pojazd, Lexus LS,  będzie poruszać się po stałej trasie w stolicy 
Unii Europejskiej przez 13 miesięcy.

Matrix w… ŠKODZIE SUPERB 
Co dokładnie kryje się pod nazwą oświetlenie Matrix LED, które zasto-
sowano w najnowszym odświeżonym modelu ŠKODY SUPERB? Jakie są 
zalety tej technologii i dlaczego zapewnia jeszcze większy poziom bezpie-
czeństwa wszystkim uczestnikom ruchu? 

- Centrum badawczo-roz-
wojowe Toyota Motor Euro-
pe w Brukseli jest regional-
nym centrum doskonalenia 
technik komputerowych, któ-
re sprawiają, że komputery 
„widzą” i „rozumieją” oto-
czenie. Głównym celem tego 
pilotażowego programu jest 
zbadanie złożonych i nieprze-
widywalnych ludzkich zacho-
wań oraz ich wpływu na wy-
magania wobec automatycz-
nych systemów jazdy. Głów-
nym celem Toyoty jest zre-
dukowanie liczby ofiar wy-
padków drogowych do zera. 
Dlatego kluczowe jest zrozu-
mienie ludzkiego zachowa-
nia w odpowiedzi na złożo-
ność i zróżnicowanie popula-
cji w środowisku miejskim, ja-
kim jest Bruksela, europejska 
stolica, zamieszkiwana przez 
obywateli 184 różnych na-
rodowości. Po udanych pró-
bach na drogach publicznych 
w Japonii i USA, teraz system 
zostanie sprawdzony w euro-
pejskich warunkach – powie-
dział Gerard Killmann, wice-
prezes ds. Badań i Rozwoju 
w Toyota Motor Europe.

- Region stołeczny Bruk-
seli, a w szczególności Brus-
sels Mobility, są zaangażo-
wane w najnowsze osiągnię-
cia technologiczne, dotyczą-
ce zautomatyzowanych po-
jazdów. Jesteśmy świadomi 
potencjału tej technologii, 
jako rozwiązania dla miej-
skiej mobilności, a jednocze-
śnie priorytetowo traktujemy 
bezpieczeństwo. Uwzględnili-
śmy to w naszym nowym Re-
gionalnym Planie Mobilności, 
o nazwie „Dobry Ruch” oraz 
w jednym z 50 działań, które 
wykonaliśmy, by urzeczywist-
nić naszą wizję: przewidzieć 
automatyzację pojazdów. 
Nasze ambitne, strategiczne 
badanie, dotyczące przejścia 
na zautomatyzowane pojaz-
dy, determinuje kolejne kro-
ki, niezbędne do stworzenia 
mocnych ram oraz ich rozwo-

ju. Możemy być dumni z te-
go, że nasze miasto i region 
są miejscem badań w środo-
wisku naturalnym dla tego 
rodzaju nowoczesnych roz-
wiązań z zakresu mobilności. 
Zdecydowanie wspieramy in-
nowacje, dotyczące mobilno-
ści, co jest widoczne na are-
nie międzynarodowej – po-
wiedział Christophe Vanoer-
beek, Brussels Mobility

Lexus LS to seryjny pojazd, 
który będzie poruszać się po 
otwartych drogach. Jedyną 
różnicą jest zamontowany na 
jego dachu pakiet czujników, 
w tym LIDAR, radary, kame-
ry i precyzyjny system pozy-
cjonowania. Dla bezpieczeń-
stwa, w samochodzie obec-
ny jest operator, nadzorujący 
pracę  urządzenia - kierowca, 
który może interweniować 
i w dowolnym momencie wy-
łączyć system automatycznej 
jazdy, przejmując kontrolę 
nad samochodem. Wprowa-
dzenie pojazdu na publicz-
ne drogi poprzedziły miesią-
ce przygotowań: sprawdze-

nie systemu automatycznej 
jazdy, szkolenia kierowców, 
analiza tras i zaangażowanie 
władz w uzyskanie niezbęd-
nych zezwoleń.

Badania nad systema-
mi zautomatyzowanej jazdy 
wpisują się w globalną wi-
zję Toyoty, dotyczącą stwo-
rzenia dla wszystkich bez-
piecznej i coraz lepszej mo-
bilności. Toyota widzi związek 
między kierowcą i samocho-
dem, jako współpracującymi 
ze sobą elementami zespo-
łu (Mobility Teammate Con-
cept). Mając na celu realiza-
cję bezpieczniejszej i bardziej 
dostępnej mobilności, Toyota 
równolegle pracuje nad dwo-
ma różnymi, zautomatyzowa-
nymi modelami jazdy: Guar-
dian i Chauffeur1. Rozwijając 
te najnowocześniejsze tech-
nologie, Toyota w przystęp-
ny sposób popularyzuje peł-
ną gamę systemów bezpie-
czeństwa i wyposaża wszyst-
kie swoje nowe samochody 
w systemy Toyota Safety Sen-
se i Lexus Safety System +2.
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Nowe Renault Koleos
Nowy Koleos – duży SUV Grupy Renault teraz oferowany jest w jeszcze 
bardziej komfortowym i stylowym wydaniu, a jego cena zaczyna się od 
122.900 zł

Na światowym rynku du-
żych SUV-ów Renault Koleos 
jest ceniony za solidną i atrak-
cyjną stylistykę, komfort i dy-
namikę. SUV Renault posiada 
również świetne właściwości 
terenowe dzięki wykorzysta-
niu współpracy Renault-Nis-
san-Mitsubishi. Po dwóch la-
tach od debiutu na europej-
skim rynku pojawia się no-
wa, pod każdym względem 
ulepszona wersja modelu, 
z bardziej wyrazistą stylisty-
ką nadwozia i komfortowym 
wnętrzem. Nowy Koleos ma 
również nowe, bardziej wy-
dajne silniki o wyższych osią-
gach i więcej zaawansowa-
nych technologii. 

Stylistyka Renault Kole-
osa jest zdaniem wielu kie-
rowców głównym powodem 
zakupu tego modelu. Koleos 
wpisuje się w kanony dużych 
SUV-ów i doskonale spełnia 
oczekiwania klientów. Nowy 
Koleos ma bardziej wyrazisty 
styl i atrakcyjny wygląd.

Przód Nowego Koleosa 
przyciąga uwagę bardziej wy-
razistym grillem. Na całej sze-
rokości zderzaka pojawia się 

chromowana listwa sięgająca 
aż do świateł przeciwmgło-
wych, które są podkreślone 
chromowaną linią. W dolnej 
części zderzaka widać impo-
nującą osłonę podwozia, któ-
ra podkreśla terenowy wy-
gląd samochodu.

Zmieniony tył Nowe-
go Koleosa z wyżej sięgającą 
osłoną podwozia i poprzecz-
ną chromowaną listwą jest 
spójny stylistycznie z przo-
dem. Trzecie światło stopu 
zostało wydłużone. Podobnie 
jak w poprzedniej generacji, 
podwójna chromowana koń-
cówka wydechu wnosi spor-
towy akcent. 

Nowy Koleos ma nowe 
obręcze kół ze stopu meta-
li lekkich, w tym czarne, 19-
-calowe „Kavea”. W ofercie 
znalazł się również nowy ko-
lor nadwozia Czerwony Mil-
lesime. 

Wnętrze Nowego Kole-
osa zostało starannie wykoń-
czone w najdrobniejszych de-
talach. Kierownica, dźwignia 
zmiany biegów, obramowa-
nia nawiewów ze wstawka-
mi z satynowego chromu, 

deska rozdzielcza z miękkim 
wykończeniem i obicia drzwi 
budzą uznanie perfekcyjnym 
wykonaniem. Nowy model 
zachowuje duże rozmiary 
i rekordową przestronność. 
Jednocześnie oferuje ulep-
szone najważniejsze ele-
menty wyposażenia wnę-
trza, z korzyścią dla komfor-
tu i dobrego samopoczucia 
pasażerów.

Nowy Koleos dba o swo-
ich pasażerów. Dzięki długo-
ści nadwozia 4672 mm z roz-
stawem osi 2704mm zapew-
nia maksymalną ilość miej-
sca dla użytkowników i ich 
bagaży. Pasażerowie siedzą-
cy z tyłu docenią dużą wy-
sokość do dachu oraz sze-
rokość kabiny na wysokości 
ramion i łokci. Zachowano 
również dużo miejsca na nogi 
i utrzymano rekordową w tej 
kategorii  ilość miejsca na wy-
sokości kolan w drugim rzę-
dzie, która wynosi 289 mm. 
Obecnie Nowy Koleos ma 
możliwość regulacji kąta po-
chylenia oparcia tylnej ka-
napy, aby pasażerowie mogli 
odpocząć i odprężyć się pod-

czas długich podróży. Nowy 
model może być również wy-
posażony w otwierany szkla-
ny dach, sięgający aż do tyl-
nych miejsc, dzięki któremu 
kabina wydaje się bardziej 
przestronna. 

W zależności od wer-
sji Nowego Koleosa długość 
siedzenia można regulować 
dzięki wysuwanej poduszce, 
a szerokie zagłówki Relax za-
pewniają komfortowe pod-
parcie głowy. Oprócz możli-
wości elektrycznej regulacji 
w sześciu płaszczyznach oraz 
funkcji podgrzewania i wen-
tylacji fotel kierowcy ma rów-
nież funkcję masażu. 

System Easy Break, do-
stępny od strony bagażnika, 
pozwala jednym ruchem ręki 
złożyć tylną kanapę, dzieloną 
w układzie 1/3-2/3. Bagaż-
nik o pojemności 579 litrów 
w konfiguracji 5-miejscowej 
można zwiększyć do 1795 li-
trów, składając tylną kana-
pę. Innym ciekawym rozwią-
zaniem jest możliwość po-
dzielenia bagażnika za po-
mocą podłogi umieszczonej 
na tym samym poziomie co 
próg. W ten sposób projek-
tanci stworzyli płaską po-

wierzchnię bagażnika, która 
ułatwia załadunek. 

Nowy Koleos oferu-
je również wiele schowków 
o łącznej pojemności 35 li-
trów, w tym 11-litrowy scho-
wek w desce rozdzielczej i 7-
-litrowy schowek w konsoli 
centralnej. Przednie uchwy-
ty na napoje są podgrzewa-
ne lub chłodzone.

Nowy Koleos będzie na-
pędzany silnikami nowej ge-
neracji. Jednostki Blue dCi 
Renault zostały wyposażo-
ne w najnowsze technolo-
gie oczyszczania spalin. Jest 
to m.in. system selektywnej 
redukcji katalitycznej (SCR), 
uważany za najbardziej sku-
teczny system eliminacji tlen-
ków azotu (NOx). Technolo-
gia zmniejsza emisję czą-
stek stałych, a jednocześnie 
w żadnym stopniu nie wpły-
wa na osiągi.

Silniki,  produkowane 
w fabryce Cléon we Francji, 
są dostępne w dwóch wer-
sjach: 

- 1.7 Blue dCi 150 X-Tro-
nic - elastycznie i płynnie pra-
cujący, cichy silnik o mocy 150 
KM zachwyca wszechstron-
nością i niskim zużyciem pa-
liwa w każdych warunkach. 

Oferowany jest w wersji z na-
pędem na przednie koła.

- 2.0 Blue dCi 190 X-
-Tronic 4x4-i - silnik ma moc 
większą o 15 KM od poprzed-
niej generacji gwarantuje 
świetne osiągi i dużą przy-
jemność z jazdy. Oferowany 
jest w wersji z napędem na 
cztery koła.

Silniki Blue dCi w Nowym 
Koleosie są dostępne z au-
tomatyczną skrzynią X-Tronic 
najnowszej generacji. Dosko-
nale przystosowana do eu-
ropejskich warunków, świet-
nie nadaje się do jazdy po 
mieście, a jednocześnie ob-
niża zużycie paliwa i zwięk-
sza przyjemność z jazdy 
w porównaniu z tradycyjny-
mi skrzyniami automatyczny-
mi. Skrzynia X-Tronic zapew-
nia bardziej płynną jazdę, 
bez przerw w przyspiesza-
niu podczas zmiany biegów. 
Jest również cichsza - nie ma 
głośnego wchodzenia na ob-
roty. Kierowca może wybrać 
tryb sekwencyjny z użyciem 
sześciu biegów gwarantujący 
dynamiczne doznania z jaz-
dy oraz lepsze przyspieszenie 
i pozwalający na hamowanie 
silnikiem.
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Nowy PEUGEOT 508 SW
Unikatowym rozwiąza-

niem dla modelu kombi za-
projektowanego przez pro-
ducenta samochodów seryj-
nych są drzwi z oknami bez 
obramowania. To pozwala za-
równo wyostrzyć i zdynami-
zować sylwetkę, jak i obniżyć 
linię szyb. Koła wypełniają ca-
łe nadkola, antena dachowa 
została usunięta i wykonana 
w technologii nadruku. 

Dzięki reflektorom wy-
konanym w technologii Full 
LED i pionowym, opalizują-
cym światłom dziennym LED, 
nowy PEUGEOT 508 SW jest 
widoczny z daleka w każdych 
warunkach pogodowych.

Dużo uwagi poświęco-

no rozmieszczeniu i objęto-
ści schowków. W klimatyzo-
wanym schowku w desce roz-
dzielczej zmieszczą się dwie 
butelki o pojemności 1,5 li-
tra, w kieszeniach wszystkich 
drzwi po jednej butelce o po-
jemności 1 l, a kolejne dwie 
butelki o pojemności 0,5 litra 
w środkowym schowku pod 
podłokietnikiem (nie licząc 
uchwytów na napoje). Umie-
jętnie poprowadzone prze-
wody pozwoliły zwolnić miej-
sce w pobliżu dźwigni zmia-
ny biegów skrzyni EAT8, gdzie 
z łatwością zmieszczą się naj-
większe smartfony (o ile nie 
są one ładowane indukcyjnie 
w schowku pod konsolą).

Z tyłu pasażerowie mają 

do dyspozycji siedzenie, któ-
rego oparcie jest pochylone 
pod kątem 27° dla większej 
wygody. W porównaniu do 
sedana wysokość do dachu 
jest o 4 cm większa, a pano-
ramiczne otwierane okno da-
chowe typu spojler wypełnia 
niemal całą powierzchnię da-
chu. Dzięki tylnym drzwiom 
bez obramowania szyb i zin-
tegrowanym z nimi trójkąt-
nym oknem bocznym, dostęp 
do tylnego siedzenia jest bar-
dzo łatwy i szeroki.

Nowy PEUGEOT 508 SW, 
podobnie jak sedan, jest pro-
dukowany w zakładzie w Mi-
luzie i został wprowadzony na 
rynek ze znakiem „Gwarancji 
Francuskiego Pochodzenia”.


