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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

Ziołowa higiena 
zębów

Mintperfekt aroma ZIAJA to nowoczesna hi-
giena jamy ustnej oparta na mineralnych składnikach: 
krzemionkach, węglanie wapnia, białej glince i perli-
cie. Posiada ziołowe aromaty zawierające naturalne 
olejki mięty, limonki, werbeny, eukaliptusa, zielonej 
herbaty. Bez glutenu, odpowiednia dla dzieci i doro-
słych bez ograniczeń wiekowych, dla vegan. Delikat-
nie myją powierzchnię zębów, dokładnie oczyszczają 
z płytki nazębnej i przywracają naturalną biel.  Cena 
ok. 7,30 zł -100 ml. W serii jest:  Żel do mycia i hi-
gieny zębów limonka mięta, Biała glinka do my-
cia i higieny zębów verbena mięta, Mus do mycia 
i higieny zębów zielona herbata mięta, Perlit do 
mycia i higieny zębów eukaliptus mięta. Prepara-
ty Mintperfekt aroma ZIAJA delikatnie polerują 
w czasie szczotkowania, dają efekt rozjaśnienia bez 
wpływu na szkliwo. 

Kolorowa pielęgnacja
Nowe Maseczki LIRENE (2.99 zł  7 ml) są 100% pochodzenia naturalnego, 100% odnawialne, 100% biode-

gradowalne. Idealnie peelingują, usuwając martwy naskórek. TROPICAL SHAKE to peeling enzymatyczny do 
twarzy mango delikatnie natłuszcza i niweluje uczucie ściągnięcia skóry. Papaina przyspiesza złuszczanie zewnętrz-
nych, przebarwionych warstw naskórka, umożliwiając głębszą penetrację substancji wybielających. WILDBERRY 
SMOOTHIE to nawilżająca maska do twarzy.  Czarna porzeczka – tworzy na skórze barierę ochronną, zwiększa 
jędrność, elastyczność i  nawilżenie. Ekstrakty z jezyn i borówek, źródła witamin i kwasów owocowych regenerują 
skórę, wyłapując wolne rodniki, a masło Shea nawilża i odżywia. 
GUARANA ANTI-AGEING NECTAR to 
ujędrniająca maska do twarzy na odmłodzenie. 
Guarana, roślina z amazońskiej dżungli bogata 
w kofeinę i witaminę B3 dodaje skórze energii 
na cały dzień. Yerba mate, ekstrakt z ostrokrze-
wu paragwajskiego pomaga skórze zachować 
młody wygląd , a masło Shea nawilża i od-
żywia. CUCUMBER LEMONADE oczysz-
czająca maska glinkowa do twarzy skutecznie 
usuwa z powierzchni skóry wszelkie zanie-
czyszczenia, intensywnie wygładza. Ogórek 
odblokowuje i ściąga rozszerzone pory, regu-
luje nawilżenie. Cytryna dostarcza skórze cen-
nych witamin, odświeża i  rozjaśnia. Wyciąg z 
mięty łagodzi i zmniejsza zaczerwienienia.

Wiosna w perfumerii Sephora

Dużo nowości czeka na nas w 
perfumerii Sephora zarówno w pie-
lęgnacji jak i w makijażu jak  LIFT 
& FIRM POCKET PALETTES. Ta 
kolekcja mini-palet cieni do powiek 
marki Sephora Collection jest stwo-
rzona do niekończącej się zabawy. To-
ny błękitne, śliwkowe, ciepłe i zimne 
brązy plus 400 kombinacji kolorów. 
Jedwabisty mat, kremowy metal i ośle-

piający bro-
kat. Ich ma-
ły format jest 
idealny do po-
prawek maki-
jażu w każdej 
chwili, a opa-
kowania wy-

konane odpowiedzialnie. Wysuwana 
paleta Sephora Collection pochodzi z 
lasów zarządzanych w sposób zrów-
noważony, bez lusterka i magnesu. 

Kreatywne i zaskakujące zapa-
chy DO NOT DRINK Sephora Col-

lection mają 87% 
składników pocho-
dzenia naturalnego. 
DO NOT DRINK 
– Eau épicée zestaw 
perfum Jaśmin + 
Czerwony pieprz w 

dużym formacie 50ml i w wersji mini 
(10 ml). Można mieć zawsze przy so-
bie zapach kwiatu jaśminu zanurzone-
go w mieszance kolorowych przypraw 
korzennych. Cena145 zł. 

SEPHORA COLLECTION pro-
ponuje też nowe maseczki na noc 
(35 zł). Skóra jest nawilżona, a usta 

jakby pełniejsze! Maseczki 
na noc z 93% składników 
roślinnych pochodzenia 
naturalnego działają pod-
czas snu już od pierwszej 
aplikacji - np. LYCHEE  
SLEEPING MASK. Lek-
ka żelowa tekstura wtapia 
się w skórę. Opuncja figo-
wa: źródło minerałów, zna-
na jest z właściwości nawil-

żających. Mleczko migdałowe: 
znane z właściwości ochronnych 
i nawilżających dla skóry suchej. 
Liczi: źródło witamin i aminokwa-
sów nawilża i przywraca skórze 
blask.  LIP SLEEPING MASK 
Maseczki na noc do ust wani-
la i truskawka z formułą 97% 

składników pochodzenia naturalnego 
obdarzają usta dobroczynnym dzia-

łaniem składników 
roślinnych. Wa-
nilia z ekologicz-
nych upraw, źródło 
kwasów tłuszczo-
wych o właściwoś-
ciach odżywczych 
i zmiękczających. 

Truskawka, źródło nienasyconych 
kwasów tłuszczowych i przeciwutle-
niaczy wzmacnia barierę ochronną 
skóry. Tubki wykonane w 74% z pla-
stiku z odpadów trzciny cukrowej. 
S E L F - TA N N I N G 
MOUSSE Samoopa-
lająca mgiełka do 
ciała Sephora Col-
lection zapewnia na-
turalną opaleniznę bez 
ekspozycji na słońce. 
Pianka zawierająca 
98% składników po-
chodzenia naturalne-
go, która łączy kwas 
DHA (umożliwiający uzyskanie zło-
cistej opalenizny) i aloes (znany z 
właściwości kojących skórę). Flakon 
składa się w 33 % z plastiku pocho-
dzącego z odpadów trzciny cukrowej. 
Łatwo się nakłada, szybko schnie, za-
pewnia wyrównany koloryt. Ma przy-

jemny zapach.
Nowa, limitowana ko-

lekcja HALO Smashbox 
to gama kosmetyków 
rozświetlających. Ha-
lo Highlighter (159 zł) to  
uniwersalna paleta zawie-
rają uzupełniające się for-
muły, które gładko się roz-
prowadzają i mieszają. W 
duecie jest rozświetlający 
odcień nadający blask oraz 

jedwabisty perłowy odcień wzmacnia-
jący połysk. Dostępne dwa odcienie: 
Golden Bronze i Golden Pearl.

Badania EISENBERG zyska-

ły międzynarodowe uznanie za pro-
fesjonalizm w łączeniu wszystkiego 
co najlepsze w nauce i przyrodzie. 
CRYOFORM aktywny żel-krem 
antycellulitowy marki Eisenberg 
(365 zł, 240 ml) to krioterapia w tu-
bie! Działa jak kuracja zimnem, która 
pomaga zredukować cellulit i tłuszcz. 
Ta biotechnologiczna formuła wzbo-
gacona kamforą, eukaliptusem i men-
tolem tonizuje i stymuluje krążenie 
krwi, pozostawiając uczucie świeżo-
ści na skórze. Kofeina oraz Kompleks 
Wyszczuplający drenują i ogranicza-

ją miejscową ku-
mulację tłuszczu. 
Działa na meta-
bolizm lipidów, 
oczyszcza, usu-
wa toksyny, dre-
nuje i sprzyja 

ograniczeniu gromadzenia się wody. 
Skóra jest głęboko ujędrniona.

Wielozadaniowa formuła Gin-
Zing Into The Glow Brightening 
Serum marki ORIGINS (169 zł, 30 
ml) działa natychmiastowo poprzez 
przyspieszenie naturalnego procesu 
złuszczania naskórka. 5-procentowy 
kompleks odbudowujący zawiera eks-
trakt z nasion zielonej kawy 
oraz kwasy AHA/BHA i Panax 
Ginseng wspomagający ener-
gię. Wspiera naturalne procesy 
enzymatyczne, aby usunąć mar-
twy naskórek, wygładzić po-
wierzchnię skóry i zmniejszyć 
rozszerzone pory. Ta skuteczna 
formuła pochodzenia natural-
nego – w 100% wegetariańska 
i wegańska – zawiera potężną 
dawkę witaminy C oraz kwa-
su hialuronowego, który ujęd-
rnia i nawilża skórę, natych-

miast zwiększając 
poziom nawodnienia 
i wygładzając drob-
ne, suche zmarszczki. 
Poza działaniem roz-
świetlającym serum 
odświeża aromatem 
olejków eterycznych 
z pomarańczy, grejp-
fruta, cytryny oraz 
mięty.

Od ponad 50 lat 
marka Mario Badescu cieszy się 
światową renomą, ze względu na 
swoje ponadczasowe podejście do 
pielęgnacji skóry. Opiera formuły 
produktów na kojących roślinach, 
ekstraktach ze świeżych owoców 
i innych naturalnie pozyskanych 
składnikach dla skóry każdego ty-
pu, o różnych problemach. Hyalu-

ronic Dew Cream Krem do twarzy 
z kwasem hialuronowym Mario 
Badescu (149 zł, 42 g) nawilża skó-
rę, bez obciążania jej, za sprawą 
kompleksu skwalanu i  hialuronia-
nu sodu. Nietłusta, żelowo-kremowa 
formuła, zawierają-
ca bogatą w mine-
rały zieloną herbatę, 
tymianek i ekstrakt 
z ogórka poprawia 
wygląd skóry i do-
daje jej świeżości. 
Krem może być sto-
sowany na dzień lub 
na noc. 

Australijska marka LANO, spe-
cjalizuje się w produktach zawiera-
jących lanolinę naturalnego pocho-
dzenia. Dziś marka Lano oferuje 
kosmetyki do rąk, ust i ciała jak 
Intensywnie regenerujący krem 
do rąk o zapachu róży lub koko-
sa. Nietłusta formuła kremu trwa-
le nawilża i zapewnia ekstremalną 
miękkość bardzo suchym dłoniom 
i paznokciom. Receptura zawie-
ra mieszankę lanoliny, witaminy E 
oraz masła shea. Krem jest dostępny 

w dwóch wersjach 
zapachowych: ró-
ży i kokosa (55 zł, 
50 ml).

Cztery sypkie 
pudry Givenchy 
połączono w jed-
nym opakowaniu. 
Nicolas Degen-
nes, dyrektor arty-
styczny do spraw 
makijażu i kos-
metyków koloro-
wych, wyjaśnia: 

„Skóra nigdy nie jest cała w jednym 
kolorze. Trzeba zmieszać i połączyć 
trzy albo cztery odcienie, żeby od-
tworzyć jej naturalną promienność”. 
Odcienie Prisme Libre zawarte w 
drobnym pudrze dają na skórze de-
likatny efekt świetlistości. Maskuje 
on niedoskonałości i zwiększa pro-

mienność 
cery, po-
zostawia-
jąc ak-
s a m i t n e 
m a t o w e 
w y k o ń -
c z e n i e . 
C z t e r y 
odcienie: 
po lewej 

dwa korygujące, a po prawej dwa 
rozświetlające.

Kalifornijska marka Youth to 
The People, utworzona w roku 
2015, powraca tej wiosny z no-
wymi  kosmetykami do pielęgna-
cji cery i - jak zawsze - ze wspa-
niałymi składnikami! YERBA 
MATE RESURFACING ENERGY 
FACIAL Rewitalizujący peeling 
z yerba mate o podwójnym działa-
niu złuszczająco-oczyszczającym za-
wiera:  papainę i bromelainę – aktyw-
ne enzymy, które usuwają obumarłe 
komórki skóry oraz składniki mikro 
złuszczające – bambusa i ziemię dia-
tomitową (okrzemkową). Dwuminu-
towy zabieg rewitalizuje skórę, przy-
wracając jej promienny blask. Cena 
155 zł - 59ml. 

CURLY STARTER KIT mar-
ki DEVA- Zestaw star-
towy kosmetyków do 
włosów kręconych za-
wiera wszystkie nie-
zbędne produkty dla 
pięknych falowanych 
włosów: szampon (88,7 
ml), odżywkę (88,7 ml), 
krem do stylizacji Sty-
ling Cream (88,7 ml) 
oraz żel do stylizacji 
(88,7 ml). Cena 125 zł.  
LEAVE-IN DECADENCE - Ultra 
nawilżająca odżywka do włosów 
kręconych, bez spłukiwania szyb-
ko się wchłania, pozostawiając od-
żywione i jednocześnie lekkie loki. 
Delikatna formuła, wzbogacona o 
olejek pequi i mleko chufa dodaje 
sprężystości i blasku. Kosmetyk jest 
idealny do włosów kręconych i moc-
no kręconych a także do włosów su-
chych, zniszczonych oraz potrzebu-
jących nawilżenia (105 zł, 355ml).
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Seks śmieszy nieustannie 
Rozmowa z KABARETEM „POD WYRWIGROSZEM” – Beatą Rybarską, 
Łukaszem Rybarskim, Maurycym Polaskim i Andrzejem Kozłowskim

- W życiu są pewne nieprzekra-
czalne granice. Czy w twórczości 
artystycznej, kabaretowej też takie 
granice istnieją? 

Łukasz Rybarski: - Na pewno 
istnieją, ale myślę że te granice każ-
dy artysta narzuca sobie sam, bo jest 
właśnie artystą i ma do tego prawo. 
On za to odpowiada. I z drugiej strony 
– te granice określają sobie widzowie. 
I w tym momencie następuje taka za-
leżność, że jak te granice się mijają, to 
widzowie nie przychodzą do kina, te-
atru, czy kabaretu, nie kupują biletów. 
I tyle. Trudno jest jednym słowem wy-
znaczyć te granice.

Maurycy Polaski: - Często mó-
wi się o nie szarganiu świętości, 
ale moim zdaniem świętość można 
„szargnąć”, pod warunkiem, że zrobi 
się to z klasą, inteligentnie, dowcip-
nie i nie obrażając nikogo. Staramy 
się tak właśnie robić i tych granic nie 
przekraczać.

- Kabaret ma tylko bawić, czy 
może bawić i uczyć? Bawić i zwra-
cać uwagę na głupotę, wady, złe 
przyzwyczajenia itp.?

Łukasz Rybarski: - Wie pan…, 
to zależy od wieku i dojrzałości widza, 
publiczności. Pamiętam, gdy zaczyna-
liśmy, gdy byliśmy młodym kabare-
tem, to zależało nam przede wszystkim 
na tym, żeby rozbawić tak do końca. 
Ale wchodząc w wiek dojrzały, w 
pewien rejon życia związany z uwa-
runkowaniami społeczno-polityczny-
mi zaczyna człowiek więcej myśleć i 
dochodzi to wniosku, że ten talent po-
winien się czemuś przysłużyć. Więc 
pisząc teraz teksty na potrzeby kaba-
retu, które są o bieżącej sytuacji spo-
łeczno-politycznej, zawsze staramy się 
jakiś wniosek, morał sformułować, by 

nie zachowywać swoich przemyśleń 
dla samego siebie.

Beata Rybarska: - To nie chodzi 
o uczenie kogokolwiek, ale chcemy 
zwrócić uwagę…

Maurycy Polaski: - Ludzie chcą 
się bawić, a nie podlegać indoktry-
nacji…

Beata Rybarska: - Dlatego gdy 
ktoś już poucza nachalnie na scenie ka-
baretowej, to przestaje być śmieszny.

- Kabaret „Pod Wydrwigro-
szem” został założony w 1994 ro-
ku. Warto było tyle lat tak się mę-
czyć na scenie, z publicznością, 
z tekstami?

Łukasz Rybarski: - Na scenie, 
to my się nie męczymy. Na scenę 
wchodzimy z przyjemnością. Mę-
ka jest przed i po występie. Mę-
czymy się przygotowując program, 
jadąc dziewięć godzin z Krakowa 
do Poznania. Ale… warto było. Bi-
lans tych lat wychodzi zdecydowa-
nie na plus.

- Proszę opowiedzieć o państwa 
największej wpadce kabaretowej.

Maurycy Polaski: - Ja bym przy-
pomniał Zamość, „Piknik Dwójki”…

Beata Rybarska: - Mówisz o po-
ważnej wpadce, a ma być wesoła… 
(śmiech).

Łukasz Rybarski: - Wie pan, 
trudno wybrać, bo wpadki się zdarza-
ją… Jak się dużo pracuje, to zawsze ar-
tystycznie można się gdzieś pomylić. 
Zresztą, wpadka to pojecie względne. 
Przecież często bywa tak, że notujemy 
wpadkę na koncie, ale publiczność o 
tym nie wie, myśli, że tak właśnie mia-
ło być. Poważne wpadki kończą się 
często telefonami i gratulacjami, sły-
szymy wtedy „super”, „to było coś”. I 
odwrotnie – nam się wydaje, że występ 

się udał, że było super, a zdaniem wi-
dzów było tak sobie. O takich wpad-
kach nie mówmy na poważnie.

- Ale coś jednak proszę powie-
dzieć.

Łukasz Rybarski: - Kiedyś mieli-
śmy wpadkę zabawną z kolegą Maury-
cym. Nie pamiętam, jaka to była miej-
scowość…

Maurycy Polaski: - Chyba Ka-
lisz…

Łukasz Rybarski: - Nie, było to 
gdzieś na południu Polski… O, już 
wiem – w Krośnie. Występowaliśmy 
wówczas pod inną nazwą i w więk-
szym 6-osobowym składzie kabareto-
wym, z muzykami, w sumie było je-
denaście osób. Ale nie wszyscy wtedy 
mieli czas i pojechaliśmy we dwóch z 
Maurycym, bo organizatorowi bardzo 
zależało. Ale żeby nas nie było mało, 
zabraliśmy muzyków. Impreza była w 
ogóle nie rozreklamowana, bo to były 
jakieś „Dni Krosna”, ale rozproszone 
w różnych miejscach i gdy wyszliśmy 
na tę scenę z Maurycym, to okaza-
ło się, że na widowni siedzi czterech 
lumpków..

Maurycy Polaski: - …i piątka 
dzieci.

Łukasz Rybarski: - Cała ta pub-
liczność patrzyła na nas z podziwem 
i zastanawiała się, co tu teraz będzie. 
Cisza kompletna. Muzycy wyszli, coś 
tam zagrali. My wyszliśmy z Maury-
cym i coś tam dowcipkujemy. Ludzie 
zaczęli się zbierać, bo zobaczyli, że 
coś się dzieje. Jeden, drugi, trzeci… 
Patrzymy w pewnym momencie, ma-
my już tej widowni no ze sto osób. 
I zawładnęło nami szczęście, że po 
piętnastu minutach programu udało 
się, że wzbudziliśmy zainteresowa-
nie, że ludzie przychodzą i nie odcho-

dzą, ale… Nagle zauważyłem, że ci 
wszyscy ludzie stoją pod sceną, ale… 
tyłem do nas. Okazało się, że naprze-
ciwko były pierwsze w Polsce pokazy 
bungee. Faceci skakali, a mieszkańcy 
Krosna przyszli do nas, by z daleka le-
piej widzieć.

Maurycy Polaski: - Oo-
ooooooooooo….

Łukasz Rybarski: - Faceci się 
darli, bungee latało w górę i w dół, a 
myśmy z pięcioma muzykami dawali z 
siebie wszystko. Ale… pijacy jako je-
dyni odwrócili się w naszą stronę.

Maurycy Polaski: - i dzieci też 
(śmiech).

- Państwa zdaniem dzisiaj za-
bawniejszy jest kabaret, czy rzeczy-
wistość? 

Łukasz Rybarski: - To nie od 
dzisiaj, niestety, tylko od jakiegoś cza-
su jest tak, że śmieszniejsza jest rze-
czywistość i dlatego trudno jest być 
dzisiaj artystą kabaretowym. Kaba-
ret na czym polega? No na tym, że-
by przegiąć. Pokazać jakieś zjawisko 
i przegiąć. A dzisiaj mamy przykła-
dy takich przegięć, że naprawdę jest 
nam trudno.

Maurycy Polaski: - Pójdziemy 
teraz w lirykę.

- O Jezu. „Dziady” część III…
Beatą Rybarską: - Dziady, 

(śmiech), dobre…
Łukasz Rybarski: - Dziady… 

Najstarszy jest Maurycy… Ile? 58 
lat?

Maurycy Polaski: - Dokład-
nie…

- To ja jestem starszy, ale nie ro-
bię kabaretu. No, prawie… A mó-
wiąc poważnie, co dzisiaj ludzi śmie-
szy?

Łukasz Rybarski: - Niezmien-
nie jedna sprawa poza polityką, czy-
li… seks.

Beatą Rybarską: - To prawda, 
seks śmieszy nieustannie.

Łukasz Rybarski: - Tematy tabu, 
zawsze…

Maurycy Polaski: - Im człowiek 
jest starszy, tym bardziej seks go śmie-
szy.

Łukasz Rybarski: - Ja nawet w 
programie żartuję pytając publiczność 
„Jak myślicie, jakiego rodzaju żarty 
robimy, jak na widowni są starsi lu-
dzie?” Na ogół zapada cisza, a ja mó-
wię „wszystko o seksie”. Starszych 
cieszy seks. Młodzi używają, a star-
szych cieszy.

- A na poważnie. W Polsce prze-
stanie być śmiesznie?

Łukasz Rybarski: - Dokładnie 
tak, ale damy sobie radę. Lepiej żeby 
było mniej śmiesznie w polityce, ale 
bardziej normalnie. Od rozśmieszania 
to my jesteśmy.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

FOT.  MONIKA MAŃKOWSKA
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Noskawery, czyli… co nam 
zafundował korona(ś)wirus

W ła ś c i w i e 
dobrze, że 

w ogóle nie kwa-
lifikuję się do 
szczepienia prze-
ciw Covid-19, bo 
miałabym dyle-
mat, czy zgłosić 

się na to szczepienie. Pomijam cha-
os i nieudolność naszej władzy i to, 
że niektórzy z grupy wiekowej 70+ 
mają terminy na grudzień. Poza 
tym powinniśmy mieć wybór - za 
darmo taka szczepionka, jaka jest, 
a jeśli chcemy inną, to za dopłatą 
możemy wybrać. A nie: równi i rów-
niejsi.... Najpierw „eksperci” mó-
wili, że trzeba przyjąć drugą daw-
kę najpóźniej po 21 dniach, potem 
tę przerwę wydłużyli do 42 dni lub 
6 tygodni, a na końcu uznali, że 
niektórym wystarczy jedna daw-
ka. Czyli tak naprawdę nie wiedzą, 
jak jest. 

Nie wierzę ekspertom do spraw 
epidemii, którzy straszą, że będzie 
kolejna i jeszcze kolejna fala - w ich 
interesie jest, żeby epidemia trwa-
ła jak najdłużej, bo tak długo bę-
dą mieli pracę i kasę. Władzy też 
pasuje wprowadzanie ograniczeń, 
nakładanie mandatów (co z tego, 
że nielegalnych - wiele osób nie 
ma czasu biegać po sądach, żeby 
udowadniać, że przepisy są bez-
prawne). Obostrzenia nakłada się 
według widzimisię - do sklepu meb-
lowego można iść, a na basen nie. 
Szkoły są zamknięte, a przedszkola 
i żłobki nadal działają. Niby dlacze-
go akurat tak? Rok temu w mar-
cu nie obowiązywały maseczki, a 
jak już odpowiednie hurtownie się 
zaopatrzyły, to stały się obowiąz-
kowe. Niedawno władza zaleciła 
(niektórzy zrozumieli, że nakazała) 
maseczki jednorazowe chyba dla-
tego, że zalegają w sklepach.  No-
wy lockdown (oczywiście nie mamy 
polskiego słowa) ma trwać do 9 
kwietnia, żeby 10 kwietnia niektó-
rzy mogli swobodnie świętować. 

W życiu nie uwierzę, że Mini-
sterstwo Zdrowia ma realne dane 
z komputerów ze szpitali z całe-
go kraju na temat liczby zakażeń 
(czyli pozytywnych testów). Pewnie 
nadal lekarze w szpitalach czasem 
muszą biegać między piętrami, bo 
z radiologii do gabinetu Internetem 
nie można przesłać zdjęcia. Raczej 
uwierzę, że ktoś te liczby wymyśla, 
według potrzeb. Zresztą 25 tysięcy 
zakażeń w 38 milionowym kraju to 
nie jest nawet 1 procent, nie jest 
nawet 1 tysięczna. 1 procent wyno-
siłby 380 tysięcy chorych. Na moje 
oko, to nie jest taka epidemia, jak 
kiedyś dżuma czy cholera, na którą 
umierali wszyscy, całymi rodzinami 
i całymi miastami. 

Ludzie zawsze umierali codzien-
nie na różne choroby. W ubiegłym 
roku zmarło około 80 tysięcy osób 
więcej niż rok wcześniej, czyli jakieś 
0,002 liczby wszystkich mieszkań-
ców Polski. Ogólna liczba ludności 
zmniejszyła się, ale trudno się dzi-
wić, że urodziło się znacznie mniej 
dzieci, bo kobiety nie chcą zacho-
dzić w ciążę z braku poczucia bez-
pieczeństwa i strachu przed  złą 
opieką zdrowotną dla siebie i dzie-
cka. Te 80 tysięcy więcej zgonów 
może wynikać z braku dostępu do 
lekarza i durnych e-porad, zwleka-
nia z badaniami (za późno wykry-
wa się ostatnio raka i inne poważ-
ne choroby). Jak ktoś ma zawał 

lub wylew, to każda minuta się li-
czy, żeby otrzymać pomoc. Jeśli nie 
można dotrzeć do szpitala, umiera 
się w karetce. A odwoływanie pla-
nowanych zabiegów (na które do-
tychczas  pacjenci czekali miesiąca-
mi lub latami) - na pewno zwiększy 
liczbę powikłań i zgonów. Moim 
zdaniem takie zalecenie to jest w 
ogóle chamskie lekceważenie cho-
rych. Ale w innym szpitalu przyjmu-
je się bez problemu pacjentów na 
szpitalne zabiegi jednodniowe - nie 
robi się im testów, bo nie trzeba. 
Znajoma ostatnio miała taki mały 
zabieg bez testów. Rano w pocze-
kalni czekała wśród 10 nieznanych 
sobie osób przez 3 godziny. Po po-
łudniu wróciła normalnie do domu. 
Czyli w niektórych szpitalach leka-
rze nie obawiają się epidemii?  

Dlatego osobiście uważam, że 

szczepionki na Covid 19 nie mają 
znaczenia (chociaż mogę się my-
lić). Być może po roku już się trochę 
przyzwyczailiśmy do tego wirusa, 
tak jak od lat żyliśmy w towarzy-
stwie koronawirusa grypy (cieka-
we, że w tym roku grypy chyba nie 
ma...). Co roku od jesieni do wios-
ny szalały różne wirusy przeziębie-
niowe, a od maja był spokój, jak 
się robiło ciepło. Tak też było rok 
temu i tak mam nadzieję będzie w 
tym roku na wakacje. 

Co roku firmy farmaceutycz-
ne próbowały ludzi namówić do 
szczepień przeciw grypie, ale chęt-
nych było MAŁO, BARDZO MA-
ŁO...  A koncerny farmaceutyczne 
są zainteresowane, żeby było du-
żo chętnych. Firmy nie zarabiają 
na tym, żebyśmy wyzdrowieli, ale 
na tym, abyśmy regularnie kupo-
wali te same leki. Najbardziej więc 
opłacają się tym firmom choroby 
przewlekłe - nadciśnienie, choroby 
serca, cukrzyca i inne wymagają-
ce stałego przyjmowania leków. 
Dlatego też  królują w TV ciągle 
te same reklamy pasujące do po-
ry roku. 

Na klasycznych szczepionkach 
nie ma aż takiego zarobku, bo co 
to za interes, jeśli dziecko jest szcze-
pione raz lub dwa razy w życiu? 
Koncerny farmaceutyczne marzyły 

o tym, żeby każdy chciał się co ro-
ku na coś szczepić. No i udało się 
ludzi wystraszyć, chociaż covid ma 
tyle różnych objawów i braków ob-
jawów, że wystarczyłoby na setkę 
wirusów. Wcześniej przy grypie też 
można było wylądować w szpitalu 
na zapalenie opon mózgowych lub 
zapalenie płuc, będąc chorym na 
serce lub inne poważne choroby. 
Ale w telewizji nikt nie mówił, co-
dziennie, przez cały dzień w kółko 
o tej jednej chorobie... Jakby tak 
permanentnie nas bombardowali 
informacjami o nowotworach, też 
bylibyśmy przekonani o ogromnym 
zagrożeniu. Z drugiej strony pro-
dukcja szczepionek nie nadąża za 
popytem, bo firmy produkują swo-
im tempem - zwiększenie produk-
cji być może wygenerowałoby za 
duże koszty, więc i zarobek byłby 

za mały. A tymczasem czas leci... 
można jeszcze zarobić na testach, 
maseczkach, płynach dezynfeku-
jących, szpitalach tymczasowych. 
Teraz przynajmniej władza ma uza-
sadnienie, że tyle pieniędzy na te 
szpitale wydała – przecież kolejna 
fala nadeszła... 

Żeby było jasne - nie jestem 
przeciwna szczepionkom. Wręcz 
przeciwnie - uważam, że są jed-
nym z największych wynalazków 
ludzkości. Jestem aktywną zwo-
lenniczką szczepień, a rodziców nie 
szczepiących dzieci przeciw polio 
czy gruźlicy uważam po prostu za 
głupich. Uważam też, że oprócz 
bezpłatnych szczepień (refundo-
wanych przez NFZ), warto szcze-
pić dzieci przeciw: ospie wietrznej, 
bakterii haemophilus influenzae, 
pneumokokom, meningokokom 
(są tak groźne, że w przypadku in-
fekcji dziecko może umrzeć  w kilka 
dni) czy odkleszczowemu zapaleniu 
mózgu i HPV. Tak zrobiłam ja z mo-
imi dziećmi, choć to sporo koszto-
wało. Ale może niekoniecznie bym 
się szczepiła na choroby grypopo-
dobne co roku,  choćby z tego po-
wodu, że wirus mutuje...(!!!)

Lubię książki o tematyce me-
dycznej, więc z zainteresowaniem 

Prawdziwy przyjaciel 
to skarb

Z  bliżamy się do 
końca pierwszego 

kwartał tego roku i ra-
zem ze śniegiem top-
nieją również nasze 
noworoczne postano-
wienia. Wśród nich są 
takie, niezmienne od 

wielu lat, tak zwane obowiązkowe na 
liście. 

Dla mojej najlepszej przyjaciółki z cza-
sów studiów numer jeden na liście to: „za-
cznę biegać”. Zawsze w związku z tym z 
końcem roku podejmujemy temat wspar-
cia. Ja biegam, bo lubię i samo bieganie 
sprawia mi przyjemność, a dobra forma, 
która kapryśnie pojawia się i znika, to kwe-
stia dodatkowego bonusu. Ona chce bie-
gać, choć nie sprawia jej to najmniejszej 
przyjemności i kończy się zawsze tak sa-
mo, czyli „rzuceniem ręcznika na ring”. Jak 
się domyślacie i tym razem nie pominęły-
śmy tematu. Z tą małą różnicą, że zamiast 
rozpisek biegowych przygotowałam plan 
treningowy polegający na wyzwoleniu 
chęci biegania - bo tu mamy problem. 

Moja przyjaciółka nie ma problemów 
z wagą większych niż ja, radzi sobie z wy-
zwaniami lepiej ode mnie i pozostaje tylko 
kwestia kondycji i chęci. Mój plan polegał 
zatem na tym, żeby w jej umyśle zrodzi-
ła się nieodparta chęć biegania i żeby nie 
miało to nic wspólnego z bonusami, które 
może dzięki temu osiągnąć. Kiedy dostała 
ode mnie karteczkę z tak zwaną rozpiską 
jej zdumienia nie dało się nie zauważyć, a 
ponieważ znamy się jak „łyse konie” nie 
przebierała również w słowach, żeby wy-
razić swoją dezaprobatę.

Teraz, wreszcie śmiejemy się z tego ra-
zem. W tamtym czasie śmiałam się tylko 
ja, co jeszcze bardziej ją rozgniewało, ale 
to też było elementem układanki. Zaczę-
ła się zastanawiać, dlaczego przez pierw-
sze dwa tygodnie ma tylko myśleć po 20 
minut dziennie jakby to było wspaniale 
przebiec się troszkę po okolicy bez cza-
somierza, tempometru i całego osprzętu 
oceniającego nas finalnie. Dlaczego za-
braniam się jej nawet przejść po okolicy? 
A do pobliskiego sklepu ma jeździć autem. 
Zirytowana pytała, czy wymyśliłam plan 
jak ma przytyć. Była naprawdę na mnie 
zła. Ja natomiast zastosowałam tylko sta-
rą metodę szkoleniową piłkarzy. Kiedy 
małe dzieci chcą na boisku robić wszyst-
ko poza słuchaniem trenera, zabrania im 
się kontaktu z piłką przez 2, 3 tygodnie. 
Po tym czasie treningów bez piłki, głód 
gry jest tak duży, że młodzi sportowcy za-
chowają wszelkie zasady dyscypliny byle-
by tylko mogli trochę się pobawić grając 
w swoją ulubioną grę. 

U nas też to odniosło zamierzony sku-
tek - moja przyjaciółka naprawdę chciała 
wreszcie wyjść z domu i beztrosko przejść 
się po okolicy. Zaufała mi. Nie łamała za-
sad. Po okresie bezczynnego siedzenia, 

skupiła się na krótkich spacerach (krót-
kich ponieważ je też miała dozowane) i 
kiedy wreszcie zrobiłyśmy wspólnie krót-
ką przebieżkę po okolicy powiedziała mi, 
że czuje się jak młody źrebak. W głębi du-
szy wiedziała, że nigdy nie chciałabym dla 
niej niczego złego, ale… 

No właśnie, czasami pozory mogą 
zmylić. Tak jak w bajce o Chanie i sokole, 
którą bardzo lubię za morał i dlatego po-
zwolicie, że ją przypomnę. 

Pewnego poranka Chan wyruszył ze 
swą świtą na łowy. Rycerze wieźli strzały 
i łuki, a Chan trzymał na ramieniu swo-
jego ulubionego sokoła, który był lepszy 
i zwinniejszy od strzały, ponieważ potra-
fił wzbić się ku niebu i zobaczyć to, czego 
nigdy nie ujrzy człowiek. Jednak mimo 
starań niczego nie upolowano. Zniechę-
cony Chan zawrócił w stronę obozu. Nie 
chcąc wyładowywać złości na swych to-
warzyszach, odłączył się od grupy i jechał 
samotnie. Było bardzo gorąco i Chano-
wi zabrakło wody, a mijane przez niego 
po drodze strumyki powysychały. Kiedy 
więc zobaczył spływającą po kamieniach 
stróżkę wody bardzo się ucieszył, zdjął z 
ramienia sokoła, wyjął kielich i podstawił 
go pod kąpiącą wodę. Czekał długo, aż 
kielich wreszcie się napełni, lecz gdy zbli-
żył go do ust, podleciał sokół, chwycił na-
czynie i odrzucił je na bok. Chan wpadł we 
wściekłość. Jednak było to jego ulubione 
zwierzę, pewnie też było spragnione. Pod-
niósł więc kielich, wytarł z piachu i zno-
wu zaczął napełniać wodą. Gdy naczynie 
zapełniło się do połowy, sokół ponownie 
zaatakował i wylał wodę. Chan kochał 
swojego ptaka, ale bał się, że ktoś mo-
że go obserwować i pomyśli, że nie umie 
okiełznać swojego zwierzęcia, że jest sła-
by. Wyjął więc z pochwy szablę i zaczął po-
nownie nalewać wodę, pilnie obserwując 
sokoła. Kiedy chciał napić się z kielicha, je-
go przyjaciel ponownie zaatakował. Tym 
razem Chan jednym pchnięciem szabli 
przeszył jego pierś. Jednak stróżka wo-
dy wyschła. Chanowi tak bardzo chciało 
się pić, że wdrapał się na skałę w poszu-
kiwaniu źródła. Ku swemu zaskoczeniu 
rzeczywiście znalazł małe oczko wodne, 
ale na jego dnie leżał zdechły wąż, jeden 
z najbardziej jadowitych jakie żyły na tych 
terenach. Gdyby napił się wody ze źródła, 
pewnie to on byłby teraz martwy… 

Chan wrócił do obozu z martwym 
sokołem w dłoniach. Kazał odlać w zło-
cie podobiznę ptaka i na jednym skrzyd-
le napisać: „Nawet gdy przyjaciel działa 
wbrew tobie, wciąż jest twoim przyjacie-
lem”, a na drugim: „Każdy czyn dokonany 
w gniewie jest skazany na klęskę”. 

Życząc Wszystkim godnych zaufania 
przyjaciół, polecam ku zapamiętaniu mo-
rał bajki. 

I oczywiście pozdrawiam jak zwykle 
serdecznie.

 WIESIA PRYCIŃSKA 

FELIETONFELIETON

FOT.  ARCHIWUM

Zdjęcie to dotarło do na-
szej Redakcji drogą mai-
lową od przyjaciela, który 
w dramatycznym apelu 
napisał: „Przesłano mi to 
zdjęcie zrobione w Ma-
drycie. Jak się okazuje, 
bieda jest wszędzie... Ści-
ska się serce jak się pa-
trzy na tę biedną kobietę 
w poszarpanym ubraniu 
i z plastikową siatką w 
ręce. Nie bądź obojętny 
na innych i prześlij tę 
wiadomość dalej, aby 
uwrażliwić  nasze społe-
czeństwo. Jeśli tego nie 
zrobisz,  TO ZNACZY ŻE 
NIE MASZ SERCA!”
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Zabytkowy rynek we współczesnym Mieroszowie. 

amerykańskimi) ładunki 
jądrowe wypróbowali na po-
ligonie w Turyngii już w 
marcu 1945 roku. 

LESZEK ADAMCZEWSKI
 Strach ma wielkie oczy. 

Zwłaszcza strach przed czymś, cze-
go nie widać. Wielu pamięta jeszcze 
ten rodzaj strachu z przełomu kwiet-
nia i maja 1986 roku, a więc dni tuż 
po katastrofie w czarnobylskiej elek-
trowni atomowej. Niewidzialnego 
promieniowania przenikliwego bało 
się wtedy wielu. 

Są też tacy, wprawdzie nielicz-
ni, którzy boją się okolic podwał-
brzyskiego Mieroszowa. Mówią, że 
„lepiej nie kusić licha”, że jeśli nie 
ma naprawdę istotnych powodów, 
to lepiej tam nie jechać. Przed laty 
bowiem pojawiła się absurdalna po-
głoska, że Mieroszów jest lub może 
być skażony promieniotwórczo, co 
ma mieć związek z tajemniczymi 
wydarzeniami z ostatnich miesięcy 
drugiej wojny światowej. 

Dwukrotnie – w odstępie pół 
roku – przemierzałem trasę wiodą-
cą z Głuszycy przez Rybnicę Leś-

„A” Ameryka-
nów wyprze-
dzili Niemcy. 
Swoje dość 
prymitywne i 
niewielkiej mo-
cy (w porówna-
niu z bombami 

ną i Unisław Śląski do Mieroszowa 
przez niezwykle malownicze okoli-
ce Gór Wałbrzyskich i Kamiennych. 
Za oknami samochodu przesuwały 
się – raz zimowe, raz letnie – kra-
jobrazy jakby żywcem przeniesio-
ne z Alp. 

I oto Mieroszów, dawny 
Friedland, leżące w kotlinie na 
obszarze Obniżenia Ścinawki 
miasteczko, założone w XIV 
wieku przez czeskich bene-
dyktynów. Z dawnych czasów 
pozostało tu kilka renesanso-
wych i barokowych kamienic 
oraz wielokrotnie przebudo-
wywany kościół parafialny z 
XV wieku. Jednak nie zabyt-
ki, a przynajmniej nie takie 
zabytki będą nas tu intere-
sować. Przyjechaliśmy szu-
kać śladów z niezbyt odległej 
przeszłości, bo z czasów mi-
nionej wojny. 

Bardzo późno, bo 8 wrześ-
nia 1944 roku, założono Ar-
beitslager Friedland. Ten 
obóz pracy był filią dolno-
śląskiego obozu koncen-
tracyjnego Gross-Rosen i 
przebywało w nim kilkuset 
więźniów-mężczyzn (według 
danych z 16 lutego 1945 ro-
ku – 570), którzy pracowa-
li w miejscowych zakładach 
koncernu VDM i „Fritz Schu-
bert”. Ów podobóz filialny 
zlikwidowano w dniu zakoń-
czenia drugiej wojny świato-
wej w Europie. W wojennym 
Mieroszowie istniał jeszcze 
tak zwany Polenlager, a więc 
obóz dla Polaków – robotni-
ków przymusowych. 

Los Alamos Trzeciej Rzeszy? (1)

no wzbogacać ciężką wodę 
sprowadzaną z Norsk Hydro. 
Niedaleko Walimia, w Kozi-
cach, eksploatowano – nie-
zbyt zresztą wydajne – złoża 
uranu. Niemieckie prace nad 
bronią atomową były w 1943 
r. poważnie zaawansowane”. 

Jeszcze dalej posunął się 
Mariusz Aniszewski, który w 
wydanej w 2002 roku książ-
ce „Podziemny świat Gór So-
wich” pisał już bez znaku 
zapytania, że jednym z ele-
mentów rodzącego się w Su-
detach niemieckiego przemy-
słu atomowego były „zakłady 
wzbogacania ciężkiej wody w 
Mieroszowie”. 

Tymczasem tak zwana 
ciężka woda, czyli tlenek deu-
teru, jest produktem finalnym 
i nie wymaga wzbogacania. 
Natomiast wzbogaca się ru-
dę uranową i takowe zakłady 
(na skalę doświadczalną lub 
półprzemysłową) powstały w 
niemieckich wtedy Sudetach. 
Gdzie? 

W pierwszych latach czter-
dziestych XX wieku produk-
cję mieroszowskich zakładów 
przemysłowych przestawiono 
na potrzeby wojenne, a w dru-
giej połowie 1944 roku roz-
poczęto tu budowę jakiegoś 
obiektu podziemnego. 

Wykute w Górze Kościelnej 
sztolnie w 2003 roku pamięta-
li jeszcze miejscowi pięćdzie-
sięciolatkowie, którzy jako 
dzieci zapuszczali się do pod-
ziemi. Od lat wejścia do nich 
są zawalone i ich opis można 
znaleźć tylko w starych źród-
łach. Posiłkując się nimi, o 
mieroszowskich podziemiach 
w książce „Tajemnice ukry-
tych skarbów” pisała Joan-
na Lamparska. Przypomnia-
ła, że Góra Kościelna opasana 
jest gruntową drogą, „w miej-
scu której prowadziła kiedyś 
kolejka wąskotorowa. Wa-
gonikami wywożono z wnę-
trza wzniesienia urobek. Mie-
roszowskie wzgórze kryje w 
sobie cztery dziwne sztolnie. 
Wszystkie miały się prawdo-

podobnie spotkać w jakimś 
miejscu w samym centrum 
góry. Pierwszy z korytarzy ma 
tylko 20 metrów. Zagadkowe, 
że chodnik nie idzie prosto. 
Po 10 metrach załamuje się 
pod kątem prostym. Podob-
nie w drugim przypadku. 10 
metrów prosto, 10 w lewo, 
40 prosto, 15 znowu w lewo. 
Tunele te wydrążono w cza-
sie drugiej wojny światowej i 
z pewnością nie służyły gór-
nikom. Normalne wyrobiska 
mają półokrągłe sklepienia, 
tunele mieroszowskie są ide-
alnymi prostokątami. Dwa i 
pół metra wysokości, cztery 
metry szerokości”. 

Mamy tu zatem do czy-
nienia z obiektem ewidentnie 
nieukończonym. Być może 
Niemcy budowali go z myślą 
o rozwijającym się przemyśle 
atomowym i wcale nie mu-
siały to być podziemne zakła-
dy. W grę mogą też wchodzić 
podziemne laboratoria lub 
zespół schronów przeciwlot-
niczych przede wszystkim 
dla kadry naukowo-tech-
nicznej, bo śladów tego prze-
mysłu warto szukać także w 
Mieroszowie. I to nie owych 
mitycznych zakładów wzbo-
gacania ciężkiej wody, ale 
rudy uranowej. 

Jak się już rzekło, takowe 
istniały w Sudetach. Wska-
zuje się, że zlokalizowano je 
gdzieś w okolicach Kowar, Ka-
miennej Góry i właśnie Miero-
szowa, by pozostać przy obec-
nych nazwach polskich. I że 
ten rejon Rzeszy zamierzano 
przekształcić w coś w rodza-
ju niemieckiego Los Alamos – 
centrum naukowo-badawcze-
go, gdzie w spokoju, z dala od 
huku eksplozji spadających 
na Rzeszę bomb alianckich, 
uczeni niemieccy mieli praco-
wać nad bronią atomową. 

(Ciąg dalszy w kwietniowym 
numerze „TTW”) 

Siedemdziesiąt sześć lat temu, tuż przed świtem 16 lipca 
1945 roku, na pustyni w stanie Nowy Meksyk Amerykanie 
przeprowadzili pierwszą próbną eksplozję jądrową. Trzy 
tygodnie później, 6 sierpnia, atomową bombę uranową 
zrzucili na Hiroszimę, a 9 tego miesiąca bombę plutonową 
na Nagasaki, w obu tych bombardowaniach zabijając setki 
tysięcy Japończyków. Wiele jednak wskazuje, że w trwa-
jącym podczas drugiej wojny światowej wyścigu do bomby 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI

Mieroszów leży zbyt blisko 
Gór Sowich i znajdujących się 
tam sztolni i żelbetowych ru-
in po nieukończonej budowie 
Kwatery Głównej Führera, któ-
rą władze hitlerowskie podję-
ły w ostatnim okresie wojny, 
by nie próbowano łączyć tych 
dwóch miejsc. Pierwszym, 
który to uczynił w połowie 
lat sześćdziesiątych XX wie-
ku, był doktor Jacek Wilczur, 
ówczesny pracownik Głównej 
Komisji Badania Zbrodni Hit-
lerowskich w Polsce. W wyda-
nym wtedy tomiku „Księstwo 
SS” z popularnej serii „Żół-
tego Tygrysa” Wilczur przed-
stawił gigantyczną budowę w 
Górach Sowich ukrytą pod 
kryptonimem „Riese”. I nie by-
łoby w tym nic dziwnego, gdy-
by nie to, że – w świetle dzisiej-
szej wiedzy o „Riese” – opisał 
coś, czego nigdy nie było. Nie-
co faktów i sporo zmyśleń to 
treść „Księstwa SS”. Tej suro-
wej oceny nie może łagodzić 
nawet zbeletryzowana forma 
tej opowieści. 

Właśnie w tym tomiku po-
jawia się wojenny Mieroszów, 
gdzie – według Wilczura – 
Niemcy przygotowywali się do 
produkcji broni atomowej, a 
ówczesny Friedland miał sta-
nowić część wielkiego ośrodka 
atomowego Trzeciej Rzeszy z 
centrum w Górach Sowich. 

Ze sporą ostrożnością su-
gestie Wilczura potraktował 
Jerzy Cera, jeden z pionierów 
badań tajemnic Gór Sowich. 
W wydanej w 1974 roku – 
przez Naukowe Koło Podcho-
rążych Wyższej Szkoły Oficer-
skiej Wojsk Pancernej imienia 
Stefana Czarnieckiego w Po-
znaniu – broszurze „Tajemni-
ca walimskich podziemi” pi-
sał: „Pewne ślady wskazują, 
iż w Mieroszowie próbowa-

FOT. 2X   LESZEK ADAMCZEWSKI
Południowe stoki Góry Kościelnej w Mieroszowie. Warstwa ziemi i skał kryje 
podziemia. Co tu miało być? Schron przeciwlotniczy, fabryka czy tajne labo-
ratoria naukowo-badawcze nad bronią atomową? 

Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ ReklamaReklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama
Tel. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl Tel. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl 



24 marca 20216 JUBILEUSZ TTWJUBILEUSZ TTW

15 maja 2022 roku minie 20 lat od dnia wydania pierwszego numeru „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 
W tym czasie ukazało się na naszych łamach sporo tekstów, które – jak nam się wydaje – warto przypomnieć.

Ten numer „TTW” ukazał się 6 grudnia 2006 roku.

Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ ReklamaReklama ♦ Reklama ♦ Reklama ♦ Reklama
Tel. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl Tel. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl 

Tylko 
1,50 zł

Rok V     Numer 23/120     6 grudnia 2006      ISSN 1734-5294      www.twoj-tydzien.prv.pl      e-mail: twoj-tydzien@wp.pl      Nr indeksu 373001      CENA 1,50 zł (w tym 7% VAT)

D
w

ut
yg

od
ni

k.
 U

ka
zu

je
 s

ię
 

od
 1

5 
m

aj
a 

20
02

 r
ok

u.

Na
jc

hę
tn

ie
j c

zy
ta

ny
 

w
 W

IE
LK

O
PO

LS
CE

Następny numer 
ukaże się 
w środę 

20 grudnia

zapraszamy do nowo
otwartego serwisu
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AUTODRAP

SERWIS MECHANICZNY
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE
CZĘŚCI ZAMIENNE

ASSISTANCE 24h 0602 292-556
zgłaszanie

i likwidacja szkód

Poznań, ul. Złotowska 85
SERWIS MECHANICZNY  061 868 41 09
NAPRAWY 
BLACHARSKO-LAKIERNICZE 061 868 44 61
CZĘŚCI ZAMIENNE   061 868 24 27

Bank Spółdzielczy 
Duszniki poleca
 str. 2

Uwaga: Tańsze 
samochody str. 4 i 8

Podziemia Trzeciej 
Rzeszy str. 5

TAK MYŚLĘ
Nie dam, nie dam, 
nie dam str. 6

Jan Grabkowski
ponownie starostą
 str. 10

Jesteście wielcy 
(siatkarze) str. 10

Arsenał na 
poznańskim 
Piątkowie str. 11

KULTURA str. 12

ROZRYWKA
„Ach! Radną być”
 str. 13

RZECZOZNAWCA 
RADZI
 str. 14

KOSMETYKI DLA 
PANÓW str. 15

Auto Drap z... 
Renault str. 16

Ukazujemy się
w Poznaniu

Powiecie 
Poznańskim,

Powiecie 
Szamotulskim

Ktoś, kto mało 
wie, stale 
powtarza to 
samo

Margaret Fuller

Bolid Formuły 1
 w Poznaniu

ByByć ć pilotem pilotem 
  F-16F-16……

strona 16

strona 3-4

Być pilotem F-16…Być pilotem F-16…
Rozmowa z podpułkownikiem pilotem ROŚCISŁAWEM STEPANIUKIEM, 
pierwszym polskim pilotem F-16, dowódcą 3. eskadry lotnictwa taktycznego, 

- Sensację wzbudziły informa-
cje, jak to pierwsze F-16 nie mogły 
dolecieć do Polski. W wielu mediach, 
a także w rozmowach towarzyskich, 
pojawiał się wątek, że kupiliśmy 
złom, lotnicze trupy. Co pan na to?

- To oczywiste bzdury. Kupione 
przez Polskę samoloty F-16 to sprzęt 

z najwyższej lotniczej półki. I chciał-
bym wyraźnie podkreślić – to są sa-
moloty fabrycznie NOWE. F-16, co 
bardzo ważne, ma najbogatsze do-
świadczenie bojowe. W czasie Pustyn-
nej Burzy jeden pilot F-16 uciekł przed 
sześcioma rakietami. To najlepszy sa-
molot, który skutecznie walczy o życie 

swoje i swojego pilota. Nie ma infor-
macji o tym, by kiedykolwiek F-16 zo-
stał zestrzelony. Wprawdzie samoloty 
te rozbijały się, ale nie wiadomo, czy 
nie było to przypadkiem winą pilota. 
Są to znakomite samoloty bojowe, naj-
lepsze z najlepszych. 

- W rozmowie z dziennikarką 
magazynu Sił Powietrznych „Wi-
raże” powiedział pan, że nie należy 
popularyzować pilota F-16, także ze 
względów na jego bezpieczeństwo. 
Porozmawiajmy więc o szkoleniu w 
Krzesinach. Czym różni się instruk-
tor F-16 od słynnego onegdaj na tym 
lotnisku „Franka” – pułkownika 
Hieronima Kowalskiego?

- Tych instruktorów dzieli kilka-
dziesiąt lat rozwoju techniki lotniczej. 
Pułkownik Kowalski, którego osobi-
ście znam i cenię, był instruktorem 
pierwszych samolotów odrzutowych 
typu Lim czy MiG. Dziś od instruk-
tora F-16 wymaga się, by jego uczeń 
umiał wykorzystać olbrzymie możli-
wości elektroniki samolotu wielozada-
niowego i jego systemów uzbrojenia. 
To wszystko musi być wykonywa-
ne w czasie intensywnego lotu szko-
leniowego, przy znacznym deficycie 
czasu na realizację poszczególnych 
czynności. 

- Jest pan pierwszym pilotem, 
instruktorem i dowódcą eskadry F-
16. Szkolił się pan w języku angiel-
skim. 

- Dlaczego byłem pierwszy? Te-
go nie wiem. Najpierw były badania 
w Wojskowym Instytucie Medycyny 
Lotniczej, później decyzja przełożo-
nych. Szkoliłem się w języku angiel-
skim i tak chciałbym uczyć innych w 
Krzesinach. Oczywiście poziom zna-
jomości języka angielskiego w tym 
przypadku musi być bardzo wysoki. 
Trzeba również dojść do takiego po-
ziomu wykorzystania języka, aby rów-
nież myśleć po angielsku. 

- Kiedy zaczniemy szkolenie pi-
lotów F-16 w Polsce?

- Jak najszybciej.
- Wielkopolska to dobry region 

do szkolenia? Panują tutaj przecież 
zdecydowanie inne warunki niż w 
Teksasie, czy Arizonie. Tam było 
wiele lotnisk…

- Tam była jeszcze pustynia, ka-
niony, wysoka temperatura i prawie 
wszystkie dni w roku lotne. Tu mu-
simy się szkolić w takim regionie i 
warunkach, w jakich trzeba będzie 
operować… Niestety, w Polsce nie 
jest możliwy, na przykład, lot ponad-
dźwiękowy na wysokości poniżej 10 
tysięcy metrów...

- Czy uda się wykonać plan rocz-
ny lotów, czyli „wylatać” 180 go-
dzin, gdy dzisiaj udaje się tylko 40? 
A przecież konieczne jest minimum 
140 godzin, by szkolenie miało sens. 
Ile z tego będzie odbędzie się na 
„dwusterach”, czyli z instruktorem, 
a ile samodzielnych lotów?

- Trzeba to wykonać, należy latać 
bez przerwy. Problemy mogą być na-
wet po krótkiej przerwie, wtedy trze-
ba „wznawiać” nawyki pilotażu. Aby 
dopuścić szkolonego pilota do samo-
dzielnego lotu, wystarczy kilka lotów 
na „dwusterze”.

- F-16 to maszyna z najwyższej, 
górnej półki, ale przyjazna dla pilo-
ta. W czym przejawia się ta „przy-
jaźń”?

- Czuje się w nim przestrzeń. Je-
śli jeszcze potrafi się pisać lewą ręką, 
aby nie odrywać 
prawej dłoni od 
joysticka, to przy-
jaźń jest odwza-
jemniona. Pozy-
cja w kabinie jest 
bardzo wygodna, 
nie trzeba się ru-
szać, by lecieć i... 
walczyć. Wszyst-
ko jest pod pal-
cami

- Joystick, 
HUD, hełm z 
wyświetlaczem, 
tankowanie w 
powietrzu - to 
nowości…

- Joystick 
służy do sterowa-
nia samolotem. 
HUD to szyba z 
wyświetlaczem. 
Może ją zastąpić 
hełm z wyświet-
laczem. Mając go 
na głowie – obra-
cając nią – cały 
czas ma się wy-
świetlacz przed 
oczami. Tanko-
wanie w powie-
trzu to nic trud-
nego - wymaga 
tylko… precyzji.

- Jest pan w 

„Klubie 9g”. Przy takim przecią-
żeniu pilot waży dziewięć razy wię-
cej niż na ziemi, czyli średnio po-
nad siedemset kilogramów. Ile waży 
wówczas jego ręka trzymająca joy-
stick?  

- Dużo, ale jeszcze więcej waży 
noga. Istotne jest jednak to, że przy 
dużym przeciążeniu jego wzrost zale-
dwie o pół g jest bardzo odczuwalny. 
Przy 9g trudno nawet oddychać. Dlate-
go piloci tych i innych nowoczesnych 
samolotów muszą być w znakomitej 
kondycji fizycznej.

- Podobno w samolocie tym jest 
bardzo dobra widoczność...

- Jest tak dobra, że aż... niebez-
pieczna. Lecąc w chmurach, czy w 
nocy łatwo można stracić orientację 
przestrzenną i wtedy może się okazać, 
że leci się na plecach głową do dołu...

- Jest pan pierwszym Polakiem, 
Wielkopolaninem w historii F-16…

- Kiedyś takim pierwszym był 
Mirosław Hermaszewski, który ja-
ko pierwszy polski pilot był na orbi-
cie okołoziemskiej. Teraz ja jestem 
tym pierwszym na F-16. A że trafiło 
na mnie… Chciałbym latać na F-16, 
uczyć tego innych, dowodzić eskadrą. 
Czy można to połączyć? To też będzie 
pierwsze doświadczenie polskiego lot-
nictwa...

Rozmawiali 
ANDRZEJ GÓRCZYŃSKI

TOMASZ MAŃKOWSKI
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CZEKAMY NA WASZE
MAILE

ttw.suchylas@wp.plttw.suchylas@wp.pl
Z SUCHEGO LASU

Stary Bar? Po co?Stary Bar? Po co?
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem gminy Suchy Las

- Czy to był dobry pomysł, 
by wydać spore pieniądze na 
generalny remont Starego 
Baru w Chludowie? Pytam, 
bo wiem, że kilka lat temu 
miał pan wątpliwości…

- Nie miałem nigdy wąt-
pliwości, że jeśli tylko bę-
dzie to możliwe, to należy 
ratować, rewitalizować, że 
należy dbać o zabytki, w tym 
także o Stary Bar w Chludo-
wie. Dajemy temu często wy-
raz, mamy cykliczne progra-
my dofinansowywania przez 
gminę inwestycji związanych 
z renowacją zabytków w na-
szej gminie – tak dzieje się 
na zabytkowem dworcu w 
Złotnikach, w Golęczewie, w 
Biedrusku, Chludowie, w Su-
chym Lesie. Udział pieniędzy 
publicznych w tych często 
bardzo drogich inwestycjach, 
wymagających zastosowania 
specjalnych technologii re-
montów jest niezbędny. I po-
zwala podjąć ich właścicie-
lom decyzje o remoncie.

- Wróćmy do Chludowa, 
Starego Baru i pana wątpli-
wości.

- Wątpliwości te dotyczy-
ły kwot, które moglibyśmy 
przeznaczyć na renowację 
tego ciekawego obiektu. Te 
wątpliwości zostały spotęgo-
wane gdy pojawił się pro-
jekt i został rozstrzygnięty 
przetarg, który potwierdził, że 
koszt remontu tego budynku 
będzie bardzo, bardzo duży. 
Dyskusja na ten temat trwała 
przez ostatnie trzy lata, gdy ta 
inwestycja była projektowana 
i wykonywana, była to dys-
kusja niekiedy emocjonalna i 
angażująca sporo osób. War-
to w tym miejscu podkreślić, 
że na ratowanie tego zabytku 
otrzymaliśmy niemałą dota-
cję z Urzędu Marszałkow-
skiego. 

- Chodzi o pieniądze 
unijne?

- Tak. Dotacja ta z jed-
nej strony trochę ostudziła te 
dyskusje na temat ogromnej 

w Chludowie działały pręż-
nie i dynamicznie. Na pewno 
wyremontowany Stary Bar w 
Chludowie będzie żył swoim 
aktywnym życiem kultural-
nym pod auspicjami Centrum 
Kultury i Biblioteki Publicz-
nej w Suchym Lesie. Będzie 
to ważny punkt na kulturalnej 
mapie gminy Suchy Las i Po-
wiatu Poznańskiego.

- Czyli… warto było? Na 
pewno?

- Na przestrzeni ostatnich 
kilku lat wypowiadano róż-
ne opinie na temat tej inwe-

stycji, różne były pomysły i 
koncepcje co z tym niszcze-
jącym obiektem zrobić. Dla-
tego warto w tym momen-
cie wspomnieć osobę, która 
prezentowała zawsze bar-
dzo pryncypialne i zdecydo-
wane stanowisko w sprawie 
konieczności remontu tego 
budynku. Radny Zbigniew 
Hącia, bo o nim mowa, zawsze 
wszelkimi siłami dążył do te-
go, by ten zabytkowy obiekt 
uratować i poświęcić go śro-
dowisku chludowskiemu. Był 
uparty w dobrym znaczeniu 

tego słowa i ten jego upór 
dzisiaj zaprocentował. Jestem 
przekonany, że Stary Bar w 
Chludowie będzie spełniał ro-
lę centrum integracji społecz-
nej i centrum rozwoju kultury 
chludowskiej. Miejmy nadzie-
ję, że każdy kolejny miesiąc, 
każdy kolejny rok będzie po-
twierdzeniem tej tezy. Będzie 
potwierdzał słuszność decyzji 
o remoncie, wieloletnie aspi-
racje i upór przedstawicieli 
Chludowa.

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

kwoty, która prze-
znaczona powinna 
być na ten remont, 
a z drugiej pozwo-
liła spokojniej pa-
trzeć w przyszłość.

- O jakich pie-
niądzach mówi-
my?

- Remont z wy-
posażeniem tego 
obiektu kosztował 9 
milionów złotych.

- W tej sumie 
dotacja unijna 
to…

- …to aż 75 
procent tej kwo-
ty. Oznacza to, że 
z kasy samorządo-
wej wydaliśmy jed-
ną-czwartą z owych 
9 milionów. To dla 
nas nadal są bardzo 
duże pieniądze, ale 
uznaliśmy, że war-
to je wydać na ten 
cel.

- Czasy są dzi-
waczne, za jakiś 
czas może ktoś 
przyjść i zasu-
gerować, że za te 
gminne pieniądze 
można było wy-
budować ileś tam 
nowych placówek 

kulturalnych. Jak tę kon-
cepcję ze Starym Barem 
obronić?

- Bardzo łatwo – mogli-
śmy te pieniądze przeznaczyć 
na inne placówki kulturalne, 
ale wówczas nie otrzymaliby-
śmy tej potężnej dotacji, a w 
ruinie Starego Baru w Chlu-
dowie hulałby wiatr… Mam 
nadzieję, że nikt nigdy nie 
będzie zadawał takich pytań 
i na siłę szukał sensacji tam, 
gdzie jej nie ma. Sensacji, nie-
gospodarności itp.

- Czy taki obiekt jest 
w ogóle potrzebny w Chlu-
dowie?

- Jest bardzo potrzebny. 
Chludowo jest specyficzną 
miejscowością, oczywiście w 
dobrym tego słowa znaczeniu. 
Jest tam dużo wydarzeń środo-
wiskowych, kulturalnych. To 
rezultat ogromnej pracy osób 
zaangażowanych w lokalną 
kulturę. Mówię tu o osobach, 
które od wielu, wielu lat stara-
ją się aby organizacje lokalne 

Przewodnicząca   
Rady Gminy Suchy Las

Anna Ankiewicz    

Wójt  
Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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Niesamowite i przenikliwe, a przy tym, o zgrozo, za-
bawne studium, właśnie… Kłamstwa. Florian Zeller, fran-
cuski dramaturg zdążył już przyzwyczaić swoich widzów 
do ostrej jazdy i bolesnego telemarku, porusza się z gracją 
baletnicy i precyzją chirurga w meandrach i zakamarkach 
ludzkich umysłów. 

Dwie pary małżeńskie, dwie pary przyjaciół, dwie pa-
ry kochanków, a ich nadal tylko czworo, jak to jest moż-
liwe? Wszystkiego dowiecie się Państwo podczas spekta-
klu Kłamstwo!

Metaforycznie udało się w spektaklu połączyć Berg-
manowskie Sceny z życia małżeńskiego z kilkoma kome-
diami Woody’ego Allena. Oczywiście sztuka nie jest jedy-
nie słowną ekwilibrystyką, zawiera również racjonalny, ale 
i filozoficzny podtekst. 

Reżyser spektaklu, Wojciech Malajkat, niedawno po-
wiedział: 

- Długo pracowaliśmy nad obsadą, ta sztuka wymaga 
nieprzypadkowych i wyśmienitych aktorów, którzy potra-
fią wydobyć niuanse zawarte w tekście, z wdziękiem roz-
bawić publiczność i sprawić, że, paradoksalnie, kłamstwo 
ich czegoś nauczy.

Francuski dramaturg Florian Zeller spróbował kłam-
stwo zweryfikować w warunkach scenicznych. Udało mu 
się to na tyle, że w całej Europie widzowie podczas przed-
stawień spadają z krzeseł z rozbawienia, za chwilę wracają 
na miejsca dyskretnie zerkając wokół i szukając wsparcia 
i zrozumienia u innych kobiet i mężczyzn. Niech to uświa-
domi siłę rażenia tego tekstu. 

Reżyser przedstawienia, Wojciech Malajkat, zdradza: 
- Przeraża nas to, jak można wygodnie żyć w związku, 

jednocześnie nie wiedząc nic o sobie nawzajem.

Producent spektaklu, Piotr Szwedes, zastrzega jednak: 
- Warto to zobaczyć, oczywiście, nie po to, aby dowie-

dzieć się, jak skutecznie oszukać partnera lub partnerkę. Nie 
traktujcie tego, jako spektaklu instruktażowego. O nie! War-
to, ponieważ, jak w soczewce skupimy dwa dni Waszego ży-
cia w dwóch godzinnych aktach. Rozbierzemy was na części 
pierwsze, a czy dacie się złożyć? To już zostawiamy Wam. To 
nie tylko komedia, ale i bardzo cenny przekaz.

Obsada: Katarzyna Skrzynecka, Adriana Kalska, 
Mikołaj Roznerski i Piotr Szwedes.

16 kwietnia 2021r., godz. 17:30 i 20:00
Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna 

Gminy Suchy Las
Suchy Las, ul. Szkolna 16
bilety w cenie: 150/100 zł

Bilety do nabycia na www.bilety24.pl

SUCHY LASSUCHY LAS

KONKURS FOTOGRAFICZNY 

Chludowo Obiektywnie
Z ogromną przyjemnością zapraszamy mieszkańców gminy Suchy Las do 

udziału w Konkursie Fotograficznym Chludowo Obiektywnie. 
Celem Konkursu jest wykonanie fotografii Chludowa ukazujących różno-

rodność świata roślinnego, zwierzęcego, krajobrazów, architektury, ludzi lub in-
nych tematów związanych z miejscowością.

Zwycięska praca, w dużym formacie, ozdobi wnętrza Starego Baru w Chlu-
dowie. Ponadto w konkursie przewidzieliśmy nagrody rzeczowe oraz wystawę 
prac.

Zgłoszenia należy przesyłać do 15 lipca 2021 r. na adres: 
osrodekkultury.foto@gmail.com

Szczegółowe informacje oraz regulamin znajduje się na stronie 
www.osrodekkultury.pl

Studium o… Kłamstwie
Skrzynecka, Kalska, Roznerski i Szwedes w Suchym Lesie

Koduj_Pro, 
czyli nauka programowania 
w domu

Chcesz nauczyć się programowania? Wypożycz z na-
szej biblioteki bezpłatny dostęp do platformy Liga Nie-
zwykłych Umysłów i weź udział w kursie na poziomie 
podstawowym z języka Python lub obsługi baz danych 
SQL! Każdy zapisany do naszej biblioteki czytelnik mo-
że uzyskać bezpłatny dostęp do obu kursów na 21 dni. 
Decyduje kolejność zgłoszeń.

Aby wziąć udział w kursach należy:
 być naszym czytelnikiem;
 zarejestrować się na platformie  Liga Niezwy-

kłych Umysłów (LNU), gdzie do twojego profilu 
zostanie przypisany numer LNU ID 

 zgłosić chęć udziału w kursie w bibliotece 
w Suchym Lesie. Bibliotekarz powiadomi Cię 
o przydzieleniu dostępu.

Oferujemy następujące kursy:
SQL Level 1
 5 rozdziałów, 116 lekcji
 Zakres zagadnień: wprowadzenie do baz da-

nych, pobierani danych, sortowanie, warunki 
– operatory porównania i operatory logiczne, 
grupowanie, operatory arytmetyczne, wpro-
wadzanie danych, modyfikowanie danych, 
usuwanie danych, tworzenie tabel, modyfiko-
wanie tabel, usuwanie tabel, podstawy łącze-
nia tabel.

Python Level 1
 7 rozdziałów, 169 lekcji
 Zakres zagadnień: zmienne, łańcuchy zna-

ków i ich metody, typy danych, operatory 
arytmetyczne, funkcje, instrukcje warunkowe, 
operatory logiczne, pętle, sekwencje danych: 
łańcuchy, krotki, listy i operacje na sekwen-
cjach, zbiory, słowniki, obsługa wyjątków, pra-
ca z plikami tekstowymi.

Czym jest Liga Niezwykłych Umysłów:
Platforma LNU jest profesjonalnym narzędziem do 

nauki programowania, nagrodzonym złotym medalem 
Międzynarodowych Targów Poznańskich EDUTEC 2020. 
Zawiera kursy programowania i obsługi baz danych w ję-
zykach C++, Python, Java i SQL. Dzięki zawartej w niej 
wiedzy, automatycznej i natychmiastowej ocenie rozwią-
zań użytkowników oraz dostępie do pomocy konsultantów, 
umożliwia samodzielną naukę programowania od podstaw, 
a także wspomaga prowadzenie zajęć stacjonarnych oraz 
zajęć prowadzonych online z tego zakresu.

Projekt realizowany dzięki współpracy z Soft Power 
sp. z o. o

Spotkanie autorskie online 
z Tomkiem Michniewiczem

Podróżnik, dziennikarz, reportażysta i organiza-
tor wypraw. Autor sześciu bestsellerowych, nagradza-
nych reportaży książkowych: „Samsara. Na drogach, 
których nie ma”, „Gorączka. W świecie poszukiwaczy 
skarbów”, „Swoją drogą. Opowieść o trzech podróżach 
po inne życie”, „Świat równoległy”, „Chrobot. Życie 
najzwyklejszych ludzi świata”, „Chwilowa anomalia. 
O chorobach współistniejących naszego świata”.

Podejmuje się trudnych i niebezpiecznych projek-
tów reporterskich. Rozbił kongijsko-zambijski gang 
przemytników kości słoniowej i został wpuszczony na 
pokład łodzi Mel Fisher’s Treasures, najsłynniejszej 
ekipy poszukiwaczy skarbów na świecie. Opisywał 
fundamentalizm muzułmański w północnym Pakistanie 
i źródła przestępczości w Johannesburgu, operacje pol-
skich sił specjalnych, metody zawodowych oszustów 
kasyn w Las Vegas i praktyki czarnej magii w Afry-
ce Centralnej. W USA otrzymał pozwolenie na wej-
ście do San Quentin, więzienia o maksymalnym rygo-
rze przeznaczonego dla najgroźniejszych przestępców, 
a w bazie sił powietrznych Edwards i laboratorium 
NASA przyglądał się najnowocześniejszym technolo-
giom wojskowym. Jako jeden z nielicznych europej-
skich dziennikarzy podróżował swobodnie po Arabii 
Saudyjskiej oraz dostał się do partyzanckiego obozu 
nepalskich maoistów. Z plecakiem przejechał 64 kraje, 
większość wielokrotnie. W podróży spędza często po-
łowę roku. Mimo to, według swojej klasyfikacji nie jest 
podróżnikiem, choć często jest tak nazywany.

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Su-
chy Las serdecznie zaprasza wszystkich na spotkanie 
autorskie online ze znanym polskim reporterem Tom-
kiem Michniewiczem, które odbędzie się 23 kwietnia 
2021 o godzinie 19.00. Spotkanie jest bezpłatne, należy 
jednak wcześniej zapisać się na nie pod adresem ema-
il: spotkanieautorskie@osrodekkultury.pl aby otrzymać 
do niego link aktywacyjny, ponieważ liczba miejsc jest 
ograniczona. (IM)

Relacja z otwarcia Starego Baru 
w Chludowie filii CKiBP dostępna na 
www.osrodekkultury.pl.
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Rozliczając swój PIT w miejscu  
zamieszkania sprawiasz, że Nasza  
Gmina z roku na rok staje się piękniejsza. 
Wystarczy, że w rocznym zeznaniu podatkowym wpiszesz miejsce 
swojego zamieszkania i wskażesz urząd skarbowy właściwy 
miejscowo dla Twojej gminy!
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Gospodarka odpadami po roku 2020
Szanowni Mieszkańcy,
minęły już dwa lata jak pisałem o systemie gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Su-

chy Las. W minionym 2020 roku nie przedstawiałem danych za rok 2019, a może to nastąpić pod 
koniec lutego kolejnego roku po zebraniu pełnych danych. Rok 2020 był rokiem wyjątkowym ze 
względu na pandemię Covid-19. 

W ZGK również musieliśmy się przygotować i zmienić zasadę funkcjonowania spółki tak aby w 
zakresie odbioru odpadów komunalnych mieszkańcy byli obsługiwani w sposób nieprzerwany i cią-
gły. Zarząd spółki opracował plan działania w uzgodnieniu z Wójtem Gminy na ten trudny czas. 

Podjęliśmy decyzję o czasowym zamknięciu PSZOK-u i Kasy ZGK aby ograniczyć ryzyko 
wzajemnego zakażenia się pracowników oraz mieszkańców. Pracownicy zostali podzieleni na dwie 
grupy, bez możliwości codziennych kontaktów pomiędzy sobą. Jedna grupa stacjonowała w Suchym 
Lesie, druga w Chludowie. Każda grupa wykonywała swoje zadania. Chodziło o to by w razie za-
chorowania pracownika w jednej grupie nie izolować pracowników z drugiej grupy, a takie zagro-
żenie – niestety -  istniało. 

Wójt sprecyzował krótko zadania względem spółki, najważniejsze było to, by nie dopuścić do 
zaniechania odbioru odpadów od mieszkańców. Byliśmy świadomi, że takie zagrożenie jest realne, 
a znalezienie wykonawcy na zastępstwo będzie praktycznie niemożliwe. 

Taki postawiony był priorytet - w ostateczności inne prace komunalne byłyby wstrzymane, ale 
odbiór odpadów należało wykonywać w sposób ciągły i nieprzerwany. Oczywiście priorytetem by-
ło utrzymanie zaopatrzenia wszystkich pracowników ZGK w stosowne środki ochrony osobistej. 
W ciągu zeszłego roku kilku pracowników zachorowało na COVID-19, jednak nie było potrzeby 
izolowania większej grupy osób jednocześnie (na szczęście).  Zresztą wszyscy doskonale pamięta-
my jak to wyglądało w całym kraju. 

Wracam jednak do podsumowania roku 2019 i 2020  gospodarki odpadami komunalnymi. Dla 
ułatwienia przedstawiam tabelę „ Zestawienie ilości odpadów na przestrzeni  siedmiu lat, tj. 2014 
do 2020”. Przedstawione dane są w tonach i tylko z terenów zamieszkałych, natomiast ilość odpa-
dów zmieszanych komunalnych od firm to ponad 1000 ton (obsługujemy w systemie wolnorynko-
wym około 400 firm).

ZESTAWIENIE ILOŚCI ODPADÓW W LATACH 2014 - 2020  
nieruchomości zamieszkałe

 Odpady odebrane i przekazane:
LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 1 Zmieszane odpady ko-
munalne 3163,02 3306,54 3365,06 4020,36 4296,34 4206,300 4006,200

 2 Papier i tektura 277,83 316,56 356,09 369,3 314,82 340,181 364,378

 3
Tworzywa sztuczne, 
Metale, Opakowania 
wielomateriałowe

262,03 248,7 272,36 311,97 282,19 277,900 369,200

 4 Szkło 294,86 284,79 341,98 391,3 341,82 473,380 440,110
 5 Odpady zielone 598,96 665,2 1037,02 1248,83 1229,08 1075,230 2043,050
 Suma 4596,7 4821,79 5372,51 6341,76 6464,25 6372,991 7222,938
 PSZOK zebrane i przekazane:
LP. RODZAJ ODPADÓW 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
 1 Filtry olejowe 0 0 0,43 0 0 0,3 1,59
 2 Żelazo i stal 2,43 6,03 8,17 6,65 6,362 7,825 18,237

 3 Odpady wielkogabary-
towe 33,06 50,18 71 94,4 127,56 239,28 329,03

 4 Przeterminowane leki 0,42 1,06 1,02 0,92 1,05 1,26 0,8

 5 Opakowania po chemi-
kaliach 4,38 7,61 9,87 11,7 16,89 22,02 21,98

 6 Zmieszane odpady z 
budowy 5 15,12 72,24 54,48 97,96 120,88 231,4

 7

Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
20 01 21 i 20 01 23 za-
wierające niebezpiecz-
ne składniki (1)

16,48 7,4 14,66 15,16 13,383 13,213 21,266

 8

Zużyte urządzenia elek-
tryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 
20 01 21, 20 01 23 i 20 
01 35

0 16,55 14,45 22,63 22,066 25,553 36,762

 9 Odpadowa papa 0 4,1 13,17 4,94 1,96 1,5 13,26
10 Opakowania z metali 0 0,67 3,44 3,09 0 0 0

11

Zużyte urządzenia za-
wierające niebezpiecz-
ne elementy (1) inne niż 
wymienione w 16 02 09 
do 16 02 12

0,04 0,21 0,13 0,16 0,055 0,038 0,447

12 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 0 0 6,44 8,86 15,38 44,98 29,13

13 Szkło 0 11,4 3,78 5,8 0  76,08

14 Opakowania z  papieru 
i tektury 0 0 5 2,45 8,71 35 42,342

15 Zużyte opony 3 7,5 13,34 13,38 18,98 23,32 24,51

16 Odpady ulegające bio-
degradacji (zielone) 10 13,6 34,7 87,8 151,1 270,2 281,83

17
Baterie i akumulatory 
inne niż wymienione w 
20 01 33

0 0 0,05 0 0 0 0

18

Sorbenty, materia-
ły  filtracyjne, tkaniny 
do wycierania (np..
szmaty,ścierki) i ubrania 
ochronne inne niż wy-
mienione w 15 02 02

0 0 0,1 0 0 0 0

19
Nieorganiczne odpady 
inne niż wymienione w 
16 03 03, 16 03 80

0 0 0,06 0 0 0 0

20
Elementy usunięte z 
zużytych urządzeń inne 
niż wymienione w 16 
02 15

0 0 0,02 0 0 0 0

21

Mineralne oleje silni-
kowe, przekładniowe i 
smarowe nie zawiera. 
Zw. Chlorowcoorga-
nicznych

0 0,48 0 0,96 0,27 0,44 1,76

22 Baterie alkaliczne (z 
wyłączeniem 16 06 03) 0 0 0 0,56 0 0 0

23 Baterie i akumulatory 
ołowiowe 0 0 0 0,17 0 0 0

24 Urządzenia zawierające 
freony 0 0 0 0,18 0 5,081 0

25 Inne baterie i akumu-
latory 0 0 0 0 0 0,66 0

26 Lampy fluorescencyjne 0 0 0 0 0 0,08 0,318
 Suma 74,81 141,91 272,06 334,29 481,726 811,63 1130,742
PODSUMOWANIE      
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Odebrane 4596,7 4821,79 5372,51 6341,76 6464,25 6372,991 7222,938
PSZOK 74,81 141,91 272,06 334,29 481,726 811,63 1130,742
RAZEM 4671,51 4963,7 5644,57 6676,05 6945,976 7184,621 8353,680

Jak widać z powyższej tabeli na przestrzeni 7 lat wzrasta ilość odpadów odebranych od miesz-
kańców, ale też wzrasta ilość odpadów dostarczanych przez mieszkańców do PSZOK-u. 

Zwiększająca się masa odpadów wynika m.in. z zwiększającej się liczby mieszkańców naszej 
gminy. W poszczególnych asortymentach odpadów widać zmiany, niektóre natomiast rodzaje odpa-
dów są na podobnym poziomie na przestrzeni lat. Z powyższych danych widać, jak wzrosła masa 
w odpadach segregowanych i to jest pozytywne zjawisko, choć tutaj jest jeszcze wiele do poprawy 
w szczególności w zabudowie wielorodzinnej. Ilość odpadów  „BIO” jest bardzo zależna od wa-
runków atmosferycznych, więcej opadów w okresie letnim to większa masa traw i nie tylko. Dużą 
pozycją wzrostu rok do roku jest strumień odpadów wielkogabarytowych, w ostatnich 2 latach, rok 
do roku wzrost o około 100 ton. 

W roku 2020 mieszkańcy dostarczali na PSZOK zwiększoną ilość niektórych odpadów np. ga-
barytów, pobudowalnych i remontowych, zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych, szkła 
opakowaniowego. W czasie lockdownu, będąc „pozamykani”,  prawdopodobnie robiliśmy większe 
porządki i remonty w domach, na strychach, piwnicach czy garażach .

W roku 2019 gdy pisałem o podsumowaniu roku 2018 byłem trochę zaniepokojony spadkiem 
poziomu odzysku i recyklingu, który wynosił  46% a rok wcześniej ponad 58%. Pisałem też, że 
mam nadzieję, że była to jednorazowa „wpadka”. Dzisiaj po podsumowaniu roku 2020 poziom tzw. 
odzysku i recyklingu wynosi około 51%. Sposób obliczania poziomów na przestrzeni ostatnich lat 
się zmieniał, co mogło niestety również wpłynąć na wyniki, jednak po ilości odebranych odpadów 
selektywnych, widać że jest lepiej jak w roku 2018 . Choć mamy jeszcze sporo w tym zakresie do 
zrobienia. 

Aby wspomóc mieszkańców w poprawie jakości segregowania, mobilna aplikacja na telefon 
umożliwiać będzie korzystanie z wyszukiwarki odpadów (dowiemy się jaki odpad wrzucić do ja-
kiego koloru pojemnika lub worka). W aplikacji dostępny jest harmonogram odbioru odpadów oraz 
zbiór informacji o funkcjonowaniu PSZOK-u. Zapraszam do korzystania z darmowej aplikacji, wię-
cej informacji na stronie:  https://zgksuchylas.eu/harmonogramy/.

Szanowni Państwo.
spółka wszystkie odpady, które odbiera od Państwa lub mieszkańcy sami przywożą na PSZOK 

musi dalej przetransportować do odpowiednich instalacji przetwarzania danego rodzaju odpadów. 
Niestety, instalacje są daleko od Suchego  Lasu, po drugie koszty zagospodarowania tych odpadów 
są bardzo wysokie.

Odpady zmieszane dostarczamy do spalarni w Poznaniu za cenę 266,25 zł/brutto/Mg. Za nie-
które z pozostałych odpadów koszty (zł/brutto) zagospodarowania kształtują się następująco:
- odpady BIO od 600 do 700 zł/Mg (do tego transport w dwie strony 120 km)- dodam, że spośród 
kilkunastu zapytanych instalacji tylko dwie zgłosiły gotowość zagospodarowania odpadów BIO - 
pozostałe z powodu braku mocy przerobowych odmówiły możliwości przyjęcia pw. odpadów,

- „plastiki” z żółtego worka od 400 do 850 zł/Mg (transport w ds. od 100 do 300 km),
- „gabaryty” – tj. meble itd. od 700 do 1200 zł/Mg (transport w ds. 120 km),
- „szkło” - obecnie udało się nawiązać kontakt z instalacją, która przyjmuje od nas odpady szkla-

ne opakowaniowe - kolorowe i płaci za nie od 1 do 15 zł oraz szkło bezbarwne również płacąc za 
nie od 100 do 150 zł za tonę. W ubiegłym roku za przyjęcie pw. odpadów instalacje pobierały opła-
ty od 50 do  ponad 150 zł.

Podobna sytuacja miała miejsce z papierem, ponieważ w zeszłym roku instalacje przyjmowa-
ły „makulaturę” za opłatą od 50 zł do nawet 600 zł! W tym roku, sytuacja na szczęście zaczyna się 
normować i będzie można mówić o sprzedaży tego odpadu.

Niestety, rynek odpadów segregowanych jest bardzo niestabilny, wręcz nieprzewidywalny - je-
den miesiąc jedna cena, drugi - inna cena.  Do tego wszystkiego trzeba doliczyć koszty zbierania i 
transportu. 

To wszystko ma decydujące znaczenie na koszty systemu gospodarki odpadami. Wszystkie te 
uwarunkowania ostatecznie wpływają na opłatę jaką wpłacamy jako mieszkańcy do Gminy. Nie-
stety, prace legislacyjne w parlamencie nad zmianą odpowiednich przepisów wloką się już długo a 
efektów pozytywnych dla mieszkańca nie ma. Nie powinno być tak, że to mieszkańcy obciążani są 
całymi kosztami systemu odpadowego. A gdzie odpowiedzialność producentów wprowadzających 
opakowania do obrotu? To oni powinni ponieść 80-90% kosztów zebrania i zagospodarowania od-
padów selektywnych.  

Każdy w tej branży mówi i myśli tak samo, tylko problem w tym, że w ministerstwach nikt te-
go nie chce słuchać - widać teoria wygodniejsza niż praktyka. Ale to dłuższa dyskusja i może jed-
nak nie tym razem.  

Brak odpowiedniej ustawy o „rozszerzonej odpowiedzialności producentów” (ROP) opakowań 
to duży problem, a przecież w wielu krajach taka ustawa obowiązuje. Polega ona na tym, że wpro-
wadzający opakowania (docelowo odpady) finansuje odbiór i zagospodarowanie opakowań, nie ob-
ciąża to wtedy mieszkańców. Inaczej mówiąc mieszkaniec nie ponosi kosztów zbioru, transportu i 
zagospodarowania odpadów segregowanych, a płaci tylko za odpady zmieszane. I tylko taki model 
przepisów może znacząco obniżyć opłaty dla mieszkańców.

Czego Państwu i sobie życzę…
JERZY ŚWIERKOWSKI

Prezes ZGK Suchy Las 



24 marca 2021 11

Zdrowych 
i pełnych radości

Świąt 
Wielkanocnych
oraz spełnienia 
świątecznych 

życzeń
Mieszkańcom 

Gminy Suchy Las
życzy

EDWARD MIŚKO
Prezes ZKP Suchy Las

z Pracownikami 

Samych radości Samych radości 
(mimo wszystko)(mimo wszystko)
kolorowych jajek, kolorowych jajek, 
udanego spaceru,udanego spaceru,

wewnętrznego spokoju wewnętrznego spokoju 
i wyciszeniai wyciszenia

z okazji Świąt Wielkanocnychz okazji Świąt Wielkanocnych
wszystkim mieszkańcom wszystkim mieszkańcom 

Gminy Suchy LasGminy Suchy Las
życzą Radniżyczą Radni

WIESIA PRYCIŃSKA WIESIA PRYCIŃSKA 
MACIEJ JANKOWIAKMACIEJ JANKOWIAK

ROBERT ROZWADOWSKIROBERT ROZWADOWSKI
Z Miejscowej Grupy RadnychZ Miejscowej Grupy Radnych

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa

i drugiego człowieka.
Życzymy wszystkim naszym

Klientom i Przyjaciołom, 
aby te Święta Wielkanocne

przyniosły Wam radość 
oraz wzajemną życzliwość.

 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu 
w Suchym Lesie 

Katarzyna Kustoń 
wraz z pracownikami

Z okazji
zbliżających się

Świąt Wielkiej Nocy
pomyślności i spokoju

oraz przede wszystkim ZDROWIA

życzą
Zarząd Osiedla Złotniki-Osiedle
oraz Koło Gospodyń Wiejskich

w Złotnikach

*

* *

*
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Spokojnych i pogodnych
Świąt Wielkanocnych

pełnych radości
i rodzinnego ciepła

wszystkim Mieszkańcom
Gminy Suchy Las życzy

JERZY ŚWIERKOWSKI
Prezes ZGK Suchy Las

Sp. z o.o.
z Pracownikami

Wzorowa Gmina Tarnowo Podgórne 

Kapituła Konkursu „Wzorowa 
Gmina”, uwzględniając dane 

przekazane przez Gminę Tarnowo 
Podgórne w ankiecie zgłoszenio-
wej, a także biorąc pod uwagę opi-
nie członków Forum Ekspertów, 
informacje pochodzące z Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego na temat projek-
tów inwestycyjnych, przedsiębior-
czości, rozwoju szkolnictwa zawo-
dowego i kultury, a także działań 
ekologicznych, zakwalifikowała 
Gminę Tarnowo Podgórne do gro-
na samorządów, mających prawo do 
posługiwania się tytułem „Wzorowa 
Gmina – Lider Oświaty”. 

– Ocenie Kapituły poddali-
śmy inicjatywę uruchomienia Ze-
społu Szkół Technicznych Tarnowo 
Podgórne – wyjaśnia Wójt Tarno-
wa Podgórnego Tadeusz Czajka. 
– Przedstawiliśmy procedury we-

ryfikowania tej idei z przedsiębior-
cami, uczniami i rodzicami poprzez 
badania ankietowe i wywiady, pro-
ces tworzenia oferty edukacyjnej, 
a także wskazywaliśmy na wsparcie 
przedsiębiorców na każdym etapie 
tworzenia tej placówki. 

Przypomnijmy:  pierwszy dzwo-
nek w Zespole Szkół Technicz-
nych Tarnowo Podgórne rozległ się 
1 września 2020 r. – wówczas w Tech-
nikum i Szkole Branżowej I stopnia 
naukę rozpoczęło 152 uczniów. Oczy-
wiście i w tym roku szkoła zaprasza 
ósmoklasistów – nabór na rok szkolny 
2021/2022 rusza 17 maja. (ARz)

Modraki świętują 20-lecie

W tym roku swoje 20-lecie świę-
tuje Dziecięcy Zespół Pieśni 

i Tańca Ludowego Modraki działają-
cy przy Gminnym Ośrodku Kultury 
SEZAM w Tarnowie Podgórnym. 

Dlatego w kwietniu zabrzmi lu-
dowa piosenka i obejrzymy ludowy 
taniec. Swoją krótką wizytówkę, ze-
spół, przedstawi w formie filmu online 

z programem z regionów: Wielkopol-
ski i Kaszub. Modraki zaprezentują 
też wokalną suitę śląską nagraną przez 
dziecięcą kapelę zespołu.

Jubileusz Modraków obejrzeć 
będzie można 10 kwietnia o godz. 
16.00 za pośrednictwem facebook.
com/goksezam oraz youtube.com/
goksezam.  (GOK SEZAM)

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Czytelnikom, Przyjaciołom 
Gminy Tarnowo Podgórne, życzę zdrowia, spokoju i 

rodzinnego szczęścia. 
Niech wiosenne słońce i budząca się do życia przyroda 

tchnie w nas optymizm, pozytywne myślenie i energię do 
działania. Myślmy o sobie nawzajem, bądźmy wrażliwi na 

potrzeby innych, dbajmy o naszą lokalną wspólnotę. 
Wszystkiego dobrego!

Tadeusz Czajka
Wójt Gminy 

Tarnowo Podgórne

*

*



24 marca 2021 13NOWOŚCI WYDAWNICZENOWOŚCI WYDAWNICZE

Redaktor Naczelny: Tomasz Mańkowski (602-638-409), Monika Mańkowska: zastępca redaktora naczelnego (606-252-423). Redaguje Zespół. Łamanie: AKTELAK Poznań. ADRES REDAKCJI: (do korespondencji): 60-969 Poznań, skrytka pocztowa nr 61, tel./fax 
61 861-41-21. Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych i zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i skrótów w tekstach. Za treść ogłoszeń  Redakcja nie odpowiada. Wszystkie materiały w „Twoim TYGODNIU WIELKOPOLSKIM” są chronione prawem 
autorskim. Dalsze rozpowszechnianie wyłącznie za zgodą Wydawcy. WYDAWCA: Wydawnictwo i Reklama „MAŃKOWSKI”. DRUK: Drukarnia Polska Presse, Oddział Poligrafia. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy publikacji artykułu (także sponsorowa-
nego), reklamy itp. jeśli materiały te są niezgodne z linią przyjętą przez pismo. www.twoj-tydzien.pl

Mama na 5. Przybij piątkę Da-
isy Upton , cena 49,99 zł, Wy-
dawnictwo Insignis.

To książka dla rodziców, 
którzy marzą o 5 minutach 
spokoju. Zawiera propozy-
cje ponad 150 zabaw, z wy-
korzystaniem przedmiotów co-
dziennego użytku, które można 
przygotować w pięć minut i 
równie szybko po nich posprzą-
tać. Fantastyczny (również z 
punktu widzenia dziecka!) spo-
sób na to, jak w zakamuflowany 
sposób kształtować umiejętno-
ści istotne dla rozwoju pociech 
z zakresu motoryki, czytania i 
liczenia. Znajdziemy w niej po-
mysły na ciekawe i rozwijające 
zajęcia: od rocznych maluchów 
po pięciolatki, od poczty ma-
karonowej po zbijanie literek. 
Każda z gier jest oznaczona 
zestawem symboli wskazują-
cych, jakie umiejętności rozwi-
ja, oraz wiek dziecka, dla jakie-
go jest przeznaczona. Chętnie 
biorą w nich udział również 
starsze dzieci. 

Mamy dla naszych Czytel-
ników 3 książki: Mama na 
5. Przybij piątkę Prosimy o 
przysłanie maila na adres 
nagrody.twoj.tydzien@
wp.pl z hasłem Przybij piąt-
kę.

BING Czekoladowe jajka 
Opracowanie zbiorowe, ilustra-
cje Acamar Films, tłumaczenie 
Beata Żmichowska, książka  
kartonowa, cena 19,99 zł, Har-
perCollins Polska. 

Wesoła wiosenna historyj-
ka o przygodach Binga i jego 
przyjaciół, a jednocześnie zna-
komity punkt wyjścia do tego, 
by rozmawiać z kilkulatkiem o 
trudnej sztuce dzielenia się rze-
czami z innymi. 

Zamek Emma Adbage ilustra-
cje Emma Adbage, tłumaczenie 
Katarzyna Skalska, dla dzieci w 
wieku 3+, cena 27,90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki. 

Historia pewnego prezen-
tu i emocji z nim związanych. 
Dziś idziemy z mamą do Fre-
ja na urodziny. Kupiliśmy pre-
zent. Mały czerwony zamek. 
Dokładnie taki jak mój, tylko że 
mój jest zielony. Zielony, brzyd-
ki i zwyczajny! I już mi się znu-
dził! Trafnie i bez przegadania 
– o tym, że trawa jest zawsze 

bardziej zielona za płotem. Tu-
taj: cudza zabawka jest zawsze 
lepsza niż moja! Emma Adba-
ge w swoich książkach obrazko-
wych pokazuje dziecięce emo-
cje i zachowania niebanalnie, z 
dyskretnym humorem. Poleca-
my również jej dwie książki au-
torskie: Dołek – pean na cześć 
dziecięcej zabawy oraz książkę z 
matematycznymi zabawami na 
każdą porę roku – Liczymy na 
spacerze. Matematyka na każ-
dą pogodę.

Nawet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham kiedy jest wiosna Na-
wet nie wiesz, jak bardzo cię 
kocham kiedy jest zima Sam 
McBratney, ilustrator Anita Je-
ram, tłumaczenie Jarosław Mi-
kołajewski, dla dzieci 3-7 lat, 
cena 24,99 zł, HarperCollins 
Polska. 

Twórcy kultowej książki 
„Nawet nie wiesz, jak bardzo 
Cię kocham” stworzyli serię 
pięknych książeczek nawiązu-
jących do czterech pór roku. 
Przeczytaj je razem ze swo-
im Małym Brązowym Zającz-
kiem.  

Broń się! Jak dbać o swoją od-
porność Margit Kossobudzka, 
Katarzyna Staszak, cena 44,99 
zł, Wydawnictwo Agora.

Co wspiera, a co osłabia 
odporność? Dlaczego brak 
przyjaciół jest tak groźny jak 
palenie? Czy lepiej pić codzien-
nie kieliszek wina, czy rzadko 
butelkę? Jak bardzo szkodliwe 
jest niedosypianie? Co nam da-
ją szczepienia? Morsować czy 
nie morsować? Odpowiedzi na 
te i mnóstwo innych pytań znaj-
dziecie w książce. Specjalist-
ki od tematyki zdrowia pod-
powiadają, jak o siebie dbać, 
by wspierać odporność i wieść 
długie życie w dobrym zdrowiu. 
Najskuteczniejsze formy wspie-
rania organizmu jak dieta, ruch i 
sen są łatwo dostępne i tanie. 

Uniwersum Metro 2033: Dro-
ga stali i nadziei Dmitrij Mana-
sypow. cena 44,99 zł Wydawni-
ctwo Insignis.

Moskwa nie jest ostat-
nim bastionem ludzkości. W 
zniszczonym nuklearną woj-
ną świecie każdego, kto chce 
decydować o swoim życiu i 
przyszłości, czeka droga stali, 
na końcu której może ukaże się 
drżący miraż nadziei. Pełna ak-
cji i brutalności historia trójki 
bohaterów z różnych rejonów 
Rosji złączonych z tajemniczą 
dziewczyną Daszą Darmowa-

ją. Stalker i przemytnik Azamat 
łamie prawo Nowoufskiej Re-
publiki Komunistycznej i musi 
ponieść tego konsekwencje. In-
ga, major Zakonu Odrodzenia, 
otrzymuje od Mistrza zadanie. 
Awanturnik Morhołt od wielu 
dni śni o dziewczynie rezydu-
jącej w twierdzy Kiniel. Każ-
dy z nich opuszcza bezpieczne 
enklawy i ciągnie w kierunku 
Daszy… 

Droga Szamana. Etap 4: Za-
mek widmo Wasilij Macha-
nienko, cena 39,99 zł Wydaw-
nictwo Insignis.

Czwarta część ekscytującej 
serii w ramach nowego gatunku 
LitRPG. Nowy poziom rozryw-
ki wirtualnego świata Barliony. 
Barliona – miejsce, do którego 
przybywają całe miliony gra-
czy by oderwać się od rze-
czywistości. Tu spotkasz elfy, 
krasnoludy, smoki i księżnicz-
ki, przeżyjesz niezapomniane 
przygody i stoczysz spektaku-
larne walki. W Barlionie nie-
mal wszystko jest możliwe. Ty 
pozostaniesz zamknięty w spe-
cjalnej kapsule, podtrzymują-
cej funkcje życiowe, a twoja 
postać będzie wykonywać ko-
lejne zadania, zdobywać osiąg-
nięcia, zbierać ciosy, a przede 
wszystkim… zarabiać. W Bar-
lionie nie odczuwasz cierpie-
nia. Za to przestępcy, zesłani tu 
w ramach kary poczują, że tra-
fili do prawdziwego piekła jak 
nasz bohater Dmitrij Machan, 
skazany na osiem lat więzie-
nia za nieumyślnie popełnione 
przestępstwo. 

Jak nie bać się żyć. Sztuka 
panowania nad lękiem Tim 
Cantopher, Tłumaczenie Tere-
sa Tomczyńska, cena 39,99 zł, 
Kompania Mediowa.

Niepewność jutra, tempo 
życia i ciągłe zmiany powodu-
ją, że trudno nam się odnaleźć 
w pełnym niewiadomych świe-
cie. Kiedy przyszłość jest coraz 
bardziej nieprzewidywalna, 
sztuka panowania nad lękiem 
staje się jedynym sposobem na 
przetrwanie. Lęk towarzyszy 
człowiekowi od zarania dzie-
jów. Związek między lękiem a 
chorobami serca, udarami, za-
burzeniami pracy jelit, stanami 
zapalnymi i niektórymi nowo-
tworami jest znany. Nauka po-
twierdza, że zmniejszenie na-
pięcia i lęku poprawia zdrowie 
nie mniej niż ćwiczenia fizycz-
ne i dobra dieta. Dobra wia-
domość jest taka, że możemy 
szybko poradzić sobie ze stre-
sem i niepokojem. Książka opi-
suje wzorce myślenia w stanie 
lęku, przewidywania, katastro-
ficzne myślenie i czynienie za-
łożeń. Przede wszystkim jed-

nak pokazuje sposoby radzenia 
sobie z lękiem. 

Na zdrowy rozum. Dlacze-
go podejmujemy nieracjonal-
ne decyzje Ori Brafman, Rom 
Brafman, seria Inwestuj w sie-
bie, cena 44,90 zł,   Kompania 
Mediowa.

Autorzy wyjaśniają co 
sprawia, że postępujemy nie-
racjonalnie i często przez to 
tracimy. Każdy z nas słyszał 
lub mówił: Co ci odbiło? Po-
stradałeś zmysły? Rozum ci 
odjęło? Dlaczego, kiedy coś 
sobie wmówimy, nie umie-
my w porę się wycofać, nawet 
wiedząc, że brniemy w stro-
nę przepaści. Dopasowujemy 
się do większości, tkwimy w 
toksycznym związku, zamyka-
my oczy na oczywistości. Wy-
bieramy błędne rozwiązania, 
przestajemy wierzyć własnym 
zmysłom, dajemy sobie wmó-
wić bzdury… Gdybyśmy wie-
dzieli dlaczego, pewnie potra-
filibyśmy się oprzeć działaniu 
tajemnych sił, które powodują, 
że podejmujemy nieracjonalne 
decyzje. Lepiej poznać je za-
wczasu, by im nie ulegać i za-
chować zdrowy rozsądek.

Jak dobrze być singlem Cat-
herine Gray  tłumaczenie Bar-
tosz Kurowski, kategoria Po-
radniki, rozwój osobisty, cena 
43 zł, Prószyński i S-ka. 

Dziś ponad połowa ludzi w 
wieku od 25 do 45 lat to single. 
Odkładanie związku na później-
sze lata życia jest już normą. Wie-
lu postanawia w ogóle nie stawać 
na ślubnym kobiercu. Ale społe-
czeństwo, filmy, teksty piosenek 
i rodzice są nieugięci: szczęś-
liwe zakończenie to ślub, a my 
bez drugiej połowy nie jesteśmy 
kompletni. Sygnały ostrzegaw-
cze: smutek z powodu osamot-
nienia, randki bardziej kojarzące 
się z ciężką pracą, spędzanie po-
łowy życia na czekaniu, aż ktoś 
bliski odpisze na esemesa, wra-
żenie, że prześladują nas epitety 
„stara panna” lub „zatwardziały 
kawaler”. Catherine Gray przez 
to wszystko przeszła. Zrobiła so-
bie roczny urlop od mężczyzn, 
by odnaleźć radość z bycia sin-
gielką. 

Jak dobrze być trzeźwym 
Catherine Gray, tłumaczenie 

Bartosz Kurowski, kategoria 
Poradniki, rozwój osobisty, ce-
na 43 zł, Prószyński i S-ka. 

Lektura dla każdego, ko-
go dręczy podejrzenie, że al-
kohol więcej mu zabiera, niż 
daje. Czy kiedykolwiek po-
stanowiliście odstawić alkohol 
na miesiąc, a już po tygodniu 
mieliście w ręku drinka? Uwa-
żacie, że to głupota poprzestać 
na jednym? A może rozważa-
cie abstynencję jako kolejny 
- po niskokalorycznej diecie 
oraz regularnym uprawianiu 
sportu - krok ku zmianie życia 
na zdrowsze i lepsze? Wiele 
osób chciałoby mniej i rzadziej 
pić. Ta książka to więcej niż 
opowieść o pokonywaniu na-
łogu. To opowieść o lepszym, 
szczęśliwym jutrze. I o tym, 
że życiem w trzeźwości moż-
na się odurzyć bardziej niż naj-
lepszym drinkiem.

Jak przestać się martwić dr 
Frank Tallis, CENA 34,99 zł, 
Wydawnictwo Insignis. 

Masz skłonność do zamar-
twiania się? Może czasem bez 
żadnej wyraźnej przyczyny? I 
to akurat wtedy, kiedy chciał-
byś zaznać chwili spokoju… 
Martwienie się to coś natural-
nego – jest jak alarm, który po-
maga uporać się z jakimś prob-
lemem. Zdarza się jednak, że 
wymyka się spod kontroli, nie 
pozwala spać, odbiera radość 
życia i źle wpływa na zdrowie. 
W książce są praktyczne i wy-
próbowane sposoby, jak spra-
wić, by zamartwianie się dzia-
łało na korzyść. Jak skutecznie 
mierzyć się z problemami róż-
nego rodzaju, poznać źródła 
swoich lęków i nauczyć się 
podejmowania przemyślanych 
decyzji. Przywrócić swojemu 
życiu spokój i równowagę.

Ostatnie dni Sylvii Plath. Bio-
grafia Carl Rollyson, tłumacze-
nie Magdalena Rychlik, kate-
goria Biografie, wspomnienia, 
cena 43 zł, Prószyński i S-ka. 

Opowieść o ciągu niefor-
tunnych zdarzeń, które poło-
żyły się cieniem na siedmiu 
miesiącach poprzedzających 
śmierć poetki, gdy próbowa-
ła odzyskać własne życie pod 
obstrzałem gróźb i próśb jej 
męża, Teda Hughesa. Przy-
jaciele, rodzina i współpra-
cownicy Hughesa, omamie-
ni jego charyzmą, widzieli w 
Sylvii zagrażającą mu gorgo-
nę. W tej atmosferze oblężenia 
udręczona Plath nadal pisała, 
utrzymywała kontakt z bliski-
mi i opiekowała się dwójką 
małych dzieci. Carl Rollyson 
zwraca honor wizerunkowi 
kobiety często przedstawianej 
z punktu widzenia męża i jego 
świty.  Jest pierwszym biogra-
fem, któremu udało się uzy-
skać dostęp do dokumentów 

psychoanalityczki Ruth Tiffa-
ny Barnhouse. Terapeutka by-
ła jedyną osobą, przed którą 
Plath potrafiła się odsłonić. 
Poetka traktowała ją bardziej 
jak sprzymierzeńca niż psy-
chiatrę. Barnhouse próbowała 
pomóc pacjentce wydostać się 
spod zniewalającego wpływu 
charyzmatycznego Teda Hu-
ghesa podtrzymującego nega-
tywny wizerunek Sylvii Plath. 
Autor korzysta również z udo-
stępnionych niedawno akt są-
dowych, materiałów archiwal-
nych i wywiadów.

Pod gołym niebem. Żyj w ryt-
mie natury Markus Torgeby, 
tłumaczenie Ewa Wojciechow-
ska, cena 44,99 z, Wydawni-
ctwo Znak Literanova.

Autor był obiecującym ul-
tramaratończykiem, aż pew-
nego dnia kontuzja uniemoż-
liwiła mu dalszą karierę i 
spowodowała życiowy kryzys. 
Cztery lata samotnego życia 
w namiocie w jämtlandzkim 
lesie pozwoliły mu odzyskać 
spokój ducha i przywrócić 
równowagę. Opowieść o bu-
dowaniu więzi z naturą, o tym, 
jak przyroda potrafi wyzwolić 
od lęku i sprawia, że otwiera-
ją się w nas właściwe drzwi. 
To również mnóstwo praktycz-
nych rad od kogoś, kto dokład-
nie poznał każdą warstwę la-
su – od ściółki aż po korony 
drzew. To także przewodnik 
po życiu w rytmie natury nie-
zależnie od miejsca zamiesz-
kania – nawet w samym sercu 
miejskiej dżungli.

Wszystko, czego o sobie nie 
wiemy Judith Lennox, tłuma-
czenie Magdalena Rychlik ka-
tegoria Romans, cena 42 zł, 
Prószyński i S-ka. 

Historia miłosna o ukry-
tych namiętnościach i rodzin-
nych sekretach pióra autorki 
Okruchów życia i Żony jubi-
lera. Boże Narodzenie 1937 
roku. W Szkocji umiera Hugh 
Craxton, ojciec Thei i Rowan. 
Siostry, osierocone w dzieciń-
stwie przez matkę, zaznały już 
cierpienia po stracie bliskiej 
osoby, nie przeczuwają jednak, 
co ujawni śmierć drugiego z ro-
dziców…W Londynie miesz-
ka bowiem Sophie i jej dwóch 
synów z małżeństwa z Crax-
tonem. Żadna z rodzin nie ma 
pojęcia o istnieniu tej drugiej. 
Rodzinne tajemnice, problemy 
małżeńskie i wybuch II wojny 
światowej na zawsze zmieni 
losy trzech kobiet. Aby odna-
leźć drogę do szczęścia, muszą 
najpierw stawić czoło wszyst-
kiemu, czego o sobie nie wie-
dzą…

* image.Freepik.com



24 marca 202114

ZDROWIE 

FELIETON

„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

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

Noskawery, czyli… co nam 
zafundował korona(ś)wirus
czytałam książkę Davida M. Oshinsky’ego „Polio. Histo-
ria pokonania choroby Heinego-Medina” (nagrodzoną 
w 2006 roku nagrodą Pulitzera) o wynalezieniu szcze-
pionki na polio. Choroba ta zaatakowała kraje bogate 
- to przez nią na wózku poruszał się prezydent Franklin 
Delano Roosevelt. W książce czytamy: „Znacznie częś-
ciej atakowała czyściutkie małe przedmieścia  niż rejony 
ubóstwa i nędzy.” Dopóki nie było wiadomo, że zaraża-
my się  tą chorobą przez układ pokarmowy, uważano, 
że przenosi się ona przez powietrze, zwierzęta i owady 
– dzięki temu na środkach owadobójczych niektórzy zbili 
wówczas majątek. W książce czytam dalej: „W rzeczywi-
stości nawet w swoim szczycie w latach czterdziestych 
i pięćdziesiątych XX wieku choroba Heinego-Medina nie 
była tak straszną epidemią, jak ją przedstawiały media. 
W tym okresie dziesięciokrotnie więcej dzieci zginęło w 
wypadkach, a trzykrotnie więcej zmarło na raka. Spe-
cjalny status polio wynikał z działania Narodowej Orga-
nizacji Paraliżu Dziecięcego. Stosowała ona najnowsze 
techniki reklamy, zbiórek publicznych i badań moty-
wacyjnych, aby przedstawić wszystkim straszną, choć 
względnie rzadką chorobę jako największe nieszczęście 
owych czasów.  Lęk przed zachorowaniem stał się do-
skonałym bodźcem marketingowym. Firma pralnicza 
oferowała dezynfekcję sprzętu przed każdym praniem i 
prasowaniem. Inne firmy namawiały do szorowania  de-
zynfekcji toalet i łazienek ich środkami, było też ubezpie-
czenie przeciw polio”...itd.  

Czy czegoś nam to nie przypomina?
Dzięki tej determinacji jednak powstała szczepionka 

na tę bezsprzecznie groźną chorobę. Ciekawostką jest, 
że w USA trzech głównych konkurentów, wybitnych spe-
cjalistów poszukujących szczepionki przeciw polio było  

Żydami, dwóch pochodziło z Polski (Sabin urodził się 
w Białymstoku, Koprowski pochodził z Warszawy). Dzięki 
Hilaremu Koprowskiemu, który dostał od firmy farma-
ceutycznej Wyeth 9 milionów dawek swojej szczepion-
ki, jesienią 1959 roku rozpoczęto masowe szczepienia w 
Polsce, gdzie od 1951 roku trwała epidemia polio.  Kto 
w Polsce  na początku lat 60-tych był szczepiony - był 
jednym z tych pierwszych szczęśliwców.

Wracając do Covida obawiam się, że normalne czasy 
nie wrócą. Wszystko można  ludziom ograniczyć wymaga-
jąc testów lub „paszportu covidowego”. Choroba nie jest 

jednoznaczna, więc wydaje 
mi się, że można jej przypisać 
wszelkie objawy - również ja-
ko „pocovidowe” i uprawiać 
taką politykę, jaka rządzą-
cym pasuje. Ludzie zawsze 
łatwo ulegają modzie, nad-
miernej propagandzie i ła-
two wszystkim coś wmówić. 
Ja już sama nie wiem, kto 
ma rację. Ale przypomnia-
łam sobie książkę dla dzieci 
„Noskawery” Pawła Beręse-
wicza (POLECAM). Mówi o 
tym jak pewien projektant 

mody wymyślił NOSKAWER (z angielskiego nose-cover, 
czyli pokrowiec na nos) i postanowił wmówić światu, że 
zimą jest nam niezbędny. Zatrudnił nawet idola do rekla-
my. Wkrótce większość dzieci marzyła o nowym noska-
werze - najlepiej firmowym za 500 zł. 

Jak kilka lat temu czytałam tę książeczkę to mi 
się nie śniło, że od 2020 roku sama będę musiała (nie 
z własnej woli) nosić jakiś noskawer…
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Rob Zombie - The Lunar Injection 
Kool Aid Eclipse Conspiracy (2021)

Robert Bartleh Cum-
mings  -  ten urodzony 

w Massachusetts 56-latek 
to definicja pasji, pracowi-
tości, kreatywności i nie-
wątpliwego talentu. 

Komponował mu-
zykę do gier komputero-
wych oraz filmów takich 
jak np. Mission Imposible 
II, sam też reżyserował fil-
my, choćby  remake Hal-
loween, Bękarty Diabła, 
Dom tysiąca trupów i inne. 
Jako  miłośnik horrorów i 
gore swoje hobby realizu-
je też muzycznie w projek-
cie Rob Zombie, a jeszcze 

wcześniej, w latach 90-tych ubiegłego stulecia  robił to  w  zespole Whi-
te Zombie. 

Jeszcze cieplutka, ociekająca filmowym klimatem płyta pod długim ty-
tułem The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy to już siódmy twór 
wydany jako  Rob Zombie. I znowu obyło się bez wielkich niespodzianek, 
muzyk zakotwiczył się głęboko w swojej koszmarno-krwistej niszy rodem 
z horrorów  i świetnie bawi się tą konwencją. 

Już intro zapowiada zakręcony klimat płyty, podkreślają to jeszcze bar-
dziej dziwne tytuły piosenek z podkładami rodem z filmów grozy, pojawia-
jące się upiorne kościelne klawisze oraz modlitewne inkantacje. Sięgnię-
to  nawet po  hinduskie  sitary albo  coś stylizowanego na ten instrument. 
Muzyka skręca   raz w stronę westernowego country   z harmonijkami i 
klimatem  rodem                 z Dzikiego Zachodu, by za chwilę przeskoczyć 
w mocne rockowe uderzenie.  Całość  płyty - jak to u Roba Zombie wcześ-
niej bywało - spina jak zwykle mocny metalowy szkielet, ale żeby nie było 
monotonnie poprzekładany różnymi bluesowymi momentami. 

Wiadomo, że dobre jedzenie z reguły jest podane  w restauracji, ale 
czasem warto sięgnąć po hamburgera (koniecznie krwistego) i zanurzyć się 
w klimat grozy horrorów kategorii B. I taki  jest właśnie album The Lunar 
Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy. (7/10 - Thorn)

MUZYKA

Pomagamy Jarkowi!
Jarek wymaga intensywnej rehabilitacji w specjalistycznym 

ośrodku. Ze względu na to, że podłączony jest do respiratora 
i nie może samodzielnie oddychać, może być jedynie rehabilito-
wany w placówce prywatnej, a leczenie to nie jest refundowane 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 

Koszty takiego leczenia w placówce prywatnej są ogromne. 
Koszt jednego turnusu – miesięcznego - to kwota około 26 tysięcy 
złotych. Dlatego każda pomoc jest tak bardzo ważna! (na)

POMÓC MOŻNA NA 4 SPOSOBY

za każdE wsparcie, serdecznie dziękujemy.

POMAGAMY
Jarkowi

Chore nerki
Przewlekła choroba nerek (PChN) jest 
drugim schorzeniem w Polsce pod 
względem częstości zachorowań. Co 
więcej, liczba chorych w Polsce rośnie 
z roku na rok. 

ADAM ZAKROŃSKI

Przewlekła choroba nerek bardzo często pozosta-
je nierozpoznana, a co za tym idzie nieleczona, 

przez co postępuje niezauważalnie. Eksperci pod-
kreślają, że właściwa dieta jest często kluczem do 
zahamowania postępów choroby. Na najnowszej 
liście leków refundowanych pojawił się nowy pro-
gram lekowy dotyczący leczenia pacjentów z cho-
robami nerek, który wpisuje się w nurt najnowszych 
wytycznych postępowania z chorymi w fazie lecze-
nia zachowawczego. Pacjenci niedługo będą mogli 
skorzystać z nowej formy leczenia koordynowanej  
przez nefrologa i pod  ścisłym nadzorem dietetyka, 
w której kluczową rolę odgrywa dieta niskobiałkowa 
i wykorzystanie ketoanalogów aminokwasów. 

Porównując dane od 2017 do 2019 roku, liczba 
chorych na tę chorobę zwiększyła się aż dwukrot-
nie. Statystyki przedstawiają tylko chorych, którzy 
zostali zdiagnozowani. Liczba ta może jednak stano-
wić tylko niewielki odsetek (około 5%) chorych w 
Polsce, którzy są świadomi swojej choroby. Właści-
we leczenie PChN może zmniejszyć liczbę chorych 
wymagających leczenia o 50%. Właśnie dlatego 
edukacja na temat tego schorzenia w Polsce jest tak 
istotną kwestią.

- Nowy program lekowy to dobra wiadomości dla 
pacjentów. Terapia z wykorzystaniem ketoanalogów 
aminokwasów ma na celu spowolnienie progresji 
choroby i przesunięcie w czasie dializoterapii po-
przez zastosowanie leczenia zachowawczego, które 
łączy postępowanie farmakologiczne oraz dietetycz-
ne. Ta forma wskazana jest w zapobieganiu oraz le-
czeniu następstw nieprawidłowego metabolizmu bia-
łek w połączeniu z ograniczonym spożyciem białka w 
pożywieniu. Pozwala to na dostarczenie niezbędnych 
aminokwasów, przy jednoczesnej minimalizacji pro-
dukcji mocznika pochodzącego z tych aminokwasów 
– podkreśla prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert, 
konsultant krajowy w dziedzinie nefrologii.
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Hyundai ujawnił wygląd nowego 
modelu KONA N. KONA N będzie 
pierwszym modelem sygnowa-
nym literą N z nadwoziem typu 
SUV.

Nowy „hot SUV” Hyundai charakte-
ryzuje się sportowym wyglądem, do-

datkowo podkreślonym przez szeroką i ob-
niżoną sylwetkę. Po raz pierwszy oddział 
N i Hyundai Design Center połączyły siły 
by stworzyć SUV-a. Nowa KONA N łączy 
w sobie elementy nowoczesnego designu, 
znanego z wprowadzonego niedawno na 

rynek nowego modelu KONA, z odważ-
ną i dynamiczną linią charakterystyczną 
dla modeli N.

Z przodu samochodu dominują duże, 
sportowe wloty powietrza, a nowy układ 
świateł nadaje najnowszemu, wyczyno-
wemu modelowi Hyundaia odważnego 
wyglądu.

W tylnej części nadwozia uwagę zwra-
ca duży spojler dachowy zwiększający siłę 
docisku. W jego środkowej części znajdu-
je się trójkątne światło stopu, będące cha-
rakterystycznym elementem wszystkich 

modeli z rodziny N. Dwie duże końców-
ki sportowego układu wydechowego N w 
pełni oddają wysokie osiągi modelu. W 
dolnej części tylnego zderzaka ulokowa-
no duży dyfuzor poprawiający przepływ 
powietrza. Sportowy wygląd podkreślają 
także błotniki w kolorze nadwozia. 

Nowy Hyundai KONA N został wy-
posażony w przyciągające wzrok dodat-
ki zarezerwowane dla modeli N, takie jak 
ekskluzywne felgi aluminiowe i czerwone 
akcenty zdobiące progi.

Hyundai KONA N niebawem będzie 
oferowany obok modeli i20 N oraz i30 N. 
Nowy SUV inspirowany sportami motoro-
wymi, poszerzy także rodzinę popularnych 
SUV-ów Hyundai w Europie. Hyundai 
zapowiada, ze „więcej informacji ujawni 
wkrótce”.

MOTORYZACJA
www.twojtydzien.pl

STRONY MOTORYZACYJNE: TOMASZ MAŃKOWSKI

15.000.000 ŠKÓD 
z Mladá Boleslav
Od 1905 roku wyprodukowano 15 milionów 
samochodów w fabryce w Mladá Boleslav. Ju-
bileuszowy egzemplarz to ŠKODA ENYAQ iV 
w kolorze Arctic Silver Metallic. 

Pierwsze zdjęcia nowego 
Hyundaia KONA N

Zasadź drzewo z Citroënem 

Produkcja samochodów w 
Mladá Boleslav rozpoczę-

ła się w czasach działalności 
firmy Laurin & Klement, któ-
ra później przekształciła się w 
ŠKODA AUTO. W 1905 roku 
jej założyciele Václav Laurin 
i Václav Klement postanowi-
li zrezygnować z budowy ro-
werów, by całkowicie skupić 
się na produkcji motocykli 
oraz samochodów. Historycz-
ne hale fabryczne, z których 
wyjechało pierwsze auto fir-
my, Voiturette A, istnieją do 
dziś – od kilku lat są siedzibą 
Muzeum ŠKODY.

Po drugiej stronie drogi 
znajduje się nowoczesna fa-
bryka samochodów, w któ-
rej około 29.100 pracowni-
ków produkuje obecnie sześć 
modeli aut: FABIA, SCALA 
i OCTAVIA, a także SUV-y 
KAMIQ, KAROQ i w pełni 
elektryczny ENYAQ iV. Aby 
wyprodukować ten ostatni, 
marka przekształciła istnieją-
cą linię produkcyjną, dostoso-
wując ją do pojazdów MEB. 
Oznacza to, że jest to jedyna 
linia w całej Grupie Volkswa-
gen, która umożliwia jedno-
czesną produkcję modeli op-
artych zarówno na modułowej 
platformie MEB, jak i platfor-
mie MQB. Oprócz modelu 
OCTAVIA i kompaktowego 
SUV-a KAROQ, od końca li-
stopada 2020 roku budowany 
jest tu również w pełni elek-
tryczny ENYAQ iV.

Jeszcze przed połącze-
niem linii produkcyjnej dla 
modeli MQB i MEB uru-
chomiono ultranowoczesną 
lakiernię o pojemności do 
168.000 nadwozi, tworząc w 
ten sposób ponad 650 no-
wych miejsc pracy. Na po-
czątku 2021 roku ŠKODA 
otworzyła nowoczesne cen-
trum pojazdów testowych i 
prototypów w swojej głów-
nej siedzibie.

Oprócz samochodów 
ŠKODA produkuje w Mladá 
Boleslav również silniki, 
manualne skrzynie biegów 
MQ100 i MQ200 oraz osie, 
a także akumulatory wysoko-
napięciowe do hybrydowych 
modeli typu plug-in kilku ma-
rek Grupy Volkswagen. W 
lutym 2021 roku linię pro-
dukcyjną fabryki opuścił stu-
tysięczny akumulator trak-
cyjny.

Rozwinięcie głównej fa-
bryki ŠKODY i wyproduko-
wanie 15 milionów pojazdów 
są ściśle powiązane z wej-
ściem marki do Grupy Volks-
wagen w 1991 roku. Od tego 
czasu w Mladá Boleslav zbu-
dowano ponad 10.700.000 
samochodów. Partnerstwo z 
Volkswagenem umożliwiło 
ŠKODZIE awans z regional-
nego lidera rynku na między-
narodową, odnoszącą sukce-
sy markę.

Oprócz głównej fabryki 
ŠKODA posiada również za-
kłady produkcyjne w Kvasi-
nach i Vrchlabí. W Kvasinach 
producent buduje ŠKODĘ 
SUPERB i SUPERB iV z na-
pędem hybrydowym plug-in, 
a także modele SUV – KO-
DIAQ i KAROQ. Najnowo-
cześniejsza fabryka kompo-
nentów w Vrchlabí produkuje 
automatyczną dwusprzęgło-
wą skrzynię biegów DQ200 
(DSG). 

W ubiegłym roku po-
nad 750.000 pojazdów zje-
chało z linii produkcyjnych 
w czeskich fabrykach po-
mimo przestoju w produk-
cji spowodowanego pande-
mią COVID-19. Samochody 
ŠKODA produkowane są 
również w Słowacji, Ukrai-
nie, Chinach, Indiach i Ro-
sji. Łącznie od 1905 roku 
marka wyprodukowała po-
nad 24.800.000 pojazdów na 
całym świecie.

Marka Citroën zaprasza swoich klientów do 
udziału w ważnej inicjatywie wspierającej ochro-
nę środowiska naturalnego w Afryce. Jej ce-
lem jest rewitalizacja lasów namorzynowych w 
Senegalu. Aby wziąć udział w akcji wystarczy 
podczas wizyty w Autoryzowanym Serwisie 
Citroëna zdecydować się na użycie do naprawy 
auta fabrycznie regenerowanych części zamien-
nych. Dzięki temu zostanie zasadzone jedno 
drzewo. 

Wykorzystanie do na-
prawy części regene-

rowanych zapewnia wiele 

korzyści. Przede wszystkim 
przyczynia się do ochrony 
środowiska naturalnego. Wy-

bór części zamiennych, któ-
re mogą zostać regenerowa-
ne i wykorzystane ponownie 
pozwala zaoszczędzić nawet 
do 80% surowców i do 50% 
energii potrzebnych do ich 
wytworzenia. Części zamien-
ne wykorzystywane ponow-
nie są nawet 40% tańsze od 
fabrycznie nowych, co po-
zwala klientom na obniżenie 
kosztów obsługi i napraw sa-
mochodu. 

Zregenerowane części są 
sprawdzane, testowane i do-
puszczane do sprzedaży przez 
ekspertów marki Citroën oraz 
są objęte taką samą gwaran-
cją jak części fabrycznie no-
we. Klient otrzymuje produk-
ty najwyższej jakości. 

Regeneracja podzespo-
łów odbywa się w znacznym 
stopniu poprzez wymianę ich 
elementów na fabrycznie no-
we. Części i zespoły regene-
rowane podlegają identycz-

nym testom jakościowym, jak 
oryginalne części zamienne. 
Większość oferty to części i 
zespoły do napraw mecha-
nicznych pojazdów, ale asor-
tyment jest stale poszerzany 
między innymi o części elek-
troniczne.  

Drzewa są niezbędne Zie-
mi i jej mieszkańcom: Wy-
twarzają tlen, walczą z nie-
korzystnymi zmianami 
klimatu, poprawiają jakość 
wody, zmniejszają erozję gle-
by, zapewniają różnorodność 
biologiczną oraz są niezbędne 
ludziom do życia. Nadmierny 
wyrąb, susza i budowa infra-
struktury przyczyniły się do 
zniszczenia 25% lasów na-
morzynowych, znajdujących 
się w Senegalu. 

Dzięki inicjatywom takim 
jak ta organizowana przez 
markę Citroën udało się przy-
wrócić ponad 10.000 hekta-
rów lasu. 
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