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Olejkowy żel dla suchej skóry 

Żel BIO-OIL to prze-
łomowa olejko-

wa kompozycja, dzię-
ki której kosmetyk nie-
malże w całości dzia-
ła aktywnie na skórę, 
zapewniając jej moc-
ne nawilżenie. Olejki 
to aż 87% składników 
aktywnych żelu do 
skóry suchej Bio-oil. 
Najważniejszym z nich 

jest Olejek Bio-oil, od 30 lat znany ze swoich 
specjalistycznych właściwości oraz udokumen-
towanej skuteczności w pielęgnacji skóry su-
chej. Ogromną zaletą produktu jest wyjątko-
wa wydajność – wystarczy naprawdę niewiel-
ka ilość preparatu. Żel jest odpowiedni do skóry 
wrażliwej i jest niekomedogenny (czyli nie zaty-
ka porów). Specjalistyczna formuła żelu do skó-

ry suchej Bio-oil   jest polecana do pielęgnacji 
twarzy i ciała. Jego skuteczność w poprawie-
stopnia nawilżenia skóry została potwierdzona 
w badaniach klinicznych. Żel łatwo się wchła-
nia i ładnie pachnie, a po 2 tygodniach stoso-
wania skóra wygląda znacznie lepiej. Na skórę 
nakładamy niewielką ilość żelu Bio-oil, mniej 
niż używamy kremu. Żel jest odpowiedni do 
skóry wrażliwej, ale nie należy go stosować na 
uszkodzoną skórę. Dostępny w aptekach i dro-
geriach. (pojemność 200 ml wyłącznie w dro-
geriach ROSSMANN). Ceny: 50 ml – 24,99 zł,   
100 ml – 39,99 zł   200 ml – 69,99 zł.   

 
Mamy dla naszych Czytelniczek 3 że-
le Bio-oil 50 ml. Prosimy o szybkie 
przysłanie maila na adres: nagrody.
twoj.tydzien@wp.pl z hasłem  Bio-oil 
i odpowiedzią: w jakiej postaci wy-
stępująprodukty Bio-oil?

Lecznicze szampony 
Seria Capilarte DER-

MEDIC to kuracja dla 
kobiet i mężczyzn z pro-
blemem nadmiernego 
wypadania włosów (ge-
netyczne i hormonal-
ne). lub gdy z powodu 
leków, stresu czy osła-
bienia występuje utrata 
włosów. Szampon kura-
cja stymulująca wzrost 
włosów (300 ml,  40 zł) 
łagodnie oczyszcza wło-
sy i skórę głowy, pobu-
dza wzrost nowych włosów, wpływa na zahamowanie efektu łysienia oraz zwiększenie objęto-
ści i grubości włosów. Najlepsze efekty widoczne są przy równoległym stosowaniu Serum ku-
racji stymulującej wzrost włosów Capilarte. Serum (150 ml, 41 zł) hamuje produkcję dihydro-
testosteronu (DHT) – hormonu skracającego fazę wzrostu włosów. Serum chroni i regeneruje 
komórki mieszka włosowego i przyspiesza wzrost korzeni włosów, spowalnia proces ich starze-
nia się oraz utrzymuje je dłużej w fazie wzrostu. Szampon wzmacniający hamujący wypada-
nie włosów (300 ml, 32 zł) to rozwiązanie dla kobiet i mężczyzn obdarzonych cienkimi i rzadki-
mi włosami oraz problemem nadmiernego wypadania włosów bez wzrostu nowych. Może być 
przedłużeniem kuracji CAPILARTE. Szampon pobudza aktywność biologiczną cebulek. Szampon 
zwalczający łupież DERMEDIC Capilarte (300 ml, 32 zł) o działaniu przeciwłupieżowym i prze-
ciwgrzybicznym łagodzi objawy łupieżu o różnej etiologii, zarówno suchego, jak i tłustego, oraz 
zapobiega jego nawrotom, także w łojotokowym zapaleniu skóry, wyprysku i łuszczycy. Szam-
pon kojący do włosów  i nadwrażliwej skóry głowy (300 ml, 32 zł) polecany jest do codzien-
nego mycia włosów i nadwrażliwej skóry głowy. Dzięki zawartości D-Panthenolu oraz Polidoca-
nolu koi podrażnienia, łagodzi świąd i zmniejsza występowanie stanów zapalnych. 

Do wrażliwej, suchej, bardzo suchej skóry głowy zalecane są łagodne szampony pozbawio-
ne (lub z minimalną ilością) barwników i zapachów, z ograniczoną ilością konserwantów. Po-
winny zawierać składniki przeciwzapalne, przeciwświądowe i przeciwalergiczne, łagodzące, 
delikatnie natłuszczające np. olej lniany. W ofercie DERMEDIC jest również Szampon do wło-
sów chroniący skórę Linum Emolient do skóry nadwrażliwej, bardzo suchej z łupieżem, atopo-
wej i z objawami łuszczycy. Delikatna formuła nie podrażnia i nie wysusza skóry głowy i twa-
rzy. Olej lniany regeneruje naskórek, natłuszcza skórę głowy. Polyquaternium-7 przynosi ulgę 
przy świądzie skóry. Szampon jest odpowiedni dla dzieci powyżej 3-go roku życia. Nie szczypie 
w oczy. Cena 28 zł / 200 ml.

Kompleksowe oczyszczanie
Zespół ekspertek Laboratorium Naukowego Lirene stworzył uni-
kalną formułę micelarną opartą na synergii działania składników 
oczyszczających i łagodzących. Polecamy Łagodzący płyn mice-
larny z aloesem oczy, twarz. Optymalna zawartość miceli sku-
tecznie usuwa makijaż i zanieczyszczenia skóry twarzy i okolic 
oczu, wspomaga procesy regeneracyjne, głęboko nawilża i od-
świeża. 100% naturalny ekstrakt z aloesu łagodzi podrażnienia 
oraz koi skórę. Dzięki delikatnej formule polecany jest także dla 
cer wrażliwych. W nowej serii oferowana jest również: Wygladza-
jąca woda micelarna z magnolii LIRENE oraz Morska woda mice-
larna z minerałami LIRENE. Cena 20.99 zł, 400 ml. 

Odmładzające balsamy
Nowa linia Soraya do pielęgnacji ciała CICA to kosmety-

ki o formułach łączących intensywną regenerację skó-
ry z działaniem przeciwstarzeniowym. CICA to skrót od na-
zwy rośliny Centella asiatica (wąkrotka azjatycka). Jest ona 
uznawana przez Azjatów za roślinę młodości i długowiecz-
ności. Jest bogata w składniki aktywne. Działa silnie rege-
nerująco, przyspiesza gojenie, stymuluje fibroblasty do syn-
tezy kolagenu i elastyny, co daje wzrost jędrności i elastycz-
ności skóry, a dodatkowo stymuluje syntezę kwasu hialu-
ronowego, poprawiając nawilżenie. Produkty dostępne są 
w drogeriach ROSSMANN to:  Wygładzający CICA-balsam 
do ciała z kolagenem i ceramidami, Ujędrniający CICA-bal-
sam do ciała z ekstraktem ze skrzypu polnego i  Nawilżają-
ce CICA-serum do ciała z kofeiną i L-karnityną.

Świeżość na wiosnę 

Ziaja proponuje skuteczne, nie-
drogie i łagodne dla skóry an-

typerspiranty w trzech rodzajach 
według pogtrzeb: Antyperspirant 
sensitiv, Antyperspirant bloker, 
Antyperspirant activ. Preparaty 
wykazują dwukierunkowe działa-
nie przeciw poceniu - działanie 
antyhydrotyczne, czyli skutecznie 
ograniczają wydzielanie potu oraz 
działanie dezodoryzujące, czyli 
neutralizują zapach potu i zapew-
niają długotrwałe uczucie świeżo-
ści. Anty-perspiranty  w kremie są 
wyjątkowo łagodne dla skóry, nie 
zawierają konserwantów a beza-
lergenowa ilość kompozycji zapachowej skutecznie ogranicza możliwość występowania podraż-
nień. Nie zawierają w swoim składzie parabenów, alkoholu i barwników i nie pozostawiają śla-
dów na ubraniu. Cena ok. 8 zł/60 ml. 

Kuracja z mocznikiem
Ziaja med kuracja ultranawilżająca 

z mocznikiem długotrwale i głębo-
ko nawilża oraz chroni przed utratą 
wilgoci, głęboko nawilża i odczuwal-
nie zmiękcza naskórek. Mamy możli-
wość zastosować: Emulsję do twarzy 
na dzień/noc (mocznik 3%), która na-
wilża, wygładza, regeneruje barierę 
ochronną skóry. Uzupełnia lipidy skó-
ry, wzmacnia efekt spoistości i jędr-
ności naskórka. Zmiękcza, redukuje 
szorstkość i nadmierne łuszczenie oraz 
działa jak kompres na wszystkie obja-
wy skóry suchej. Cena 14zł/ 50 ml. 

Krem do rąk (mocznik 10%) za-
pewnia natychmiastową ulgę suchej skórze dłoni. Działa jak kompres, jest skoncentrowany 
i bardzo skuteczny. Regeneruje naturalną barierę ochronną, wygładza spierzchniętą, przesu-
szoną i szorstką skórę. Cena ok. 12,50 zł/ 100 ml. Krem do stóp (mocznik 15%)  regeneruje 
szorstką, bardzo suchą i popękaną skórę pięt, głęboko nawilża i odczuwalnie zmiękcza naskó-
rek oraz łagodzi dyskomfort powodowany stwardniałą, wysuszoną skórą stóp. Cena ok. 12,50 
zł/ 100 ml. 
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Boże! Co my jemy?!
Ponad 2 kilogramy -  tyle przeciętny 
konsument spożywa w ciągu roku do-
datków do żywności oznaczonych róż-
nego rodzaju „E”. Produkty spożywcze 
nafaszerowane są np. konserwantami, 
przeciwutleniaczami, emulgatorami, 
czy wzmacniaczami smaku. 

MAGDALENA GAJEWSKA

Tymczasem… brakuje właści-
wego nadzoru nad ich sto-

sowaniem - alarmuje NIK. In-
spekcje nie badają każdorazo-
wo wszystkich dodatków znaj-
dujących się w produktach. 
Nie weryfikują dokładnie, czy 
to co napisane jest na opako-
waniu zgadza się z tym, co jest 
w środku.  Dodatkowo spraw-
dza się jedynie limity dane-
go „E” w produkcie, nie biorąc 
pod uwagę ich kumulacji w co-
dziennej diecie i jak to może 
wpływać na zdrowie.  Z bada-
nia NIK wynika, że w jednym 
dniu można przyswoić nawet  
85 różnych E.

W Polsce, podobnie jak 
w innych krajach rozwiniętych, 
ok. 70 proc. diety przeciętne-
go konsumenta stanowi żyw-
ność przetworzona w warun-
kach przemysłowych, zawiera-
jąca substancje dodatkowe. Są 
to substancje, które w normal-
nych warunkach nie są spoży-
wane same jako żywność i nie 
są stosowane jako charaktery-
styczny składnik żywności. Do-
daje się je po to, aby zapo-
biec niekorzystnym zmianom 
smaku, barwy, zapachu, wy-
dłużyć okres trwałości, zwięk-
szyć atrakcyjność wyrobu, 
umożliwić tworzenie nowych 
produktów, np. typu „light”, 
ale także po to, by zwiększyć 
efektywność procesu produk-
cyjnego. Aktualnie dopuszczo-
nych do stosowania w żywno-
ści jest ponad 330 dodatków, 
które w produktach spożyw-
czych  mogą pełnić  27 różnych 
funkcji technologicznych. Są to 
m.in. konserwanty, barwniki, 
wzmacniacze smaku, przeciw-
utleniacze, emulgatory, czy 
stabilizatory. Zawiera je coraz 
więcej produktów. Przeciętny 
konsument spożywa w ciągu 
roku ok. 2 kg substancji do-
datkowych.

Na stosowanie substancji 
dodatkowych na tak dużą ska-
lę pozwala obecnie obowiązu-
jące prawo polskie i Unii Euro-
pejskiej. Jest ono w tym zakre-
sie bardzo liberalne. Niewiele 
jest produktów, do których nie 

wolno stosować dodatków. Są 
to m.in. żywność nieprzetwo-
rzona, miód, masło, mleko pa-
steryzowane i sterylizowane, 
naturalna woda mineralna, ka-
wa, herbata liściasta. 

Zarówno producenci żyw-
ności, jak i instytucje kontro-
lujące ich działalność, ale tak-
że instytuty naukowe, zgod-
nie twierdzą, że dodatki do 
żywności stosowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami 
nie stanowią zagrożenia dla 
zdrowia konsumenta. Aby bo-
wiem dana substancja dodat-
kowa została dopuszczona do 
żywności, musi posiadać oce-
nę bezpieczeństwa dla zdro-
wia dokonywaną przez Euro-
pejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA). Jednak 
NIK zwraca uwagę, że przepisy 
prawa wymagają zapewnie-
nia bezpieczeństwa każdego 
z dodatków używanych osob-
no. W żaden sposób nie od-
noszą się one do ryzyka wyni-
kającego z obecności w środ-
kach spożywczych więcej niż 
jednego dodatku, czy ich ku-
mulacji z różnych źródeł.

Należy także dodać, że 
wszystkie substancje dodatko-
we dopuszczone do żywności 
przed 2009 r. są obecnie po-
nownie oceniane przez EFSA 
pod kątem ich bezpieczeństwa 
dla ludzi. Weryfikacja ma się za-
kończyć do końca 2020 r. Z listy 
dodatków dopuszczonych do 
żywności już usunięto barwnik 
E  128, używany do nadawa-
nia koloru mięsu. Ograniczo-
no także stosowanie trzech in-
nych barwników: E 104, E 110 
i E 124, dla których obniżono 
akceptowane dzienne spoży-
cie odpowiednio: 20-krotnie, 
2,5-krotnie i blisko 6-krotnie. 
Wycofano ponadto dopusz-
czenie barwników do niektó-
rych produktów, np.: do pie-
czywa cukierniczego i wyro-
bów ciastkarskich, lodów, czy 
przekąsek typu snack.

Kontrola NIK miała odpo-
wiedzieć na pytanie, czy funk-
cjonujący system nadzoru 
nad stosowaniem  dodatków 

w żywności zapewniał odpo-
wiednią ich jakość oraz bez-
pieczeństwo zdrowotne kon-
sumentów?

Izba alarmuje, że system 
nadzoru nad stosowaniem do-
datków nie gwarantuje pełne-
go bezpieczeństwa żywności.

Prowadzone przez skon-
trolowane inspekcje (Inspekcje 
Sanitarne, Inspekcję Handlo-
wą i Inspektorat Jakości Han-
dlowej Artykułów Rolno - Spo-
żywczych) badania laborato-
ryjne próbek żywności ogra-
niczały się do wybranych sub-
stancji dodatkowych, głów-
nie z grupy substancji konser-
wujących i barwników. Żadna 
z Inspekcji nie analizowała za-
wartości wszystkich dodatków 
obecnych w danej próbce żyw-
ności. Zwykle wskazywano do 
badań jedną substancję dodat-
kową i analizowano ją pod ką-
tem ustalonego dla niej limitu 
w danym  produkcie. Inne do-
datki obecne w tym produk-
cie w ogóle nie były weryfiko-
wane. Dodatkowo ograniczo-
na była możliwość analitycz-
na laboratoriów Inspekcji Sa-
nitarnej. Laboratoria te mogły 
wykonać badania w stosunku 
do ok. 65 substancji dodatko-
wych na ponad 200 limitowa-
nych dozwolonych do stoso-
wania. Tak zorganizowany sys-
tem badań nie gwarantuje peł-
nego bezpieczeństwa żywno-
ści, w której stosowane są sub-
stancje dodatkowe, niepodle-
gające z różnych przyczyn ba-
daniom laboratoryjnym.

Z badanych w latach 2016-
-2018 (I kwartał) przez orga-
ny Inspekcji Sanitarnej blisko 9 
tys. próbek, zdyskwalifikowa-
no 26 (0,3 proc.). W zleconych 
przez NIK badaniach laborato-
ryjnych 35 próbek zakwestio-
nowano 5 próbek (14 proc.) 
m.in. z powodu obecności nie-
zadeklarowanych na etykiecie 
dodatków. 

NIK zwraca także uwa-
gę, że dotychczas nikt nie zaj-
mował się łączną ilością do-
datków spożywanych z dietą 
przez przeciętnego konsumen-

ta. Izba zleciła kontrolę ozna-
kowania produktów spożyw-
czych - przeanalizowano 501 
powszechnie dostępnych wy-
robów. Jedynie w 54 produk-
tach (11 proc.), w składzie za-
prezentowanym na etykie-
tach, nie było substancji do-
datkowych. W pozostałych 
447 producenci zadeklarowa-
li użycie 132 substancji dodat-
kowych ponad 2 tys. razy. Sta-
tystycznie więc na każdy pro-
dukt przypadało pięć dodat-
ków do żywności. W przypad-
ku niektórych produktów licz-
ba dodatków w jednym arty-
kule spożywczym była znacz-
nie wyższa. Przykładowo sa-
łatka warzywna ze śledziem 
i groszkiem zawierała ich 12. 
Rekordową liczbę substancji 
dodatkowych zastosowano 
w kiełbasie śląskiej - 19. 

Mimo, iż żywność nafasze-
rowana jest substancjami do-
datkowymi, to organy odpo-
wiedzialne za jej bezpieczeń-
stwo oraz zdrowie publiczne 
dotychczas nie  monitorowały, 
ani nie oceniały ryzyka zwią-
zanego z kumulacją wielu do-
datków w produktach spo-

żywczych, ewentualnego ich 
działania synergistycznego, 
jak również interakcji z inny-
mi składnikami diety, czy też 
np.  lekami. Tymczasem nie-
które substancje dodane do 
jednego produktu, w połącze-
niu z innym artykułem spo-
żywczym nie będą dla czło-
wieka neutralne. Substan-
cja nieszkodliwa samodziel-
nie może się nią stać w reak-
cji z inną, tworząc zagrożenie 
dla zdrowia.

Najbardziej narażone na 
przekroczenie akceptowanego 
dziennego spożycia dodatków 
(ADI) z dietą, ze względu na 
niższą masę ciała i upodobania 
smakowe, są dzieci - głównie 
w wieku do 10 lat. Najwięcej 
dodatków jest w produktach, 
które dzieci lubią najbardziej, 
czyli ciastach, aromatyzowa-
nych napojach, lodach, pa-
rówkach. Z monitoringu spo-
życia  i stosowania dodatków 
do żywności, przygotowywa-
nego przez Instytut Żywności 
i Żywienia wynikało, że przy-
swojenie z dietą kwasu sorbo-
wego i sorbinianów - konser-
wantów dodawanych głównie 

do ciast, przetworów warzyw-
nych, pieczywa, aromatyzowa-
nych napojów - znacznie prze-
kraczało limit i w grupie dzieci 
4-10 lat wynosiło 291 proc. ak-
ceptowanego dziennego spo-
życia (ADI). U 5 proc. dzieci 
i młodzieży (1-17 lat) pobra-
nie tych dodatków wynosiło aż 
681 proc. Tymczasem spoży-
cie z dietą np. azotynów, obec-
nych m.in. w  wędlinach, pa-
rówkach, peklowanym mięsie, 
u najmłodszych dzieci wynosi-
ło ponad 160 proc. dopuszczal-
nego limitu, a u 5 proc. dzieci 
w wieku 1-3 lat kształtowało 
się na poziomie aż 562 proc.

NIK zauważa, że Główny 
Inspektor Sanitarny, który nad-
zoruje jakość zdrowotną żyw-
ności, nie wdrażał i nie  inicjo-
wał działań, które miałyby po-
twierdzić lub zaprzeczyć, że ist-
nieje ryzyko związane z używa-
niem substancji dodatkowych. 
Nie angażował do tych celów 
także Rady Sanitarno-Epide-
miologicznej, w składzie której 
znajdowali się pracownicy na-
ukowi zajmujący się zagadnie-
niami bezpieczeństwa żywno-
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ści, w tym problematyką do-
datków do żywności.

Tymczasem dostępnych 
jest coraz więcej dowodów 
i publikacji, które wskazują na 
szkodliwość niektórych dodat-
ków do żywności. W zleconej 
przez NIK ekspertyzie wśród 
dodatków, które mogą wy-
woływać alergie wymieniono 
barwniki spożywcze, szczegól-
nie syntetyczne (m.in. E 123, 
E 110, E 122) oraz konserwan-
ty z grupy siarczynów. Wskaza-
no również, że niektóre barw-
niki (E120 koszenila, E124 czer-

wień koszenilowa i E 129 czer-
wień Allura), mogą powodo-
wać groźny dla życia wstrząs 
anafilaktyczny. Barwniki te 
są często używane w wędli-
nach, napojach, sałatkach. Są 
one szczególnie niebezpiecz-
ne dla dzieci oraz osób uczulo-
nych na salicylany. Jako dodat-
ki o wysokim potencjale pro-
nowotworowym wymienio-
no konserwanty: kwas benzo-
esowy (E 210) i jego pochodne 
oraz azotyny i azotany (E 249, 
E 250, E 251, E 252). Także Eu-
ropejski Urząd ds. Bezpieczeń-
stwa Żywności (EFSA)  potwier-
dził niektóre dowody na zwią-

zek azotynów w diecie z no-
wotworami żołądka oraz po-
łączenia azotynów i azotanów 
z przetworzonego mięsa z no-
wotworami jelita grubego. 
W zleconej ekspertyzie stwier-
dzono ponadto narażenie na 
rakotwórcze N-nitrozoami-
ny, które powstają m.in. pod-
czas termicznej obróbki żyw-
ności zawierającej te substan-
cje, czyli np. podczas podgrze-
wania kiełbas. Ponadto mogą 
one być niebezpieczne dla ko-
biet w ciąży.

W analizowanych przez 
NIK 501 produktach żywno-
ściowych azotyn sodu (E 250) 

występował w składach aż 130 
produktów żywnościowych, 
ww. barwniki wystąpiły łącz-
nie w 53 produktach żywno-
ściowych, a kwas benzoesowy 
i jego pochodne - w 36 pro-
duktach.

W ekspertyzie stwierdzo-
no ponadto, że częste uży-
wanie kwasu askorbinowego 
E 300 może przyczyniać się do 
powstania nadkwasoty, two-
rzenia kamieni nerkowych, 
a w wyniku jego reakcji z ben-
zoesanem sodu E 211 uwal-
nia się rakotwórczy benzen. 
W przeanalizowanych przez 
NIK składach żywności kwas 
askorbinowy E 300 zadeklaro-
wano w 96 produktach.

NIK zwraca także uwagę, 
że Inspekcja Sanitarna w ra-
mach prowadzonych kontro-
li nie weryfikowała procesów 
technologicznych i tym samym 
nie kwestionowała zasadności 
użycia w jednym produkcie na-
wet kilkunastu różnych dodat-
ków do żywności. Główny In-
spektor Sanitarny twierdził, że 
procesy produkcji żywności są 
sprawą producenta. Tymcza-
sem zdarza się, że ten używa 
kilku substancji dodatkowych 
w ramach jednej grupy tech-
nologicznej, na przykład w ba-
danych parówkach zastosowa-

no aż cztery stabilizatory i aż 
trzy substancje konserwujące.

Tymczasem, według eks-
perta, może to być sposób na 
nieprzekroczenie limitów ilo-
ściowych dodatków odpowia-
dających za dany proces tech-
nologiczny. Zastosowanie jed-
nego związku w ilości zapew-
niającej pożądany efekt tech-
nologiczny spowodowałoby 
ich przekroczenie, natomiast 
użycie kilku substancji dodat-
kowych o takiej samej funkcji 
technologicznej może to ryzy-
ko zniwelować.
CZY MOŻNA OGRANICZYĆ 
STOSOWANIE DODATKÓW

Dania ogranicza używanie 
dodatków w produktach spo-
żywczych. Państwo to wpro-
wadziło bardziej restrykcyjne 
przepisy krajowe od tych obo-
wiązujących w Unii Europej-
skiej. Wobec wielu rodzajów 
produktów mięsnych dopusz-
czalny poziom azotynów wy-
nosi w Danii 60 mg/kg (w Pol-
sce 100 mg/kg). W przypad-
ku zaś tradycyjnych duńskich 
pulpetów i pasztetu dodawa-
nie tych substancji jest całko-
wicie zabronione. Dania ko-
rzysta w UE z tej szczególnej 
regulacji m.in. dlatego, że jest 
w stanie dostarczać solidnych 
i weryfikowalnych danych do-

tyczących spożycia substancji 
dodatkowych.

W Polsce brakuje  zindy-
widualizowanego podejścia 
do problematyki dodatków 
do żywności w porównaniu ze 
standardową regulacją unij-
ną, tak jak stało się to w Da-
nii. Aby jednak mieć możli-
wość wpłynięcia na ogranicze-
nie stosowania substancji do-
datkowych, najpierw trzeba 
rozpocząć monitorowanie ich 
spożycia.

Najwyższa Izba Kontro-
li negatywnie oceniła bierną 
postawę Głównego Inspekto-
ra Sanitarnego. Nie inicjował 
on, nie organizował i nie pro-
wadził działań informacyjnych 
przedstawiających społeczeń-
stwu potencjalne zagrożenia. 
Zdaniem NIK działalność edu-
kacyjna dotycząca stosowa-
nia dodatków była ograniczo-
na i nieefektywna. W przypad-
ku Inspekcji Sanitarnej spro-
wadzała się głównie do reali-
zowania Ogólnopolskiego Pro-
gramu Edukacyjnego „Trzymaj 
Formę!”. Kampania ta z jednej 
strony kładła nacisk m.in. na 
ograniczanie spożycia substan-
cji dodatkowych, z drugiej zaś 
Inspektor Sanitarny przekony-
wał, że dodatki dopuszczone 
do spożycia są bezpieczne.

Boże! Co my jemy?!

Dokończenie na stronie 13

Dokończenie ze strony 3
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kół Festung Breslau, czyli twier-
dzy wrocławskiej. A więc naj-
później piętnastego, a prawdo-
podobnie kilka dni wcześniej 
Breslau opuścił interesujący 
nas tajemniczy transport, skła-
dający się z szesnaście cuchną-
cych trupim odorem skrzyń. 
Ów transport skierowano na 
zachód możliwie najbezpiecz-
niejszą wtedy drogą, czyli przez 
południowe powiaty Dolnego 
Śląska, a być może nawet przez 
część Protektoratu Czech i Mo-
raw do Görlitz (Zgorzelca) i da-
lej w kierunku Dresden (Dre-
zna). Rejon Lauban (Lubania), 
gdzie dotarli już czerwonoar-
miści, a o miasto to toczyły się 
walki, trzeba było bowiem omi-
nąć szerokim łukiem od połu-
dnia. Rozkaz był bowiem wy-
raźny. Skrzynie te nie mogą 
wpaść w ręce Sowietów! Ła-

Archiwum katyńskie w płomieniach
Pożar dworcowego magazynu w mieście Radebeul koło Drezna nikogo 
nie zdziwił. Wszak miasto akurat zajęła Armia Czerwona i tu czy ówdzie 
wybuchły pożary. Wojna w Europie akurat dobiegła końca, ale pożar na 
dworcu w Radebeul przeszedł do historii... 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
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1945 roku Ar-
mia Czerwo-
na zamknę-
ła pierścień 
okrążenia wo-

two jednak było taki rozkaz wy-
dać, trudniej wykonać w ów-
czesnej sytuacji militarnej Rze-
szy. Sytuację skomplikowało 
bombardowanie Drezna, bo 
stolica Saksonii była celem te-
go transportu. 

Wprawdzie w pilnowanych 
przez doktora Wernera Bec-
ka skrzyniach nie było ludzkich 
zwłok, ani ich fragmentów, to 
jednak złożone weń przedmio-
ty mniej więcej trzy lata spoczy-
wały w kieszeniach rozkładają-
cych się ciał lub – jak medaliki 
– były zawieszone na ich szy-
jach. Zakopane w Lesie Katyń-
skim zdążyły nasiąknąć trupim 
zapachem, którego nie dawa-
ło się zneutralizować. W tym 
transporcie znajdowało się bo-
wiem archiwum katyńskie. Za-
wierało ono tysiące z niemiec-
ką pedanterią posegregowa-
nych i zapakowanych w ponu-
merowane worki fotografii ro-
dzinnych, listów, kartek pocz-
towych oraz gazet radzieckich 
z końca 1939 i pierwszych mie-
sięcy 1940 roku, dokumentów 
osobistych i innych drobnych 
przedmiotów, w tym dewocjo-
naliów, znalezionych przy zwło-
kach oficerów polskich, eks-
humowanych w Lesie Katyń-
skim koło okupowanego przez 
Niemców Smoleńska w 1943 
roku. 

zynów okręgowego urzędu ge-
stapo w Dresden, który to bu-
dynek przetrwał bombardo-
wania stolicy Saksonii w poło-
wie lutego 1945 roku. Mniej 
więcej dwa miesiące później 
skrzynie katyńskie przywiezio-
no do przylegającego do Dre-
zna miasta Radebeul i najpierw 
umieszczono je w domu miesz-
kających w tym mieście rodzi-
ców doktora Wernera Becka. 

On sam podejmował 
w tym czasie starania w spra-
wie przekazania archiwum ka-
tyńskiego Międzynarodowe-
mu Czerwonemu Krzyżowi. 
W tym celu jeździł do Berlina, 
a później także do Pilzna. Pró-
bował także nawiązać kontakt 
z dowództwem wojsk amery-
kańskich, których czołowe od-
działy w kwietniu zbliżyły się do 
Protektoratu Czech i Moraw, 
a 5 maja przekroczyły przed-
wojenną granicę Czechosłowa-
cji i zajęły Pilzno. Jednocześnie 
Amerykanie opanowali Turyn-
gię i zachodnie powiaty Sak-
sonii z Halle i Lipskiem na cze-
le. Byli więc stosunkowo blisko 
Drezna i to dawało doktorowi 
Beckowi nadzieję, że być może 
dokumenty z Lasu Katyńskiego 
uda mu się przekazać wojsko-
wym amerykańskim. 

Archiwum katyńskie, które 
ze względu na trupi odór było 
uciążliwym „gościem” w domu 
państwa Becków, przewiezio-
no na pobliski dworzec kolejo-
wy. Tam znalazło się pod opie-
ką niemieckiego kolejarza za-
trudnionego na stacji w Rade-
beul, który otrzymał wyraźne 
polecenie spalenia archiwum 
w przypadku zbliżania się do 
miasta Armii Czerwonej. Po ob-
laniu skrzyń benzyną podpalił 
je w momencie wkraczania do 
Radebeul oddziałów radziec-
kich. Płonący magazyn kolejo-
wy widział ojciec doktora Bec-
ka i poinformował o tym syna, 
który nieco wcześniej wyjechał 
do zachodnich Niemiec, ucie-
kając przed Rosjanami... 

Pożarem na dworcu w Ra-
debeul wkrótce zainteresowa-
li się funkcjonariusze NKWD. 
Specjalna grupa tej formacji 
stalinowskich służb bezpie-
czeństwa od miesięcy tropiła 
bowiem archiwum katyńskie. 
I w ślad za nim dotarła do za-
jętego przez Armię Czerwoną 
Drezna. Ustalenie, że intere-
sujące NKWD skrzynie wywie-
ziono do pobliskiego Radebeul 

w Breslau, a wszystkie znale-
zione przy zwłokach przedmio-
ty gromadzono oddzielnie. To 
one utworzyły tak zwane archi-
wum katyńskie, które – gdyby 
przetrwało do naszych czasów 
– zostałoby uznane za relikwię 
narodową. Niestety, nie prze-
trwało... 

Wydobyte z katyńskich 
mogił przedmioty Niemcy 
przewieźli do Krakowa – stolicy 
Generalnego Gubernatorstwa, 
gdzie złożono je w Instytucie 
Medycyny Sądowej w gmachu 
Collegium Medicum zamknię-
tego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Polscy pracownicy in-
stytutu pod nadzorem doktora 
Jana Zygmunta Robla, eksper-
ta sądowego z dziedziny che-
mii medycznej, rozpoczęli ba-
dania katyńskich dowodów. 
Chemik Jan Cholewiński, histo-
log Jadwiga Ackermann i tok-
sykolog Maria Paszkowska pie-
czołowicie rozklejali dokumen-
ty, poddawali je wielogodzin-
nym kąpielom w chemikaliach, 
czyścili. Dokumenty nie tylko 
oczyszczono, ale także sfoto-
grafowano, spisano wszystkie 
notatki ofiar w rodzaju choćby 
zapisków w kalendarzach i pa-
miętnikach, a także spróbowa-
no wyciągnięte z mogił przed-
mioty dopasować do ustalo-
nych nazwisk, po prostu zna-
leźć ich właścicieli, co w wie-
lu przypadkach nie było pro-
ste, a w innych wręcz niemoż-
liwe. Niemieckie kierownic-
two instytutu, a zwłaszcza je-
go szef, doktor Werner Beck, 
określany przez Polaków jako 
„porządny Niemiec”, specjal-
nie nie ingerowało w te prace. 
Z coraz większym jednak nie-
pokojem na prace zespołu Ro-
bla patrzyły władze GG i szefo-
wie kierowanego przez Jose-
pha Goebbelsa Ministerstwa 
Oświecenia Ludowego i Propa-
gandy Rzeszy, które planowały 
dokumenty katyńskie wykorzy-
stać do zorganizowania antyra-
dzieckiej wystawy. Zespól Ro-
bla zdawał sobie z tego sprawę 
i celowo opóźniał badania. 

Wszystko wskazuje, że 
w lipcu 1944 roku prace nad 
wyciągniętymi z mogił doku-
mentami i pamiątkami prze-
rwano. Katyńską spuściznę za-
pakowano do czternastu lub – 
według innej wersji – szesna-
stu skrzyń i przeniesiono do le-
piej strzeżonego gmachu, by 4 
sierpnia wywieźć z Krakowa do 
Breslau, gdzie umieszczono je 
w Instytucie Anatomii Uniwer-
sytetu Wrocławskiego, które-
go doktor Beck był absolwen-
tem i krótko po studiach także 
asystentem profesora Gerhar-
da Buhtza. 

Tuż przed zamknięciem 
pierścienia okrążenia stolicy 
Dolnego Śląska archiwum ka-
tyńskie wywiezione ostatnim 
pociągiem, który opuścił Wro-
cław. Po kilku lub kilkunastu 
dniach archiwum katyńskie od-
nalazło się w jednym z maga-

nie było trudne. Tam błyska-
wicznie ustalono, że w mieście 
tym mieszkają rodzice doktora 
Becka. Według informacji, do 
których dotarłem, aresztowa-
no matkę Wernera i od niej wy-
ciągnięto informację, że inte-
resujące Rosjan skrzynie prze-
wieziono na dworzec kolejowy 
w Radebeul. W zgliszczach en-
kawudziści znaleźli ponoć ja-
kieś poskręcane w ogniu me-
daliki, ryngrafy i inne metalo-
we pamiątki, uzyskując pew-
ność, że archiwum katyńskie 
rzeczywiście spłonęło. Funkcjo-
nariusze NKWD zainteresowa-
li się też człowiekiem, który je 
podpalił. Podczas przesłucha-
nia musiało wyjść na jaw, że 
wiedział on, co zniszczył. Został 
więc aresztowany i wraz z ca-
łą rodziną wywieziony w nie-
znanym kierunku. Wszelki ślad 
po nim, a właściwie po nich 
zaginął... 

„Spalenie skrzyń – napisał 
Allen Paul w książce „Katyń” – 
nie było aż tak wielkim błędem, 
jak mogłoby się wydawać. Za-
chodni alianci wiedzieli, jakie 
dowody kryły się w ich wnę-
trzach i byli zdecydowani nicze-
go w tej sprawie nie czynić. Mi-
sja doktora Becka była skazana 
na niepowodzenie, ponieważ 
nie było na Zachodzie nikogo, 
kto byłby gotów sporządzić akt 
oskarżenia, nie było sądu, któ-
ry wydałby wyrok”. 

Tymczasem sporo osób 
skupionych w tak zwanych Ro-
dzinach Katyńskich nie wierzy 
w zniszczenie przedmiotów 
wyciągniętych z mogił w pod-
smoleńskim lesie. Łudzi się, że 
te dla nich bezcenne relikwie 
ocalały i kiedyś się odnajdą. 
W tym przekonaniu umacnia 
ich niepełna informacja o po-
żarze na dworcu w Radebeul. 
Na którym – pytają – bo w Ra-
debeul nie ma i w 1945 roku 
nie było głównego dworca ko-
lejowego? Jego funkcje speł-
niają dwa dworce: Radebeul 
Ost, gdzie linia normalnotoro-
wa z Dresden do Meissen łą-
czy się z lokalną kolejką wąsko-
torową, i Radebeul West, który 
to dworzec znajduje się w sa-
mym centrum miasta. W żad-
nej z publikacji poświęconej tej 
sprawie nie znalazłem sprecy-
zowania miejsca pożaru poza 
ogólnym stwierdzeniem, że był 
dworzec (lub stacja) w Rade-
beul... 

FOT. ZBIORY AUTORA 
Fragment pierwszej strony wydawanego w Posen (Poznaniu) dziennika „Ostdeutscher Beobach-
ter” z informacją o odkryciu mogił w Lesie Katyńskim.

Zakopane zwłoki zamordo-
wanych wiosną 1940 roku na 
polecenie Józefa Stalina i po-
zostałych członków Biura Poli-
tycznego Komitetu Centralne-
go Wszechzwiązkowej Komu-
nistycznej Partii (bolszewików) 
oficerów Wojska Polskiego, 
w Lesie Katyńskim odkryli pra-
wie dwa lata po tej zbrodni po-
chodzący z Poznania i okolic ro-
botnicy niemieckiego pociągu 
budowlanego Bauzug 2005-M. 
Po zbudowaniu w rejonie pod-
smoleńskiego Gniezdowa ko-
lejnej kwatery polowej Adolfa 
Hitlera o kryptonimie „Bären-
höhle”, robotnicy ci zajmowa-
li się przebudową torowisk ko-
lejowych i budową bocznic dla 
pociągów specjalnych przy-
wódców Rzeszy, w tym i po-
ciągu samego Hitlera. Po czę-
ściowym odkopaniu w pobli-
skim lesie jednej ze zbiorowych 
mogił i znalezieniu tam zwłok 
w polskich mundurach, wielko-
polscy robotnicy ustawili tam 
dwa brzozowe krzyże. 

Musiał minąć rok od te-
go makabrycznego odkry-
cia zanim Niemcy postanowi-
li przeprowadzić ekshumację 
zamordowanych i poinformo-
wać o tym fakcie opinię pu-
bliczną. Pracami ekshumacyj-
nymi kierował profesor Ger-
hard Buhtz z Uniwersytetu 

FOT. � LESZEK ADAMCZEWSKI 
Dworzec kolejowy Radebeul Ost na współczesnym zdjęciu. 
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14  
mar-

ca Episko-
pat przed-
stawił opinii 
publicznej 
tak zwany 
raport o pe-

Kościół zgrzeszył myślą, 
mową, uczynkiem i…

dofilii w polskim Kościele. Wie-
lu podniecało się, co też tego 
dnia zostanie wreszcie ujaw-
nione, ale ja należałem do gru-
py sceptyków, którzy nie spo-
dziewali się niczego poza kolej-
ną zasłoną dymną i przekaza-
niem liczb, które trudno zwe-
ryfikować, tak jak trudno w nie 
uwierzyć. Zdaniem bowiem lu-
dzi, którzy tym tematem zaj-
mują się od lat Episkopat po-
kazał jedynie wierzchołek gó-
ry lodowej.

Przy okazji ujawnienia te-
go tak zwanego raportu wy-
słuchałem kilku komentato-
rów, którzy nie unikali moc-
nych słów, niektórzy porów-
nywali polski Kościół do zor-
ganizowanej grupy przestęp-
czej, a nawet do mafii. Są do-
wody – mówili ci komentato-
rzy – że pedofilia w polskim 
Kościele jest powszechna i że 
księża-pedofile są kryci przez 
swoich zwierzchników, czyli 
biskupów. To by oznaczało, że 
największym współczesnym 
grzesznikiem jest właśnie ko-
ściół, od wiejskiej parafii do 
kaplic watykańskich.

Ktoś kiedyś powiedział, że 

kościół katolicki jest najstar-
szą i najskuteczniejszą korpo-
racją na świecie. Trudno się 
z tym nie zgodzić, podobnie 
jak z tym, że nie jest korpora-
cją produkującą guziki. Dla-
tego ksiądz-pedofil jest tak 
bardzo odrażający, bo chcąc 
zaspokoić swoje chore pra-
gnienia wykorzystuje sutan-
nę, wiarę wiernych i swoją 
pozycję społeczną. Dlatego 
biskup chroniący księdza-pe-
dofila jest równie odrażający, 
bo miał być dla wierzących 
drogą do Boga, a dba tylko za 
wszelką cenę o interesy swo-
jej korporacji. Jeżeli jest ktoś, 
kto tego nie rozumie, to trud-
no – nie zrozumie już nic.

Przy okazji prezentacji te-
go tak zwanego raportu bi-
skupi – w swojej pysze, bu-
cie i zadufaniu – nie zapo-
mnieli o tym, by powiedzieć 
(tak, tak – nie żartuję) kilka 
dobrych słów o księdzach-pe-
dofilach („Kościół musi się za 
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nich modlić”) i ani jednego 
słowa o ich ofiarach. Nie bę-
dę tego komentował, bo jak 
słuchałem tych wystąpień, to 
mowę mi odebrało.

Pedofilia w polskim Ko-
ściele jest, ale biskupi próbują 
sprawę bagatelizować, ma-
nipulować faktami, zamiatać 
wszystko pod sutannę. Nie 
chcą się spotkać z przedsta-
wicielami ofiar księży-pedo-
filów, nie chcą nawet z ni-
mi rozmawiać. No i co naj-
ważniejsze – nadal dla opi-
nii publicznej kościelne archi-
wa są zamknięte. A raport 
przygotowali ci, którzy księży 
oskarżonych o pedofilę chro-
nili, przenosili do nowej para-
fii, ewentualnie na pokutę za 
molestowanie i wykorzysta-
nie seksualne dzieci kazali od-
mówić „Ojcze nasz” i poleca-
li być bardziej… wstrzemięźli-
wym. To smutne, bo można 
odnieść wrażenie, że księża 
i biskupi uważają, że wystar-

czy się wyspowiadać i znowu 
z czystym sumieniem można 
„chwalić Pana”, a w wolnych 
chwilach… 

W normalnym kraju pe-
dofil – często także ksiądz 
- ścigany jest przez policję 
i prokuraturę, potem sta-
je przed niezawisłym sądem 
i gdy przestępstwo zostanie 
mu udowodnione – trafia 
do więzienia. Niestety księ-
ża-pedofile są pod jakąś ta-
ką szczególną ochroną w Pol-
sce i jeszcze nadal w wielu 
innych krajach. Jest to dziw-
ne, bo przecież powinno być 
zupełnie inaczej – ksiądz mo-
lestujący dziecko łamie pra-
wo (świeckie i kanoniczne), 
łamie wszelkie standardy, za-
przecza wierze i wszystkie-
mu, o czy słyszymy w koście-
le. Jest przestępcą „do kwa-
dratu”.

N i e k t ó r z y  z e  ł z a m i 
w oczach oglądali obrazek 
jak to papież Franciszek poca-
łował w rękę ofiarę księdza-
-pedofila z Polski. Pocałował 
i… poszedł dalej. Pusty gest, 
pijarowskie zagranie. Bo pa-
pież w korporacji zwanej ko-
ściołem katolickim jest sze-
fem wszystkich szefów, ma 
władzę niepodważalną i ab-
solutną. Mógłby zatem zrobić 
coś więcej, na przykład na-
kazać polskim biskupom mó-
wić prawdę. Także o pedofilii 
w polskim Kościele. Mógłby… 
Choćby z troski o ofiary księ-
ży-pedofilii.

TOMASZ MAŃKOWSKI  

ZAMIAST KOMENTARZA

RYS. � SZCZEPAN SADURSKI

Rosja z sankcjami
UE powinna pozostawić sobie możliwość nakładania dalszych 
sankcji, jeśli Rosja będzie nadal łamać prawo międzynarodowe - 
mówi rezolucja przyjęta 12 marca przez Parlament Europejski.

Rezolucję w sprawie stanu stosunków politycznych UE-Ro-
sja poparło 402 posłów, 163 było przeciw, 89 wstrzymało się od 
głosu.

Posłowie zwracają uwagę na nowe punkty sporne między UE 
a Rosją, które pojawiły się od 2015 r. Poza działaniami Rosji wo-
bec Ukrainy posłowie wymieniają między innymi interwencję Ro-
sji w Syrii i ingerencje w Libii i Republice Środkowoafrykańskiej. 
Podkreślają też wsparcie Rosji dla partii przeciwnych integracji eu-
ropejskiej i ruchów skrajnie prawicowych w państwach UE, mię-
dzy innymi na Węgrzech, oraz to, że rosyjskie władze dopuszcza-
ją się manipulacji wyborczych i łamią prawa człowieka w swoim 
własnym państwie.

Parlament potępia rosyjskie kampanie dezinformacyjne i pro-
pagandowe oraz ataki cybernetyczne, które mają na celu zwięk-
szenie napięć w UE i jej państwach członkowskich i destabiliza-
cję demokracji. Zalecają w związku z tym znaczące wzmocnienie 
finansowania i liczebności unijnej grupy zadaniowej East Strat-
com.

Parlament ostro krytykuje też Rosję za naruszanie przestrze-
ni powietrznej państw UE, zwłaszcza w regionie Morza Bałtyckie-
go, i po raz kolejny przestrzega, że Nord Stream-2 może zwiększyć 
zależność UE od rosyjskich dostaw gazu i zagrozić rynkowi we-
wnętrznemu UE. Posłowie zwracają też uwagę na niebezpieczeń-
stwa wynikające z prowadzenia przez Rosję nielegalnej działalno-
ści finansowej na terenie UE. Chodzi o proceder prania brudnych 
pieniędzy i inne działania, których wartość oceniana jest na setki 
miliardów euro rocznie. Posłowie apelują do krajów UE oferują-
cych rosyjskim oligarchom „złotych wiz” i „złote paszporty” o za-
przestanie tych praktyk.

Parlament, w świetle takiego podsumowania naruszeń pra-
wa międzynarodowego przez Rosję, oświadcza że UE powinna 
być gotowa do przyjęcia dalszych sankcji wobec Rosji. Sankcje 
powinny być proporcjonalne do zagrożeń stwarzanych przez Rosję 
i wymierzone w poszczególne osoby. W grudniu 2018 Rada prze-
dłużyła sankcje gospodarcze przeciw Rosji do 31 lipca 2019 r.

W rezolucji podkreślono, że UE powinna dokonać przeglądu 
swojej obecnej umowy o partnerstwie i współpracy (UPiW) z Ro-
sją i ograniczyć współpracę z tym krajem do dziedzin, w których 
istnieje globalna wspólnota interesów, takich jak zmiany klimatu, 
bezpieczeństwo energetyczne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja 
i walka z terroryzmem.

Bliższe stosunki byłyby możliwe tylko wtedy, gdyby Rosja 
w pełni wdrożyła tzw. Protokół miński, zakończyła wojnę we 
wschodniej Ukrainie i zaczęła przestrzegać prawa międzynaro-
dowego.

- Czas na miły i dyplomatyczny język się skończył. Margines 
do współpracy z Rosją będzie bardzo ograniczony dopóty, do-
póki Rosja będzie okupować część Ukrainy i atakować inne kra-
je europejskie - powiedziała sprawozdawczyni Sandra Kalniete 
(EPL, Łotwa).

 
Czystsze powietrze 
Posłowie przedstawią sposoby ograniczania zanieczyszczeń po-
wietrza w rezolucji, która została przyjęta 13 marca.

Poprawa jakości powietrza wymaga działań na wszystkich 
szczeblach zarządzania, stwierdza rezolucja. Ograniczenie zanie-
czyszczenia powietrza i zmniejszenie emisji CO2 z sektora trans-
portu to podwójne wyzwania na obszarach miejskich, podczas 
gdy emisje amoniaku i metanu powodują zanieczyszczenie po-
wietrza na obszarach wiejskich.

Przypomnijmy… W maju 2018 roku Komisja Europejska skie-
rowała do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości sprawę prze-
ciwko Francji, Niemcom, Węgrom, Włochom, Rumunii i Zjedno-
czonemu Królestwu w związku z brakiem ograniczenia zanieczysz-
czenia powietrza. Ogółem w toku jest 13 postępowań w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego (Austria, 
Belgia, Czechy, Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania, Węgry, Włochy, 
Luksemburg, Polska, Portugalia i Zjednoczone Królestwo).

Sankcje za łamanie praw człowieka
Propozycja inspirowana aktem Magnickiego, zakłada zamroże-
nie aktywów oraz odmowę wiz osobom odpowiedzialnym za 
łamanie praw człowieka.

Wniosek dotyczący unijnego systemu sankcji za łamanie praw 
człowieka jest obecnie rozpatrywany przez państwa członkow-
skie UE w Radzie.

Podobne ramy prawne istnieją już w USA, Kanadzie i kilku 
krajach UE, a ich celem jest karanie osób odpowiedzialnych za 
łamanie praw człowieka na całym świecie.

Przypomnijmy… Prezydent Barack Obama podpisał w grud-
niu 2012 r. amerykański akt Magnickiego wymierzony w rosyj-
skich urzędników uznanych za odpowiedzialnych za śmierć rosyj-
skiego księgowego podatkowego Siergieja Magnickiego w mo-
skiewskim więzieniu w 2009 r. (red) RYS. � SZCZEPAN SADURSKI
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Zdrowa rywalizacja 
ma sens

FELIETON

Na tym 
felieto-

nem długo 
się zasta-
nawiałam. 
Nie z braku 
p o m y s ł u . 
Wręcz prze-

ciwnie! Nie mogłam się zde-
cydować, czy napisać o wy-
borach w sołectwach i osie-
dlach, gdzie mieszkańcy bę-
dą wybierali sołtysów, prze-
wodniczących Osiedli, Rady 
Sołeckie. 

A przecież to bardzo waż-
ne, bo wówczas wybieramy 
osobę, która odpowiedzialna 
będzie za wszelkiego rodzaju 
społeczne działania na rzecz 
naszego osiedla, sołectwa, 
najbliższego terenu. Ja już 
wiem na kogo oddam swój 
głos. Sylwia Szenk to osoba, 
która z pewnością z odda-
niem i konsekwencją będzie 
dbała o sprawy mieszkań-
ców, osiedla i wyznaczy do-
bry kierunek działaniom gru-
py zarządu. Są jednak oso-
by, które się tym nie intere-
sują i nie wiedzą ile dobrych 
inicjatyw można realizować 
mając dobrego sołtysa. To do 
nich chciałam skierować ten 
felieton. 

Ale jak już napisałam po-
mysłów było więcej. Zbliża się 
wiosna! Nasze noworoczne 
postanowienia nabierają mo-
cy… lub niestety już dawno 
umarły w otchłani niepamię-
ci. O bieganiu chciałam więc 
napisać. Nie jestem żadnym 
ekspertem, ani trenerem. Je-
stem zwykłym pasjonatem 
biegania. Mam już za sobą 
wyśrubowane marzenia o ży-
ciówkach w maratonie, o dy-
stansie ultramaratońskim, 
dotknęło mnie już kilka kon-
tuzji, odnotowałam na koncie 
biegowym swoje, prywatne 
sukcesy i spełniłam małe ma-
rzenia. Wiem dzięki temu, że 
bieganie może być cudowną, 
wspaniałą pasją lub bardzo 
niemiłym obowiązkiem. To 
jak zaistnieje w waszym ży-
ciu (jeżeli w ogóle) zależy od 
nas samych. Gdy podejdzie-
my do tematu jak amatorzy, 
którzy chcę się dobrze bawić 
- to tak właśnie będzie. 

To nie koniec oczywiście, 
jak zwykle po głowie cho-
dził mi temat naszych dzie-
ci szkolnych. Tych wszystkich 
dodatkowych zajęć, fakulte-
tów, korepetycji… 

I tu znalazł się wspól-

ny mianownik - RYWALIZA-
CJA! Rywalizacja czyli ubie-
ganie się o pierwszeństwo al-
bo zdobycie czegoś lub ko-
goś. Możemy ją rozpatry-
wać w różnych kontekstach: 
jako niechęć między ludźmi, 
w kontekście zmagania się 
z trudnościami, czy jako wal-
kę o pierwsze miejsce. 

Dla mnie rywalizacja po-
winna być tylko i wyłącz-
nie motorem do pozytywne-
go działania. Nie ma w niej 
wówczas nic złego. Nada-
je sens wszystkim zawodom 
sportowym, naukowym kon-
kursom, czy chociażby moty-
wuje do bycia lepszym pra-
cownikiem. 

Weźmy chociaż rywaliza-
cję rodzeństwa - to natural-
na sprawa. Dzieci nieustan-
nie zabiegają o uwagę rodzi-
ców, chcą czuć się zauważo-
ne i kochane. Lubią gdy doce-
niamy je za sukcesy. Jeżeli ry-
walizacja ta zachowuje gra-
nice zdrowego rozsądku, nie 
ma powodów do obaw. Dzie-
ci nawzajem stymulują się 
do lepszych osiągnięć na róż-
nych polach. Zdarza się jed-
nak, że takie rywalizowanie 
zaczyna wymykać się spod 
kontroli i wywołuje proble-
my wychowawcze, wówczas 
trzeba interweniować i po-
wstrzymać tą „niebezpiecz-
ną zabawę”, bo może ona za-
ważyć na stosunkach naszych 
dzieci w przyszłości. 

Tak samo, gdy rywali-
zacja to zazdrość o sukcesy 
sportowe, naukowe, towa-
rzyskie, rodzinne i osobiste - 
to ja jestem na NIE. 

Dlatego proszę i uwrażli-
wiam. My mieszkańcy Suche-
go Lasu miejmy baczenie na 
kogo w tych wyborach głoso-
wać będziemy, czy nasz kan-
dydat tylko chce rywalizować 
o tzw. „stołek”, czy w głowie 
ma dobre pomysły na naszą 
miejscowość. 

A jeżeli chcecie biegać, 
to rywalizujcie proszę z wła-
snymi słabościami, ze swoją 
czasówką, ze swym dystan-
sem, spełniajcie swoje ma-
rzenia. Nie biegajcie, żeby po-
kazać koledze lub koleżance, 
że będziecie lepsi. To tak nie 
działa. I najważniejsze! Nig-
dy! Ale to nigdy nie wolno 
nam rodzicom rywalizować 
wykorzystując jako tzw. „gra-
czy” swoje dzieci. Dzieci niech 
rozwijają swoje talenty, zain-
teresowania zgodnie z wła-
snym rytmem i niech dobrze 
się przy tym bawią…

WIESIA PRYCIŃSKA

2 mln więcej 
w budżecie Gminy
Rozmowa z JAKUBEM MALENDOWSKIM, prezesem 
Lokalnej Agencji Rozwoju Gospodarczego Gminy Suchy Las

- W ostatnich kilku la-
tach, myślę w tym momen-
cie o poprzedniej kaden-
cji (2014-2018) Rady Gminy 
Suchy Las słyszałem często 
o spółce LARG i… nigdy do-
brze. Radni opozycyjni spółki 
nie lubią. A ona działa, przy-
nosi znaczące wpływy do bu-
dżetu Gminy. Czym właści-
wie spółka się zajmuje?

- Nasza spółka działa od 
2011 roku. Zajmujemy się 
głównie dwiema sprawami. 

- Ta pierwsza to…
- Stworzyliśmy wirtualne 

biuro dla firm i dzisiaj mamy 
ponad sto podmiotów zare-
jestrowanych, a są to różne-
go rodzaju spółki oraz klienci 
prowadzący jednoosobową 
działalność gospodarczą.

- A co ci klienci zysku-
ją zakładając takie wirtualne 
biuro w Suchym Lesie?

- Mają u nas wynajęty ad-
res po bardzo atrakcyjnej ce-
nie. Mają pełną obsługę pocz-
tową, uzyskują u nas pomoc 
dotyczącą pozyskania dotacji 
z Unii Europejskiej na rozpo-
częcie i prowadzenie działal-

ności gospodarczej, ułatwia-
my im także zdobycie dotacji 
na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej z Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Poznaniu. 
W takich przypadkach nasz 
pracownik prowadzi całą pro-
cedurę od początku do koń-
ca, co jest znacznym ułatwie-
niem dla wielu osób.

- A budżet Gminy z tego 
wirtualnego biura ma jakieś 
korzyści?

- Każda spółka mająca 
takie wirtualne biuro w Su-
chym Lesie płaci do nasze-
go Urzędu Skarbowego 6,71 
procent podatku CIT, któ-
ry jest przecież przychodem 
Gminy. W skali roku są to cał-
kiem poważne pieniądze.

- A ile kosztuje firmę za-
łożenie takiego wirtualnego 
biura w Suchym Lesie?

- Firmy transportowe 49 
złotych plus VAT miesięcznie, 
a firmy pozostałe płacą 99 
złotych plus VAT miesięcznie. 
To są naprawdę bardzo kon-
kurencyjne stawki i pewnie 
z tego powodu nie narzeka-
my na brak klientów.

- Biuro wirtualne to je-
den kierunek działań spółki 
LARG. A drugi?

- Drugi, to pozyskiwanie 
firm transportowych, które 
rejestrują swoje ciężarówki 
pod naszym adresem. Rocz-
nie do budżetu gminy z te-
go tytułu trafia około 2 mi-
liony złotych. To są ciężarów-
ki , większość z nich kupowa-
na jest w leasingu, który trwa 
przecież kilka lat. To oznacza, 
że mamy gwarancję, iż w ro-
ku przyszłym i następnych – 
średnio jest to okres od 3 do 
5 lat - te dochody gminy się 
nie zmniejszą.   Przewoźni-
cy wolą wziąć pojazd nowy 
w leasingu, wiąże się to z ko-
rzyściami gwarancyjnymi ob-
sługi pojazdu, dlatego mamy 
pewność, że podatkowo spół-
ka rejestrująca pojazd w na-
szej Gminie zapewni wielo-
letni przychód podatkowy 

- Są to firmy z Wielkopol-
ski, z Polski?

- Z całego kraju.
- Dlaczego?
- Bo to się tym firmom 

opłaca. W Gminie Suchy Las 

od 2005 roku stosowane są 
najniższe w Polsce stawki po-
datku od środków transpor-
towych. To ważne dla przed-
siębiorstw transportowych, 
bo im mniejsze koszty, a po-
datek jest przecież kosztem, 
tym większy zysk. Dotyczy to 
oczywiście firm zarejestro-
wanych w Gminie Suchy Las, 
ale to żaden problem, bo wy-
starczy założyć u nas właśnie 
takie wirtualne biuro lub fi-
lię firmy i już można z tego 
systemu skorzystać. Otwar-
cie takiego biura trwa około 
30 dni , a potem trzeba już 
tylko przerejestrować wszyst-
kie swoje ciężarówki w Sta-
rostwie Powiatowym w Po-
znaniu i  złożyć deklarację do 
Urzędu Gminy. Potem moż-
na się już tylko cieszyć z naj-
niższych podatków transpor-
towych w Polsce. A wtedy 
wszyscy są zadowoleni: na-
sza spółka bo otrzymuje mie-
sięczny abonament za pro-
wadzenie wirtualnego biura, 
Gmina bo ma dochód z po-
datków, przedsiębiorca trans-
portowy, bo płaci mniej. I jak 
wszyscy są zadowoleni, to in-
teres się rozwija.

- OK, ale Gmina mogłaby 
przecież zarobić więcej, gdy-
by stosowała wyższe stawki 
podatkowe.

- Tylko przez chwilę, bo 
miałaby przecież mniej po-
datników. A wójt Grzegorz 
Wojtera patrzy w przyszłość 
i potrafi liczyć. Lepiej gdy fir-
ma zapłaci mniej, ale pod wa-
runkiem, że takich firm jest 
więcej i że płacą dłużej. Le-
piej gdy te firmy płacą mniej, 
ale przez kilka lat. Rachunek 
matematyczny w tym przy-
padku jest prosty.

- Pod warunkiem, że licz-
ba takich firm wzrasta, że 
potraficie państwo z tą ofer-
tą dotrzeć do nowych, po-
tencjalnych klientów.

- Potrafimy. W marcu 
i kwietniu odbywają się w 8 
największych miastach pol-
skich bezpłatne konferencje 
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W marcu strzelają
Od 1 do 31 marca na poligonie w Biedrusku trwa wielkie 

strzelanie. Żołnierze ćwiczą z użyciem amunicji bojowej, środ-
ków minerskich. W tym czasie poligon jest zamknięty, zamy-
kana będzie również dla żeglugi wodnej rzeka Warta w grani-
cach poligonu Biedrusko.

I jakby tego strzelania było jeszcze za mało, na terenie po-
ligonu Biedrusko realizowane są całoroczne polowania indy-
widualne i zbiorowe.

Mając na uwadze bezpieczeństwo, na terenie poligonu 
Biedrusko obowiązuje zakaz wstępu osobom nieupoważnio-
nym przez wojsko. (na)
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Harmonogram wydarzeń  CKiBP
nazwa data miejsce

MIKOŁAJ 
GOLACHOWSKI

spotkanie autorskie

22 marca,
 godz. 18.00

CKiBP
sala widowiskowa

Darmowe wejściówki 
do odbioru w bibliotece.

WIOSENNY FESTYN 
PRZYRODNICZY

Stoiska, warsztaty, 
wymiana roślin, 

spektakl dla dzieci 
i inne atrakcje.

23 marca,
godz. 10.00-15.00

CKiBP hol
szczegółowy plan na: 

www.osrodekkultury.pl

KOSZYCZEK
warsztaty szydełkowe

30 marca,
godz. 10.00-13.00

 i 15.00-18.00

CKiBP sala plastyczna
koszt: 80/50 zł z własnymi 

materiałami
zapisy i informacje: 

612 500 402
ZIELONO MI

wystawa dziecięcej 
i młodzieżowej 

pracowni ceramicznej

1 kwietnia, godz. 
17.00 - wernisaż

CKiBP hol 
wystawa potrwa 
do 30 kwietnia

wstęp wolny
MONTOWNIA 
WYOBRAŹNI

warsztaty plastyczne 
dla dzieci 6-8 lat

5 kwietnia,
 godz. 16.00

CKiBP biblioteka
zapisy w bibliotece 

pod numerem 
tel.: 612 500 401

Głośne czytanie bajek
PRZYGODY MIKOŁAJKA

czyta Piotr Witoń

7 kwietnia,
 godz. 11.00

CKiBP biblioteka
darmowe wejściówki

 do odbioru w bibliotece

RPWL / support 
LEBOWSKI

koncert

13 kwietnia,
 godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety: 70 zł do nabycia 
w sekretariacie CKiBP
 i na www.bilety24.pl

RECITAL KABARETOWY 
ARTURA ANDRUSA

26 kwietnia, 
godz. 19.00

CKiBP sala widowiskowa
bilety wyprzedane

SZYDEŁKUJEMY PLECAK
warsztaty

27 kwietnia,
godz. 10.00-13.00

CKiBP sala plastyczna
koszt: 100/50 zł 

z własnymi materiałami
PIOTR SOCHA

z cyklu Mistrz Ilustracji 8 -31 maja CKiBP Hol
wstęp wolny

PÓŁ NA PÓŁ
spektakl z Piotrem 
i Piotrem Polkiem

11 maja, 
godz. 17.00

i godz. 20.30

CKiBP
sala widowiskowa

bilety: 50/40 zł do nabycia 
w sekretariacie CKiBP i na 

www.bilety24.pl

WOJCIECH TOCHMAN
spotkanie autorskie

20 maja,
 godz. 19.00

CKiBP biblioteka
darmowe wejściówki 

do odbioru w bibliotece
WIĘCEJ INFORMACJI:

www.osrodekkultury.pl www.facebook.pl/CKiBP
Zastrzegamy prawo zmian w programie

Wiosenne koszyczki
W marcu zaprasza-

my na wspólne „koszy-
kowanie”. Szydełkować 
będziemy okrągły koszyk 
z włóczki T-shirt Yarn bar-
dzo ciekawym a wcale 
nie trudnym ściegiem. 

Taki koszyk może stać 
się własnoręcznie wy-
konaną dekoracją, pre-
zentem lub miejscem na 
wszystkie drobiazgi. Na 
warsztatach czekać bę-
dzie na Ciebie gotowa in-
strukcja, fachowa pomoc 
i miłe towarzystwo.

Warsztaty przeznaczone są dla tych wszystkich, którzy 
chcą miło i kreatywnie spędzić czas. Nawet jeżeli z szydełkiem 
i szydełkowaniem wcześniej nie mieli do czynienia.

30 marca 2019 r., godz. 10.00-13.00 i 15.00-18.00
Koszt warsztatów: 80 zł / 50 zł z własnymi materiałami

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las
ul. Szkolna 16, 62-002 Suchy Las

Zapisy: tel. 61 2500 400 i 61 2500 402

Pół na pół
Matka jest tylko jedna. Czasem to o jedną za dużo... tym, 

nieco kontrowersyjnym hasłem zapraszamy na przesyconą 
czarnym humorem komedię Pół na pół, którą będzie można 
zobaczyć w CKiBP już w maju.

Pół na pół opowiada 
o dwóch przyrodnich bra-
ciach, którzy postanawiają 
pozbyć się swojej rodziciel-
ki. Czy można polubić ko-
goś, kto źle życzy własnej 
matce? 

Okazuje się, że i owszem. 
Robert (grany przez Piotra 
Polka) i Dominik (w tej roli 

Piotr Szwedes), którzy na początku jawią nam się jako dwa nie-
zbyt sympatyczne typy (jeden chce uciec, bo ma dość opieko-
wania się na wpół sparaliżowaną staruszką, drugiemu najbar-
dziej zależy na pieniądzach ze spadku), powoli odkrywają co-
raz mroczniejsze tajemnice, które pokazują, jakim potworem 
była i jest ich własna matka.

11 maja 2019r., godz. 17.00 i godz. 20.30, 
sala widowiskowa CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las

bilety: 50/40 (N/U) do nabycia w sekretariacie 
i na stronie www.bilety24.pl

RPWL zagra w Suchym Lesie
Zapraszamy na kon-

cert niemieckiego zespo-
łu rocka progresywne-

go RPWL już 13 kwietnia 
2019 r. do CKiBP.  Przed 
koncertem RPWL wystą-
pi szczeciński zespół Le-

bowski.
RPWL – Niemiecki 

zespół muzyczny pocho-
dzący z Freising w Ba-

warii. Ich muzykę można 
zakwalifikować jako rock 
progresywny z elemen-
tami artrocka. W muzy-
ce zespołu widać duży 
wpływ twórczości Pink 

Floyd (uważanych za „oj-
ców” tzw. rocka psycho-
delicznego), zaczynała 

ona w roku 1997 od grania coverów właśnie tego zespołu. 
Szybko jednak wypracowała swój własny styl i na albumach 
prezentuje swój autorski repertuar. Sama nazwa RPWL po-
chodzi od pierwszych liter nazwisk muzyków z początkowe-

go składu zespołu.
Jako suport wystąpi Lebowski, czyli grupa muzyczna po-

chodząca ze Szczecina. Zespół powstał w 2002 r. Tworzy mu-
zykę z pogranicza art rocka, muzyki filmowej, eksperymen-

talnej i improwizowanej.

13 kwietnia 2019 r., godz. 19.00, sala widowiskowa CKiBP
ul. Szkolna 16, Suchy Las

Bilety: 70 zł dostępne w sekretariacie 
oraz na stronie www.bilety24.pl

Spotkanie autorskie z Wojciechem Tochmanem

Wiosenny Festyn Przyrodniczy
Wraz z przebudzeniem się wiosny zachęcamy do bliższe-

go przyjrzenia się przyrodzie. Przyjdźcie do CKiBP 23 mar-
ca na Wiosenny Festyn Przyrodniczy! Będziecie się dobrze 
bawić, dowiecie się wielu ciekawych rzeczy o świecie roślin 
i zwierząt oraz zdobędziecie nowe umiejętności.

Nasz Wiosenny Festyn Przyrodniczy oparty będzie na 
wiedzy osób, które o świecie przyrody wiedzą najwięcej. 
Będą z nami przedstawiciele Nadleśnictwa Łopuchówko, 
Koła Leśników Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Ogrodu 
Botanicznego. Przez gry, zabawy, quizy i zagadki przybliży-
my wszystkim zainteresowanym tajniki świata przyrody.

Zapraszamy do wspólnego tworzenia makramowych 
kwietników, które staną się elementem kwietniowej ro-
ślinnej wystawy pt. Zielono mi, przygotowanej przez dzie-
ci i młodzież z pracowni ceramicznej. A nieco młodszym 
wyplataczom proponujemy zrobienie łapaczy snów z da-
rów natury.

Jeżeli nie macie już co robić z kolejnymi sadzonkami ulu-
bionego pieniążka, albo przerosła Was Wasza monstera – 
przywieźcie je do nas, powymieniajcie się na rośliny o któ-
rych marzycie. Możecie wymieniać się z innymi uczestnika-
mi Festynu, albo wzbogacić naszą roślinności w CKiBP.

Dodatkową atrakcją dla dzieci, ale nie tylko, będzie 
spektakl Teatru Fuzja opowiadający o przygodach sympa-
tycznego Żubra Pompika i jego siostry Polinki.

Więcej szczegółów na: www.osrodekkultury.pl.
23 marca, godz. 10.00-15.00

sala widowiskowa i hol CKiBP, ul. Szkolna 16, Suchy Las
wstęp wolny

1 kwietnia o godz. 17.00 zapraszamy Państwa serdecznie 
na wernisaż wystawy Zielono mi, przygotowanej przez uczest-
niczki i uczestników zajęć ceramicznych dla dzieci i młodzieży. 
Nad  pracownią opiekę roztaczają Katarzyna Poniecka i Mał-
gorzata Kaiser. 

Niech nie zwiedzie Państwa ani data, ani tytuł wystawy 
– zaproszenie jest najprawdziwsze i poważne, podobnie jak 
prawdziwa i poważna jest pasja twórców wystawy. Zanurzmy 
się wspólnie w dżungli kreatywności, odetchnijmy pełną pier-
sią i wspólnie podziwiajmy dokonania młodych artystów.

Wystawę będzie można oglądać do 30 kwietnia.

Głośne Czytanie Bajek
Na kolejnym Głośnym Czytaniu Bajek w sucholeskim 

Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej wkroczymy w świat 
słynnego Mikołajka. 

7 kwietnia 2019 roku o godz. 11.00 Piotr Witoń przedsta-
wi najmłodszym swoją interpretację opowieści o urwisie Mi-
kołajku i jego rówieśnikach. Tytułowy bohater to najzwyczaj-
niejszy w świecie chłopiec, który miewa różne przygody. Mi-
kołajek ma w sobie naprawdę wielkie pokłady energii i całe 
mnóstwo pomysłów, które stara się zrealizować. 

Jeśli tylko macie ochotę poznać tego zabawnego chłopczy-
ka i kolegów z jego paczki to udajcie się do Biblioteki przy ul. 
Szkolnej 16 w Suchym Lesie po darmowe zaproszenie na to 
fascynujące spotkanie.

Reporter, autor non-fiction, zwycięzca nagrody Pióro 
Nadziei 2015 przyznaną przez Amnesty International „za pra-
cę na rzecz promocji i ochrony praw człowieka”.

Początki jego pracy reporterskiej związane są z „Gazetą 
Wyborczą”. Trafił do niej w zaledwie kilka minut. Tak moment 
ten wspomina Mariusz Szczygieł…

„Przyprowadziłem do ‚Gazety’ Wojtka Tochmana. (…) 
– Bez sensu, żeby tu nie pracował. Hanna Krall czytała jego re-
portaż na 1,5 strony maszynopisu 1 minutę. Poprawiała 3 mi-
nuty i w 7 sekund napisała na nim: ‚Natychmiast przyjąć do 
pracy!’. Był zaskoczony. Przyjęty w 4 minuty 7 sekund.”

Okazał się być nad wyraz dobrym dziennikarzem. Jego ta-
lent reporterski został szybko doceniony, także przez czytelni-
ków, dzięki którym został wybrany „Reporterem Roku 1998”. 
Tochman jest autorem programu „Ktokolwiek widział, kto-
kolwiek wie”. Prowadził go przez pewien czas. Założył i pełnił 
wolontariat w fundacji ITAKA poszukującej zaginionych i po-
magającej ich rodzinom. Na swoim koncie ma kilka przejmu-
jących publikacji, które cieszą się ogromnym zainteresowa-
niem. Są niebanalne, podtrzymują tradycje literackiego re-
portażu, zaskakują, zmuszają czytelnika do refleksji… Poru-
szają trudne tematy związane z konfliktami zbrojnymi, terro-
ryzmem, skrajnym ubóstwem, ale zawsze zasadniczą rolę od-
grywa w nich człowiek, jako jednostka społeczna. Stanowi on 
pierwiastek najistotniejszy. Tochman jest twórcą takich tytu-
łów jak: Schodów się nie pali (2000), Jakbyś kamień jadła 
(2002), Dzisiaj narysujemy śmierć (2010), Bóg zapłać (2010), 
Eli, Eli (2013), Krall (2016 z Mariuszem Szczygłem) oraz Pianie 
kogutów, płacz psów (2019). 

Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Suchy Las 
serdecznie wszystkich zaprasza na spotkanie autorskie z tą 
interesującą postacią. Odbędzie się ono 20 maja o godzinie 
19.00. Wstęp na spotkanie jest całkowicie bezpłatny, należy 
jednak wcześniej pobrać wejściówkę z biblioteki w Suchym 
Lesie lub filii bibliotecznych w Złotnikach oraz Chludowie. IM
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Złota statuetka „Dębowego 
Liścia” przyznana 

Są! Nowe autobusy w strażackich barwach
Kolejne autobusy Solaris Urbino odmło-

dziły flotę Zakładu Komunikacji Publicznej 
w Chludowie. Tym razem są to dwa 12-me-
trowe „jamniki”, a ich oficjalne przekazanie 
odbyło się 14 marca w siedzibie spółki. 

Wymiana pokoleniowa autobusów w ZKP 
rozpoczęła się przed czterema laty. Od tego 
momentu spółka wzbogaciła się o 11 nowo-
czesnych Solarisów. W 2015 roku zostały za-
kupione dwa używane 12-metrowe autobu-
sy tej marki z 2006 roku. Sześć kolejnych, 
ale fabrycznnie nowych, zawitało do Chlu-

dowa w 2016 i 2017 roku. Z kolei w 2018 
roku spółka nabyła nieco mniejszego, 10,5-
-metrowego „jamnika”, który był egzempla-
rzem pokazowym, wystawianym wcześniej 
na targach. 

Te, które w marcu tego roku dojechały do 
Chludowa, tak jak wcześniejsze, charakteryzu-
ją się nowoczesnym designem, rozwiązania-
mi technicznymi, które zapewniają wygodę, 
komfort i bezpieczeństwo podróży. Autobu-
sy te z 33 miejscami siedzącymi mogą zabrać 
na swój pokład 90 pasażerów. Na ich wypo-

sażeniu znajduje się m.in.: klimatyzacja, mo-
nitoring, rozbudowany system informacji pa-
sażerskiej (4 zewnętrzne wyświetlacze diodo-
we, w tym jeden dla osób niedowidzących; 
wewnętrzne wyświetlacze typu LED i LCD oraz 
głosowe zapowiedzi przystanków), czy przyci-
ski wewnętrzne „STOP” i „inwalida” z wygra-
werowanymi napisami w języku Braille’a. 

Dwa nowe Solarisy zostały zakupione przy 
pomocy środków unijnych. Gmina wspólnie 
ze spółką ZKP przygotowała projekt na reali-
zację węzłów przesiadkowych w Golęczewie 

i Chludowie wraz z infrastrukturą towarzyszą-
cą oraz budowy ścieżki rowerowej. Całkowita 
wartość projektu wynosi 8.164.924,60 zł, na-
tomiast kwota dofinansowania z Unii Euro-
pejskiej to  6.607.835,91 zł.

W uroczystym przekazaniu autobusów 
uczestniczyli: dyrektor sprzedaży Solarisa An-
drzej Sienkiewicz, wójt Grzegorz Wojtera, za-
stępca wójta Marcin Buliński,  prezes ZKP 
Edward Miśko wraz z pracownikami spółki, 
a także przedstawiciele Zarządu Transportu 
Miejskiego w Poznaniu. 

Bilety do nabycia: 
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Sponsorzy Patroni medialni

www.taniecjawor.pl

www.suchylas.pl

Koncert Orkiestry Dę-
tej Chludowo na za-
kończenie karnawału 
to już tradycja. W tym 
roku odbył się 5 mar-
ca w Centrum Kultury 
w Suchym Lesie. Po 
raz drugi towarzyszyło 
mu ważne wydarzenie 
– uroczyste wręczenie 
złotej statuetki „Dębo-
wego Liścia”.  

W tym roku złota statuet-
ka „Dębowego Liścia” zosta-
ła przyznana w dowód uzna-
nia za szczególne zaangażo-
wanie w dbałość o tradycję 
oraz za wybitne osiągnięcia 
w propagowaniu historii re-
gionu Wielkopolski na arenie 
krajowej i międzynarodowej. 
Otrzymał ją mieszkaniec Su-
chego Lasu Marek Woźniak 

– Marszałek Województwa 
Wielkopolskiego, którego re-
prezentowała żona Urszula 
Habrych. 

Nie był to jedyny uroczy-
sty moment podczas koncer-
tu. Wójt Grzegorz Wojtera 

przekazał Orkiestrze wyso-
kiej klasy instrument – trąb-
kę, a dokładnie jej muzyko-
wi Marcinowi Piechule. Z ko-
lei Orkiestra Dęta Chludowo 
za bardzo dobrą współpracę 
i docenianie trudnej sztuki 
muzycznej przyznała Wójto-
wi Gminy certyfikat „Przyja-
ciela Orkiestry”, który został 
wręczony po raz pierwszy.  

Po uroczystej części przy-
szedł czas na muzyczną po-
dróż po świecie i w czasie, 
w którą Orkiestra pod ba-
tutą Krzysztofa Żeleśkiewi-
cza zabrała publiczność wraz 
z solistkami: Izą Kwaśniew-
ską, Julią Bartyńską, Izą Do-
latą, Kingą Piechowiak oraz 
gościem specjalnym – gita-
rzystą i wokalistą Rafałem 
„Zwierzakiem” Zielińskim.
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ANDRZEJ OGÓRKIEWICZ
dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie  

O SOBIE
 1.  Urodziłem się... i jestem 

z tego zadowolony, choć 
bardzo słabo pamiętam.

 2.  Jestem spod znaku... Ba-
rana.

 3.  Moja pierwsza praca... 
było to między piątą i szó-
stą klasą szkoły podstawo-
wej, a do tego zupełnie 
niedaleko, bo w Radoje-
wie. Dużo tam nie zarobi-
łem. A poza tym… szybko 
się okazało, że w słońcu 
jest bardzo ciepło jak się 
fizycznie pracuje, no i że 
zgięte ciągle plecy bardzo 
bolą. Wytrzymałem tam 
jakieś trzy, cztery dni. 

 4.  Pierwsze zarobione pie-
niądze przeznaczyłem 
na… Mam z tym pro-
blem, bo nie bardzo pa-
miętam. Mogłem prze-
znaczyć te pieniądze na 
zakup wymarzonej rakie-
ty tenisowej. Oczywiście, 
Rodzice musieli się doło-
żyć. Wtedy był szał na te-
nis po zwycięstwach Fiba-
ka i kupiłem sobie wów-
czas wreszcie w sklepie 
sportowym przy ulicy 
Głogowskiej rakietę Ju-
nior. To wtedy było na-
prawdę COŚ.

 5.  Gdybym miał zbędny 
milion złotych... Często 
o tym myślę, co bym zro-
bił, gdybym wygrał ja-
kieś konkretne pienią-
dze, a jest to możliwe, bo 
grywam w lotto. Myślę 
więc sobie najpierw co 
bym komu dał, a gdyby 
coś jeszcze zostało to po-
dróżowałbym i „kolekcjo-
nował” języki. To nie by-
łoby zaliczanie kolejnych 
miejsc na Ziemi. Chciał-
bym pomieszkać w jed-
nym miejscu przez jakiś 
czas i pouczyć się języka 
wśród tubylców. A potem 
przenieść się w kolejne 
miejsce. I kolejne…

 6.  Moim ulubionym fil-
mem jest... Tych filmów 
jest sporo, bo lubię ki-
no. Lubię „Foresta Gum-
pa”, „Lot nad kukułczym 
gniazdem”, „Leona zawo-
dowca”, a z nowych „Gre-
en Book” z roku 2018. 
Z polskich filmów na 
pewno „Komornik” z An-
drzejem Chyrą. Ogląda-
łem też „Zimną wojnę”… 
Uznaję ten film, ale moim 
zdaniem nie jest to jakieś 
najwybitniejsze dzieło. 

 7.  Mój ulubiony aktor i ak-
torka to...  Tom Hanks, 
bardzo lubię Hervey-
’a Keitela, z pań to Nata-
lie Portman, Keira Knigh-
tley. Z aktorów polskich 
to wspomniany Andrzej 
Chyra, Jacek Braciak

 8.  Z prasy czytam regular-
nie... Jest sporo takich 
tytułów. „Gazetę Wy-
borczą”, „Rzeczpospoli-
tą, „Twój TYDZIEŃ WIEL-

KOPOLSKI” czytam w wy-
daniu papierowym. Ty-
godniki jak „Polityka”, 
„Newsweek”, „Tygodnik 
Powszechny” w wydaniu 
elektronicznym. Bardzo 
lubię „Przekrój”.

 9.  Najchętniej słucham...  
Lubię dobrą muzykę 
w ogóle. Słucham rocka, 
ale także jazzu, na przy-
kład Leszka Możdżera. 
Niekiedy sięgam do mu-
zyki klasycznej. Lubię słu-
chać muzyki jeżdżąc na 
nartach.

10.  Jeżdżę samochodem... 
Fiatem Cromą.

11.  Jeżdżę...   pewnie, czasa-
mi dynamicznie, ale tylko 
wtedy kiedy jest to moż-
liwe. Śmiem twierdzić, że 
jestem bardzo dobrym 
kierowcą. I bardzo lubię 
jeździć samochodem.

12.  Marzę o... Nie mówmy 
o polityce.

13.   Najmilej spędzam wol-
ny czas... w ruchu. Jest to 
ruch sportowy, ale tak-
że przemieszczanie się 
w przestrzeni w celach 
kulturalnych. Lubię by-
wać w różnych miejscach, 
czasami jak mam wolny 
dzień, to bywam w pię-
ciu różnych miejscach, i… 
w różnym celu. Lubię po-
jechać gdzieś na rowerze, 
potem zrobić wycieczkę 
do lasu, ale tego samego 
dnia pójść na jakąś wy-
stawę, na happening, do 
kina. Jeżeli siedzę albo le-
żę, to tylko wtedy, gdy 
czytam książkę. A zdarza 
mi się to często, bo lubię 
czytać.

14.  Najdalej podróżowałem 
do...  nie mierzyłem, chy-
ba gdzieś na północ An-
glii. Kierunek południo-
wy, to Chorwacja, Czar-
nogóra. Trzymam się Eu-
ropy.

15.  Chciałbym pojechać... 
do Izraela, Jordanii, gdzie 
znajduje się kolebka na-
szej kultury. Ale chętnie 
zobaczę także kraje skan-
dynawskie i kraje nadbał-
tyckie.

16.  Moim ulubionym kolo-
rem jest... Trudne pyta-
nie. Chyba jednak czar-
ny, choć większość koszul 
mam błękitnych.

17.  Potrafię ugotować... 
WSZYSTKO! Moja potra-
wa specjalna to fasol-
ka szparagowa po maro-
kańsku. To jest taka lek-
ka potrawa, ale pikant-
na, którą świetnie się je 
na koniec letniego dnia. 
Przepis mam od Maro-
kańczyka mieszkające-
go w Polsce. Kiedyś moja 
siostra ze szwagrem spę-
dzali wakacje w Skorzę-
cinie w domku. Pojecha-
łem do nich na rowerze 
i Marokańczyk ten miesz-
kał za płotem. Jego żo-
ną była Polka. On wte-
dy miał ramadan i jadał 
tylko wieczorem. Zaser-

wował nam tę potrawę 
przez… płot. I smakowa-
ło mi. Mam więc przepis 
z pierwszej ręki.

18.  Drink, który mi najbar-
dziej smakuje to… nie 
ucieknę niestety od ba-
nału – gin z tonikiem. Ale 
wolę nie mieszać i pić al-
kohole osobno.

19.  U ludzi denerwuje 
mnie... małostkowość, 
zawiść, ignorancja, bar-
dzo nie lubię oczerniania 
innych.

20.  Przyjaciele mówią do 
mnie... To jest skompli-
kowana sprawa. Koledzy 
mówią „Ogór”, przyjacie-
le – „Andrzej”, ale naj-
bliżsi mówią do mnie „Ję-
drek”, bo mój Tata też ma 
na imię Andrzej. 

21.  Najbardziej cenię u part-
nerów w pracy... Skra-
cam dystans w pracy, ale 
wymagam i cenię solid-
ność, rzetelność, profe-
sjonalizm i punktualność. 
Mam świra na tym punk-
cie.

22.  W kasynie lubię grać w... 
Nie, nie, to zupełnie nie 
moja bajka. W ogóle nie 
przepadam za grą w kar-
ty, a jeśli już to w brydża.

23.  Smartfon to dla mnie... 
komputer. Od pewnego 
czasu rzadziej korzystam 
z tradycyjnego kompute-
ra poza pracą. Bo trzeba 
czekać zanim się włączy. 
Smartfon służy mi do zdo-
bywania informacji, ale 
robię nim też na przykład 
przelewy bankowe.

24.  Internet uważam za... 
wielką zdobycz i dobro-
dziejstwo, ale niekiedy 
też zagrożenie.

25.  Zakupy to... Bywają przy-

jemne, jeśli mam ściśle 
określone co chcę kupić. 
Nie daję się łapać na re-
klamy i promocje, często 
pozorne. Gdy wiem, co 
chcę kupić, lubię naby-
wać nowe rzeczy. Może 
dlatego, że pamiętam pu-
ste portfele i puste półki 
sklepowe.

26.  Gdy myją szybę w moim 
aucie na skrzyżowaniu... 
nie mam nic przeciwko 
temu. Jak mam drobne, 
to płacę, bo szanuję każ-
dą pracę. Moim zdaniem, 
to nie jest wcale łatwa 
praca i pewnie często wy-
konując ją można usły-
szeć coś przykrego. 

27.  Chciałbym zjeść kolację 
z... Nie fascynują mnie 
kontakty z celebrytami, 
być może dlatego, że po-
znałem ich wielu pracując 
26 lat w radiu. Już wiem… 
Chciałbym zjeść kolację 
i porozmawiać z księ-
dzem Józefem Tischne-
rem albo ze Sławomirem 
Mrożkiem, który jest ta-
kim moim ojcem ducho-
wym. Ale… mógłbym się 
zawieść, bo Mrożek był 
podobno strasznym mru-
kiem.

28.  Najdziwniejszą potrawą 
jaką jadłem była... Kie-
dyś spróbowałem zielo-
ny jęczmień. To była naj-
gorsza rzecz jaką jadłem. 
Próbowałem to złamać 
różnymi smakami – nie 
dało się.

29.  Nienawidzę... nie niena-
widzę. Nie mam w sobie 
czegoś takiego jak niena-
wiść. Potrafię się zapalić, 
zirytować, ale szybko wy-
baczam.

30.  Moja pierwsza miłość... 

Taka zupełnie niepoważ-
na, to w szkole podsta-
wowej. Ja byłem chło-
paczkiem, a ona była ta-
ką prawdziwą dziewczy-
ną, pół głowy ode mnie 
wyższą… Tym bardziej ją 
kochałem. Gdy się do-
wiedziała o moim uczu-
ciu i trochę urośliśmy, 
to… potem coś tam z te-
go jeszcze było. A pierw-
sza poważniejsza miłość, 
to czasy liceum.

31.  Mój najtrudniejszy mo-
ment w życiu to... Było 
kilka takich momentów, 
ale nie potrafię wskazać 
tego jednego, jedynego, 
najtrudniejszego. Potem 
trochę trwało zanim się 
pozbierałem, ale zawsze 
stawałem na nogi i sze-
dłem dalej.

32.  Najbardziej cenię u ko-
biet... to, że są komplet-
nie inne niż mężczyźni.

33.  Najbardziej nie lubię 
u kobiet... tego, że są kom-
pletnie inne niż mężczyźni.

34.  Mój największy sukces 
to... dzieci.

35.  Chciałbym jeszcze...   
Hm… Chciałbym napraw-
dę dobrze poznać mate-
matykę. Ale tak napraw-
dę, zgłębić ją, postudio-
wać. Chciałbym nauczyć 
się dobrze, ale napraw-
dę dobrze, grać na jakimś 
instrumencie. Chciał-
bym nawet nauczyć się 
coś narysować albo na-
malować. I to może być 
dla mnie najtrudniejsze. 
W mojej rodzinie jest po-
dział na tych, którzy wi-
dzą i którzy słyszą. Ja je-
stem zdecydowanie w tej 
drugiej grupie.   (mat)

dla branży transportowej. 
Nasza spółka na tych kon-
ferencjach jest obecna. Ma-
my dobrze opracowane ma-
teriały informacyjne, mamy 
udane gadżety reklamowe, 
ale przedsiębiorców – któ-
rzy potrafią przecież liczyć – 
nie trzeba wcale długo prze-
konywać.  

- Słyszałem, że przedsta-
wicieli spółki można także 
spotkać na autostradowych 
Miejscach Obsługi Podróż-
nych, czyli… parkingach na 
których odpoczywają kie-
rowcy tirów…

- Bezpośredni marketing 
zawsze był najskuteczniejszy. 
Tak jest i w tym przypadku. 
Mamy dla kierowców teczki 
z materiałami informacyjny-
mi, ale także gadżety rekla-
mowe – kubki, koszulki itp. 
Oni przekazują uzyskane od 
nas informacje swoim sze-
fom i… liczba firm transpor-
towych w naszych zasobach 
ciągle się powiększa.  Tę ak-
cję prowadzimy od początku 
marca i już dzisiaj widać jej 
rezultaty.

- A te firmy transpor-
towe w wirtualnym biurze 
skąd są?

- Mówiłem już – cała Pol-
ska. Sporo z województwa 
mazowieckiego, bo tam staw-
ki podatkowe są bardzo wy-
sokie. Są firmy z wojewódz-
twa śląskiego, dolnośląskie-
go… Odległość nie jest pro-
blemem, bo dzisiaj wszyst-
ko możemy załatwić kore-
spondencyjnie. Współpracu-
jemy również z firmą, któ-
ra naszym klientom poma-
ga w przerejestrowaniu sa-
mochodów w Starostwie Po-
wiatowym.

- To ile spółce LARG uda-
ło się przyciągnąć firm…

- Powiem inaczej – od 
początku naszej działalności 
zarejestrowaliśmy w Gminie 
około 10.000 nowych pojaz-
dów transportowych.

- Czyli, to był dobry po-
mysł, by zaproponować po-
nad dziesięć lat temu najniż-
sze stawki podatku od środ-
ków transportowych w kra-
ju?

- To była bardzo dobra de-
cyzja wójta Grzegorza Wojte-
ry. Z powodu tych stawek po-
datkowych do gminnego bu-
dżetu wpływa rocznie  około 
10 milionów złotych, czyli ty-
le ile kiedyś wpływało do bu-
dżetu Poznania z tego tytułu.

- Plany na przyszłość?
- Dzięki działaniom spół-

ki LARG rejestrujemy rocznie 
w Gminie około 2000 nowych 
ciężarówek. Chcemy tę liczbę 
jeszcze zwiększyć… Chętnych 
zapraszam do współpracy – 
szczegóły na stronie www.
larg.com.pl

Rozmawiał
TOMASZ MAŃKOWSKI

2 mln 
więcej 
w budżecie 
Gminy
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Nie unikaj stomatologa
Z wizytą u stomatologa powinniśmy pojawiać się przynajmniej raz na 6 
miesięcy. Nawet jeśli wydaje się, że wszystko jest w porządku regularne 
kontrole w gabinecie są konieczne. Brak profilaktyki może prowadzić nie 
tylko do ubytków i stanów zapalnych, które będą miały wpływ na zdrowie 
całego organizmu. Unikanie wizyt u dentysty może również utrudnić 
wykrycie dolegliwości ogólnoustrojowych. Jak się okazuje wiele chorób 
ogólnych objawia się właśnie w jamie ustnej.  

BARBARA SENOWSKA

Stawy bez zwyrodnień
Nadwaga, brak ruchu, siedzący tryb życia, wady postawy, a może zbyt 
intensywne uprawianie sportu i spowodowane tym kontuzje? Wszyst-
kie te czynniki mogą doprowadzić do problemów ze stawami. Choroba 
zwyrodnieniowa stawów uznawana jest przeważnie za dolegliwość ludzi 
starszych. Musimy jednak mieć świadomość, że bardzo często dotyka ona 
również ludzi młodych. Jak ustrzec się przed schorzeniem? Co zrobić, 
gdy mimo starań nas dopadnie?

KAROL WOJNOWSKI

Regularne wizyty kontrolne pozwalają wy-
kryć początkowe zmiany stomatologiczne, 

które prowadzą z czasem do rozwoju rozle-
głych stanów zapalnych zwiększających ryzyko 
przeniesienia infekcji na cały organizm i roz-
woju tzw. chorób odogniskowych. Kiedy po-
jawiamy się u dentysty za późno, dopiero gdy 
odczuwamy ból, zmiany zapalne w jamie ust-
nej mają już zazwyczaj poważną postać.

Z drugiej strony stomatolog to ten specja-
listka, który nie tylko zadba o nasze zęby, ale 
też może pomóc postawić diagnozę w przypad-
ku wielu chorób ogólnoustrojowych, których 
objawy można znaleźć m.in. w jamie ustnej.

Z badania wynika, że aż 90% ankietowa-
nych Polaków boi się dentysty. Strach powo-
duje, że przeciętnie odwiedzamy stomatologa 
raz na rok (32%) lub raz na dwa lata (17%). Du-
ży odsetek Polaków zdecydowanie unika den-
tysty – ostatni raz wizytę w gabinecie stoma-
tologicznym odbył ponad 3 lata temu (27%). 
Jedynie 24% ankietowanych stosuje się do za-
leceń i odwiedza gabinet co 6 miesięcy. Nie 
zdajemy sobie więc sprawy jak istotne jest 
wykrycie zmian we wstępnym stadium, któ-
re pozwoli na szybką interwencję również in-
nych specjalistów.

Istnieje wiele chorób, które dają objawy 
w jamie ustnej. Niebezpieczna dla życia cho-
roba jelit Leśniowskiego-Crohna objawia się 
występowaniem aft w jamie ustnej. Wiele 
zespołów chorobowych, m.in. zespół Downa, 
dysplazja ektodermalna, oprócz różnego ro-
dzaju objawów może dawać również objawy 
w obrębie jamy ustnej na przykład poprzez 
brak zawiązków zębów. Popularna choroba 
wieku dziecięcego szkarlatyna objawia się wy-
stępowaniem malinowego języka z białym na-
lotem. Różne choroby nowotworowe również 
mogą dawać objawy w jamie ustnej na przy-
kład białaczka objawia się przerostem dziąseł. 
Objawy stomatologiczne towarzyszą różno-
rodnym infekcjom wirusowym czy procesom 
autoimmunologicznym, a także zaburzeniom 
hormonalnym i metabolicznym.

Podczas wizyt kontrolnych u stomatolo-
ga warto również na bieżąco usuwać kamień 

i osad, który jest siedliskiem i przyczyną roz-
woju bakterii. Nie jest on możliwy do usunię-
cia w warunkach domowych, zaś higienistka 
stomatologiczna dysponując specjalistycznym 
sprzętem np. ultradźwiękami może precyzyj-
nie zlikwidować potencjalne ognisko zakaże-
nia. Zmiany skórne, problemy z oczami, cho-
roby serca, nerek czy stawów, a nawet alergie 
mogą być spowodowane ogniskami zapalny-
mi zlokalizowanymi właśnie w jamie ustnej.

Zaniedbane zęby mogą prowadzić do roz-
woju wielu groźnych schorzeń. Są to m.in. kłę-
buszkowe zapalenie nerek, mięśnia sercowe-
go, zapalenie nerwu wzrokowego, rogówki, 
schorzenia stawów, alergie, choroby skórne, 
nadciśnienie, cukrzyca, schorzenia kręgosłu-
pa itd. Niektóre z tych chorób mogą stanowić 
zagrożenie dla życia pacjenta. Stany zapalne 
w jamie ustnej mogą powodować powikła-
nia podczas zabiegów chirurgicznych przepro-
wadzanych poza jamą ustną. Dlatego często 
przed planowaną operacją pacjenci są kiero-
wani na kontrolę do dentysty.

Bakterie występujące w jamie ustnej mo-
gą również wraz z krwiobiegiem docierać do 
odległych narządów powodując rozwój tzw. 
chorób odogniskowych. Dodatkowo system 
odpornościowy, przy okazji zwalczania bakte-
rii w jamie ustnej, niszczy zdrowe tkanki i na-
rządy. W ten sposób często dochodzi do za-
każeń w obrębie stawów, nerek czy serca. Ze-
wnętrzna powłoka bakterii posiada obcą dla 
organizmu strukturę białkową, która stymu-
luje reakcje obronne. Ciągła mobilizacja sys-
temów obronnych organizmu i skupienie się 
na walce z patogenami jamy ustnej, powodu-
je również uśpienie reakcji na groźne patoge-
ny zewnętrzne atakujące organizm. Drobno-
ustroje jamy ustnej mogą skutkować nawra-
cającym przeziębieniami i zapaleniami gardła, 
a także spowalniają proces leczenia. Dodatko-
wo system odpornościowy nadmiernie reagu-
je na substancje, które nie są dla organizmu 
zagrożeniem, np. na pyłki – stąd często docho-
dzi do rozwoju alergii. W związku z nadmier-
ną odpowiedzią organizmu może również po-
jawić się zapalenie rogówki czy zatok.

Problemy ze stawami coraz częściej dotykają lu-
dzi w trzeciej, a nawet w drugiej dekadzie ży-

cia. Około 50 proc. pięćdziesięciolatków i 60-70 
proc. sześćdziesięciolatków boryka się ze zwyrod-
nieniami. Co ważne, kłopoty ze stawami są naj-
częstszą przyczyną kalectwa wśród osób powy-
żej 65. roku życia.

Choroba zwyrodnieniowa, nazywana artro-
zą, najczęściej obejmuje stawy kolanowe, biodro-
we i kręgosłup. Jaki jest mechanizm jej powsta-
wania? Chrząstka stawowa chroni nasze kości 
przed ocieraniem się o siebie i umożliwia prawi-
dłową ruchomość stawów. Na skutek procesów 
mechanicznych i biologicznych tkanka ta ulega 
zużyciu lub uszkodzeniom, co z kolei powoduje 
stan chorobowy.

Do przyczyn schorzenia zalicza się wady wro-
dzone, obciążenia genetyczne, wady postawy, 
a także brak aktywności fizycznej, siedzący tryb 
życia oraz nadwagę. Z drugiej jednak strony, pro-
blemy ze stawami mogą być spowodowane zbyt 
intensywnymi treningami lub kontuzjami i uraza-
mi powypadkowymi.

Na co powinniśmy zwrócić szczególną uwa-
gę? Jakie mogą być pierwsze objawy zwyrodnień 
stawów? Na początku rozwojowi choroby mogą 
nie towarzyszyć żadne objawy. Jednak, gdy po-
jawią się dolegliwości nie powinniśmy ich lekce-
ważyć. 

Do pierwszych symptomów schorzenia za-
liczyć możemy ogólne uczucie osłabienia obję-
tych procesem chorobowym okolic ciała, a także 
„strzelanie” stawów. Pojawia się także charaktery-
styczna trudność w rozruszaniu stawów po dłuż-

szym przebywaniu w jednej pozycji i ból nasilają-
cy się podczas wysiłku lub w konkretnych pozy-
cjach. W przypadku zmian w obrębie kręgosłupa 
może on promieniować lub lokalizować się w jed-
nym miejscu. Z czasem dochodzi do zesztywnie-
nia stawów, znacznego ograniczenia ich ruchomo-
ści, a także zniekształcenia. Nieleczone zwyrod-
nienia coraz bardziej uniemożliwiają poruszanie 
się i mogą doprowadzić do niepełnosprawności.

Jak zadbać o bezpieczeństwo swoich sta-
wów? Konieczne jest byśmy regularnie uprawia-
li sport i w ten sposób wzmacniali mięśnie i sta-
wy, a także utrzymywali prawidłową wagę ciała. 
Co ważne, podczas ćwiczeń musimy zadbać o to, 
by nie przeciążać stawów. W odpowiedni sposób 
powinniśmy podnosić ciężkie przedmioty, zacho-
wywać prawidłową postawę ciała podczas wyko-
nywania codziennych czynności. Natomiast wady 
postawy należy korygować.

Co zrobić, gdy jednak dopadną nas zwyrod-
nienia? Przede wszystkim nie możemy zaniedby-
wać choroby i jak najszybciej musimy rozpocząć 
leczenie. Obecnie wykorzystywane są różne me-
tody walki z problemem. Są one dobierane do 
stopnia zaawansowania schorzenia i indywidual-
nych potrzeb pacjenta. 

Kiedy odczuwamy ból często sięgamy po ma-
ści i tabletki przeciwbólowe, trzeba jednak uświa-
domić sobie, że środki farmakologiczne przynoszą 
tylko doraźne efekty. Stosuje się również środ-
ki przeciwzapalne. Jednak najbardziej sprawdzo-
nym sposobem, przynoszącym najlepsze rezulta-
ty jest korzystanie z pomocy wykwalifikowanego 
fizjoterapeuty. 
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Zapraszamy na DRZWI OTWARTE 29 marca oraz 15 kwietnia 
2019r. od godziny 18 do XX Liceum Ogólnokształcącego  w Po-
znaniu na osiedlu Wichrowe Wzgórze 111. Telefon: 618-208-203, 
Fax: 618-208-203, E-mail: lo20_poznan@wp.pl

Patronat Twojego 
TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO

Wolny wybór. Stulecie wier-
szy 1918-2018. Redaktor to-
mu, autor wyboru wierszy 
i posłowia – Piotr Śliwiński, 
cena 31,50 zł. Wydawnictwo 
WBPiCAK Poznań.

W wydawnictwie Woje-
wódzkiej Biblioteki Publicz-
nej i Centrum Animacji Kul-
tury w Poznaniu ukazała się 
niezwykła antologia polskiej 
poezji. Autorem koncepcji 
antologii jest Piotr Śliwiński, 
wybitny znawca i populary-
zator poezji, profesor Insty-
tutu Filologii Polskiej UAM. 
„Wolny wybór” obejmuje 
sto jeden wierszy polskich 
poetek i poetów wpisanych 
w ramy  symbolicznego wie-
ku odzyskanej i odzyskiwanej 
niepodległości. Czytelnik wę-
druje po życiowo-literackich 
kręgach, takich jak „Miej-
sca nieoczywiste”, „Ojczyzna: 
wspólny ból”,  czy „Krajobra-
zy po zagładzie”. Antologia, 
która nie jest zestawem szkol-
nej poezji, przynosi wiersze 
polskich klasyków z  XX wie-
ku,  po bardzo współczesnych 
autorów. Uwrażliwia na ję-
zyk, doświadczenia, poetyc-
ki i międzyludzki dialog. Mo-
że być  pomocna w edukacji 
literackiej na różnych pozio-
mach, ale też czytana bardzo 
intymnie.  Są w niej również 
wiersze poetów powiązanych 
z Poznaniem lub wydawa-
nych w Poznaniu, jak  Miło-
będzkiej, Barańczaka,  Lebdy, 
Krynickiego,   Juliana i Jakuba 
Kornhauserów,  Grzebalskie-
go i Kopyta.  Dopełniona jest 
biogramami wszystkich auto-
rów. Publikacja ma charak-
ter edukacyjny i niekomer-
cyjny. Do kupienia w sklepie 
internetowym Wydawnictwa 
WBPiCAK. Dofinansowano ją 
z Funduszu Promocji Kultury 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego. 

Barbara Radziwiłłówna. 
Zmierzch Jagiellonów Mag-
dalena Niedźwiedzka, kate-
goria Biografie, wspomnie-
nia, cena 44,99 zł, Prószyń-
ski i S-ka.

Kolejna po Bonie postać 
z autorskiego cyklu Magdale-
ny Niedźwiedzkiej Zmierzch 
Jagiellonów. Barbara Radzi-
wiłłówna może nie była tak 
wyrazista i charakterna jak Bo-
na, ale za to wygadana i nie-
przejmująca się konwenansa-
mi. Jej uroda miała ogromny 

wpływ na losy kraju; niemal 
wybuchłaby przez nią wojna 
domowa. Jak to często by-
wa z pięknymi kobietami, by-
ła oskarżana o złe prowadze-
nie się, a nawet czary. Książ-
ka to również historia wielu 
interesujących postaci i koro-
nowanych głów, łącznie z Bo-
ną, która nienawidziła Barba-
ry i zabiegała o unieważnienie 
jej małżeństwa z Zygmuntem 
II Augustem. Radziwiłłówna 
jest fenomenem polskiej kul-
tury. Mimo że żyła krótko, na-
leży do najsławniejszych ko-
biet w historii Polski. Jej dzie-
je badało wielu uczonych, losy 
opiewali poeci, a na płótnach 
uwieczniali ją wybitni artyści. 

Dzień wszystkiego Ewa No-
wak Seria NOWAK 16+, ce-
na 29,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

O życiu nastolatek napisa-
no już wiele książek. A o ży-
ciu młodych małpek kapu-
cynek – pewnie nie za wie-
le. A jeśli życie młodej dziew-
czyny i młodej małpki w nie-
samowity sposób się sple-
cie? Wbrew pozorom droga 
z dżungli do Polski nie jest tak 
daleka, zwłaszcza w cyrkowej 
klatce. Czternastoletnia Majka 
unika wszystkiego, co niebez-
pieczne...ale przypadkowo zo-
staje pogryziona w cyrku przez 
małpkę. Utraciła przez to peł-
ną sprawność dłoni. Powrót do 
szkoły też nie jest bajką. Zde-
rza się z kpiną, pomówienia-
mi. A nawet jej książę z bajki, 
Filip, okazuje się niewdzięczną 
ropuchą! Z otchłani rozpaczy 
wyciąga Majkę inna nastolat-
ka. Zadaje niewygodne pyta-
nia. Bardziej niż stanem zdro-
wia Majki martwi się losem 
niewdzięcznej małpy. Czy taka 
znajomość ma szansę przero-
dzić w przyjaźń? Przeczytajcie 
koniecznie! Ewa Nowak  to au-
torka wielu doskonałych po-
wieści, które czyta się jednym 
tchem. Tym razem każe nam 
się zastanowić nad naszym po-
dejściem do zwierząt. Poka-
zuje, że ich życie nie tak bar-
dzo różni się od naszego. Dzię-
ki zwierzakom możemy się też 
wiele dowiedzieć o sobie. 

Flagi świata. Zeszyt z naklej-
kami Seria Akademia Mądre-

go Dziecka, cena 16,99 zł, 
Wydawnictwo Egmont.

Poznawaj świat i flagi 
dzięki wyjątkowemu atlasowi 
z naklejkami. Możesz poznać 
liczne ciekawostki o flagach 
oraz dane statystyczne na te-
mat krajów. Dokładne mapy 
zostały uzupełnione o kolo-
rowe fotografie najważniej-
szych miejsc i wydarzeń. W 
książce jest zestaw szczegóło-
wych kolorowych map i 197 
naklejek z flagami.  

Gili, gili – słówka z ostatniej 
chwili Corinne Dreyfuss, ilu-
stracje Benjamin Chaud, tłu-
maczenie Katarzyna Skalska, 
wiek 0+, cena 29,90 zł, Wy-
dawnictwo Zakamarki. 

Pierwsze słowa dzieci 
w rozmówkach zilustrowa-
nych przez niezrównanego 
Benjamina Chauda. Mama, 
tata, baba, lala, siusiu, be, 
am… A może twoje dziecko 
mówi inaczej? Stwórzcie wła-
sne rozmówki! Radośnie ko-
lorowa książka z kartonowy-
mi stronami, a w niej oso-
by i przedmioty z najbliższe-
go otoczenia dziecka.

Hilda i Ukryjcy Stephen Da-
vies, ilustrator Seaerra Mil-
ler, tłumacz Marcin Wróbel, 
cena 36,99 zł, Wydawnictwo 
Egmont.

Poznajcie Hildę! Już nie-
bieski kolor jej włosów świad-
czy o nietuzinkowej osobo-
wości właścicielki. Ma  talent 
do rysowania map,  zamiło-
wanie do rzeczy niezwykłych i 
sympatię do dziwnych stwo-
rów. To recepta na prawdzi-
wą przygodę i wiele wyzwań. 
Co robić, gdy z domu chcą cię 
wyrzucić tajemniczy Ukryjcy? 
Co ma wspólnego ślina trolla 
ze wspinaczką? I czemu mały 
dzwonek może bronić lepiej 
niż scyzoryk a nawet miecz? 
Ale to nie trolle, olbrzymy 
i Ukryjcy są największym pro-
blemem dziewczynki. Gorsza 
od nich jest przeprowadzka 
do Trollbergu. Czy Hilda od-
najdzie się w mieście? Hilda 
i Ukryjcy to pierwsza część cy-
klu, który powstał na podsta-
wie animowanego serialu. In-
spiracją dla niego stała się se-
ria komiksów Luke’a Persona. 

Maja w ogrodzie. Wiosna / 
lato Maja Popielarska, kate-
goria Ogród, cena 49,90 zł, 
WYdawnictwo Zwierciadło. 

Najbardziej znana w Polsce 
propagatorka pielęgnacji zie-
leni Maja Popielarska w wio-
senno letniej części porad 
i cennych informacji o upra-
wie ogrodu dla początkujących 
i zaawansowanych. Z pomocą 
książki założysz swój pierwszy 
ogród, zadbasz o rośliny po zi-
mie, wprowadzisz zmiany. Są tu 
praktyczne informacje dotyczą-
ce m.in. cięcia, nawożenia oraz 
rozmnażania roślin; rady, jak 
ochronić rośliny przed szkod-
nikami oraz chorobami, i jak je 
zwalczać; informacje o zwycza-
jach zwierząt zamieszkujących 
przydomowe ogródki. Dowie-
my się jak założyć warzywnik 
i jak o niego dbać oraz pod-
powiedzi, co zrobić, by ogród 
lub inny, pielęgnowany przez 
nas kawałek zieleni pięknie się 
prezentował i był znakomitym 
miejscem relaksu.

Na zawsze Milena Per Nilsson, 
ilustracje Pija Lindenbaum, tłu-
maczenie Marta Rey-Radliń-
ska, wiek 6+, cena 24,90 zł, 
Wydawnictwo Zakamarki.

Dawid i Milena są parą. Lecz 
pewnego dnia Milena przesta-
je zauważać Dawida. Unika go. 
Dawid zaczyna wątpić, czy ist-
nieje miłość na zawsze. Bo dla-
czego jego rodzice się rozwie-
dli? I dlaczego Milena nie chce 
z nim rozmawiać? Opowiada-
nie o pierwszych nieporozu-
mieniach w relacjach damsko-
-męskich i o tym, jak ważna 
jest rozmowa. Na poważnie i z 
humorem z perspektywy 9-10-
-letniego chłopca. O Dawidzie 
przeczytacie również w książ-
kach: Zakochałem się w Mile-
nie oraz Inny niż wszyscy.    

Serce i pazur Opowieści o uczu-
ciach zwierząt Simona Kossak, 
seria ECO, cena 39,90 zł, Wy-
dawnictwo Marginesy. 

Czy orły tęsknią? Czy sło-
nie płaczą? Czy sarny kocha-
ją? Czy delfiny rozpaczają? Czy 
bobry przyjaźnią się z łasica-
mi? Czy goryle łkają ze szczę-
ścia? Czy zwierzęta rozmawia-
ją ze sobą i z ludźmi? Czy lubią 
się bawić i nie lubią przemo-
cy? Życie emocjonalne zwie-
rząt dla niektórych jest i za-
wsze było czymś oczywistym 
– ale dopiero niedawno na-
ukowcy potwierdzają, że czło-
wiek nie różni się aż tak bardzo 
od innych zwierząt i nie jest aż 
tak wyjątkowy. Simona Kos-
sak wspaniale opowiada o za-
letach i wadach życia w grupie 
i w pojedynkę, o kłamstwach 
w świecie zwierząt, o miłości 
rodzicielskiej, radości i zaba-
wie, o różnych obliczach smut-
ku, rozpaczy i depresji, o tym, 
czego zwierzęta się boją i jak 
reagują, gdy są przestraszone, 
a wreszcie o złości, złośliwości 
i agresji.

Wymiatasz! Matthew Syed, 
cena 36,99 zł, Wydawnictwo 
Insignis. 

Matthew Syed, dwukrot-
ny mistrz olimpijski i autor be-
stsellerów, który wcale nie uro-
dził się sportowcem ani pisa-
rzem. Uwierz w siebie i odważ 
się zostać mistrzem, w czym 
tylko zechcesz. Jeśli czasem my-
ślisz, że:  matematyka napraw-

dę wymaga wyjątkowych zdol-
ności, w sporcie albo jest się 
dobrym, albo nie, nie jesteś ani 
trochę muzykalny, to znaczy, że 
napisałem tę książkę właśnie 
dla ciebie! Dzięki niej rzucisz 
wyzwanie wszystkim uprzedze-
niom i stereotypowym przeko-
naniom, które cię ogranicza-
ją. Przekonasz się, że właściwe 
nastawienie to coś, co pomoże 
ci w realizacji twoich najśmiel-
szych marzeń. 

Zdrowe przekąski Praca, szko-
ła, podróż Monika Mrozowska, 
cena 39,90 zł, Wydawnictwo 
Zwierciadło.

Zdrowe i smaczne przeką-
ski, które możesz zabrać ze so-
bą. Podobno najbardziej zdra-
dliwy jest wilczy głód, który 
dopada nas w najmniej spo-
dziewanych momentach. Nie 
pozwól się zaskoczyć – zawsze 
miej przy sobie zdrową i sycą-
cą przekąskę. Wytrawną lub 
słodką. Łatwą do przygotowa-
nia. 70 autorskich przepisów 
na niewielkie, zdrowe dania. 
Monika Mrozowska to aktorka, 
wegetarianka, propagatorka 
zdrowego, ekologicznego od-
żywiana. Z pasją angażuje się 
w akcje prozdrowotne, przede 
wszystkim związane z edukacją 
żywieniową.



20 marca 2019 13

Reklama Reklama ♦♦ Reklam Reklama a ♦♦ Reklama  Reklama ♦♦ Reklama Reklama
TTel. +48 602 638 409, e-el. +48 602 638 409, e-mail: twoj-tydzien@wp.pl mail: twoj-tydzien@wp.pl 

WADEMECUM PRZEDSIĘBIORCY

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

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

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

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

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

Sposobem na ogranicze-
nie spożycia dodatków mogło-
by być czytanie etykiet i świa-
dome eliminowanie tych pro-
duktów, które zawierają ich 
dużo. Jednak NIK zauważa, że 
przy obowiązujących wymo-
gach oznakowania wyrobów 
spożywczych nie jest to ta-
kie łatwe. Po pierwsze część 
producentów zamiast oczywi-
stych dla większości konsu-
mentów oznaczeń dodatków 
w formie „E z numerem”, uży-
wa drugiej dozwolonej for-
my, czyli nazwy substancji i jej 
funkcji technologicznej np. 
kwas cytrynowy - regulator 
kwasowości. Przy takim ozna-
czeniu konsumenci mają pro-

Boże! Co my jemy?!
Dokończenie ze strony 4 blemy z identyfikacją, co jest 

dodatkiem. Po drugie sposób 
przedstawiania na etykietach 
składu dodatków nie infor-
muje konsumentów, ani o ilo-
ści zastosowanego w danym 
produkcie dodatku, ani o tym, 
jakie jest odniesienie zastoso-
wanej ilości do dopuszczal-
nego jego limitu, ani nawet  
do akceptowanego dzienne-
go spożycia danej substancji 
dodatkowej. W ocenie NIK 
dostęp do takich informacji, 
przedstawionych w sposób 
trafiający do wyobraźni każ-
dego konsumenta, znacznie 
ułatwiłby dokonywanie świa-
domych wyborów. Dodatko-
wo należy wskazać, że żadna 
z instytucji realizujących za-

dania z zakresu zdrowia pu-
blicznego oraz odpowiedzial-
nych za politykę żywieniową 
nie publikuje danych na te-
mat wielkości akceptowane-
go dziennego spożycia dla każ-
dego dodatku. W ten sposób 
konsumenci nie mają możli-
wości dotarcia do takich in-
formacji. 

W ocenie NIK obowiązu-
jący system nadzoru nad ja-
kością żywności jest dysfunk-
cjonalny. Trudno bowiem za-
akceptować sytuację, w któ-
rej właściwe organy realizują 
swoje zadania ustawowe bez 
uwzględnienia kwestii bezpie-
czeństwa kontrolowanej żyw-
ności. Problemem jest także 
rozproszenie  kompetencji po-

szczególnych inspekcji. Utrud-
nia to eliminację wprowadza-
nia na rynek produktów spo-
żywczych, które nie spełnia-
ją normy w zakresie stosowa-
nia substancji dodatkowych. 
Zdaniem Izby brakuje jednego 
organu odpowiedzialnego za 
nadzór nad rynkiem dodatków 
do żywności. 

Podsumowując – państwo 
(choć powinno) jest nieudol-
ne i nie chroni nas przed zja-
daniem niebezpiecznych sub-
stancji. Spróbujmy wiec robić 
to sami – czytajmy etykiety, 
a jeśli ich nie rozumiemy od-
kładajmy taki towar na półkę. 
Lepiej nie zjeść jednej parów-
ki za dużo niż poważnie za-
chorować.

Kupię rower dziewczęcy czerwo-
ny lub różowy, w dobrym stanie, 
z hamulcem nożnym. Najchęt-
niej oferty z północnego Pozna-
nia i okolicznych miejscowości. 
Tel. 533382353
Kupię zdecydowanie działkę 
350-500 metrów kwadratowych 
pod budownictwo mieszkanio-
we na obrzeżach Poznania. Tylko 
poważne oferty z ceną – m.dabi-
@onet.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

Fundusz pomaga
Fundusz Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopol-

skiego S.A. od 2002 roku wspiera przedsiębiorców 
w województwie wielkopolskim. Poręcza kredyty/po-
życzki dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 

Poręczenia Funduszu są akceptowane w: PKO BP SA; 
Banku Polska Kasa Opieki S.A.; Banku Gospodarstwa 
Krajowego; Banku Współpracy Europejskiej w Poznaniu; 
Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A.; Gospo-
darczym Banku Wielkopolskim S. A. i Bankach Spółdziel-
czych; Wielkopolskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczo-
ści w Poznaniu.

PKB poniżej 5 proc.
Po pięciu kwartałach utrzymywania się powyżej 
5 proc., dynamika polskiej gospodarki uległa 
w ostatnich miesiącach ubiegłego roku nie-
wielkiemu spowolnieniu. Tendencja ta będzie 
kontynuowana w tym roku, choć jej nasilenie 
jest sporą niewiadomą.

GUS potwierdził wcześniejszy szacunek za czwarty 
kwartał ubiegłego roku, według którego dynamika PKB 
wyniosła 4,9 proc., a po uwzględnieniu czynników sezo-
nowych sięgnęła 4,6 proc. Głównym czynnikiem podtrzy-
mującym koniunkturę był popyt krajowy, który był wyż-
szy w porównaniu do poprzedniego roku o 4,8 proc., ale 
wzrost ten był wyraźnie słabszy niż osiągnięty w trzecim 
kwartale 2018 r., gdy sięgał 6,2 proc. 

Do mniejszej dynamiki przyczyniła się słabsza dyna-
mika akumulacji brutto. Spożycie ogółem, podobnie jak 
kwartał wcześniej, wzrosło o 4,3 proc, jednak dynamika 
spożycia gospodarstw domowych obniżyła się z 4,5 do 
4,3 proc. To nadal wysoki poziom, a w drugiej połowie 
obecnego roku na jego wzrost może mieć wpływ zapo-
wiedziany  przez partię rządzącą pakiet transferów so-
cjalnych. 

Wzrost inwestycji wyniósł w czwartym kwartale 6,7 
proc., a więc był wyraźnie słabszy niż 9,9 proc., zanoto-
wane kwartał wcześniej. Pozytywnym zaskoczeniem jest 
dodatni, choć niewielki (sięgający 0,2 punktu procento-
wego) wpływ na dynamikę PKB nadwyżki eksportu nad 
importem (w trzecim kwartale nadwyżka importu obni-
żyła dynamikę wzrostu gospodarczego).

Niekorzystne zjawiska w naszym otoczeniu, szczegól-
nie w strefie euro i w Niemczech, musiały w końcu ne-
gatywnie odbić się i na polskiej gospodarce, która i tak 
osiągała w ubiegłym roku bardzo dobre rezultaty. Spo-
wolnienie dynamiki PKB w czwartym kwartale 2018 r. by-
ło niewielkie, głównie dzięki sile konsumentów. 

W tym roku będziemy mieć do czynienia ze ściera-
niem się negatywnych czynników zewnętrznych i silnych 
bodźców wewnętrznych o charakterze fiskalnym, któ-
re powinny pomóc w podtrzymaniu dobrej koniunktury. 
Na razie wynik tych zmagań jest trudny do przewidzenia, 
ale osiągnięcie dynamiki PKB przekraczającej 4 proc. jest 
bardzo prawdopodobne.

Produkty wysokotłuszczowe 
w zbilansowanej diecie
Jak wybierać te najlepsze?

Wielkopolska charakteryzuje się 
zróżnicowanym krajobrazem, po-
znańską gwarą, ale także wyjątkowy-
mi produktami regionalnymi, które 
wyróżniają symbole potwierdzające 
ich jakość.  W gronie najlepszych 
znajdują się wyroby Okręgowej 
Spółdzielni Mleczarskiej w Czarn-
kowie: Wielkopolski Ser Smażony, 
objęty unijnym systemem „Chro-
nione Oznaczenie Geograficzne” 
i Masło Ekstra z Czarnkowa ze zna-
kiem „Jakość Tradycja”. 

Podczas konferencji prasowej podsumowu-
jącej kampanię informacyjną OSM Czarn-

ków, zespół ekspertów dostarczył cennej wie-
dzy na temat tych produktów oraz wpływu 
tłuszczu mlecznego na prawidłowe funkcjo-
nowanie organizmu. Jak się okazuje, masło 
ze względów zdrowotnych powinno być spo-
żywane przez ludzi w każdym wieku, a szcze-
gólnie przez dzieci. To właśnie z nim najła-
twiej wchłaniają się witaminy rozpuszczal-
ne w tłuszczach, czyli A, D, E, K. Jest bogate 
w przeciwutleniacze oraz łatwo przyswajalne 
białko i wapń. Tłuszcz mleczny to także źró-
dło cennych składników odżywczych, m.in. 
kwasów tłuszczowych, które wykazują dzia-
łanie przeciwgrzybiczne i przeciwbakteryjne, 
a kwas masłowy zapobiega nowotworom je-
lita grubego.

– Chcemy edukować i przekonywać, iż 
warto wybierać takie produkty, co do których 
mamy pewność najwyższej jakości, jak rów-
nież znakomitego smaku – mówiła podczas 
wydarzenia Zofia Just, Wiceprezes Zarządu 
OSM Czarnków. (na)

Stypendia dla dzieci
Tylko do 30 marca rodziny 

dzieci w ciężkim stanie kli-
nicznym mogą starać się o po-
moc finansową Stowarzysze-
nia SPES. Wniosek można zło-
żyć drogą elektroniczną przez 
stronę www.dla-dzieci.spes.
org.pl. Pomoc przyznawana 
jest na okres jednego roku 
dla rodzin z całej Polski, któ-
re dostrzegają własny poten-
cjał w radzeniu sobie z trud-
nościami, a są w trudnej sy-
tuacji materialnej.

By przeżyć, dziecko w cięż-
kim stanie klinicznym, wyma-
ga przez całą dobę wsparcia 
funkcji życiowych poprzez uży-
cie specjalistycznego sprzętu, 
np. respiratora, koncentrato-
ra tlenu, ssaka. Jeden z ro-
dziców najczęściej rezygnuje 

z pracy, czuwa przy dziecku, 
karmi dojelitowo, odsysa wy-
dzielinę z górnych dróg od-
dechowych. Koszty opieki są 
ogromne. 

Korzyści z udziału w pro-
gramie to m.in.:
-  stypendium które daje stabi-

lizację finansową i pewność, 
że zostaną zabezpieczone 
niezbędne potrzeby związa-
ne z opieką nad dzieckiem,

-  poradnictwo oraz dodatko-
we wsparcie finansowe na 
rozwój kompetencji zawo-
dowych, poprawę warun-
ków mieszkaniowych,

-  wzrost samodzielności ro-
dzin,

-  budowanie sieci wsparcia 
np. w formie wolontariatu 
domowego i zaangażowanie 

instytucji lokalnych w po-
moc rodzinie.

Program skierowany jest 
do rodzin w najtrudniejszej 
sytuacji materialnej, których 
dzieci przez całą dobę wyma-
gają podtrzymania funkcji ży-
ciowych (np. respiratorem), 
karmienia dojelitowego lub 
pozajelitowego, i innych spe-
cjalistycznych zabiegów (np. 
odsysania wydzieliny z dróg 
oddechowych) oraz nie ukoń-
czyły 25 roku życia.

Wniosek można złożyć 
drogą elektroniczną do ba-
zy internetowej na stronie 
https://www.spes.org.pl/sty-
pendium-wniosek Na tym 
etapie nie trzeba załączać żad-
nej dokumentacji. (rob)

Wielkopolska pływa 
z Czerwonakiem

Tegoroczne otwarcie sezo-
nu wodnego na Wielkiej Pętli 
Wielkopolski odbędzie się na 
AKWEN Marinie w Czerwona-
ku!

W otwartym konkursie ofert 
zorganizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Województwa 
Wielkopolskiego najwyżej oce-
niona została oferta Wielkopol-
skiej Grupy Sportów Wodnych 
KILWATER z Gminy Czerwonak, 
która na ten cel uzyskała grant 
w wysokości 20.000 zł.

Inaugurację sezonu na Wiel-
kiej Pętli Wielkopolski zaplano-
wano na11 maja na terenie 
AKWEN Mariny w Czerwonaku! 

Wielka Pętla Wielkopolski 
– warto przypomnieć - to szlak 
żeglugi śródlądowej o długości 
688 km, prowadzący z Kostrzy-
na nad Odrą Wartą do Santoka, 
następnie Notecią przez Czarn-
ków i Nakło na przedmieścia 
Bydgoszczy, skąd Kanałem Gór-
nonoteckim przez jezioro Gopło 
i Kanał Ślesiński do Konina. Na-
stępnie szlak prowadzi Wartą 
przez Poznań i Międzychód do 
Santoka, w którym Warta łączy 
się z Notecią. Część Wielkiej Pę-
tli (z Kruszwicy do portu w Ko-
ninie-Morzysławiu) jest zwana 
Wodnymi Wrotami Wielkopol-
ski. Na trasie WPW znajduje się 
35 przystani w tym 7 określa-
nych jako mariny. Jedną z nich 
jest AKWEN Marina w Czerwo-
naku. (kom)
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VW Arteon najlepszym autem 
klasy średniej w Polsce
Arteon został wybrany najlepszym samochodem klasy średniej w plebiscycie „Auto Lider”. Na 
najlepsze auta w 17. edycji plebiscytu „Auto Lider” głosowało 140.000 czytelników tygodnika „Mo-
tor” oraz miesięcznika „Auto Moto”. Głosujący wyróżnili także inne Volkswageny – Polo, T-Cross, 
Touareg i Touran, które zajęły miejsca w pierwszej trójce w swoich kategoriach.

- Arteon zyskał uznanie ty-
sięcy klientów w Polsce, jest 
także seryjnym zwycięzcą te-
stów porównawczych w ma-
gazynach motoryzacyjnych. 
Cieszę się, że okazał się najlep-
szy także w plebiscycie „Auto 
Lider”. Dziękuję czytelnikom 
Motoru i Auto Moto za odda-
ne głosy – powiedział Tomasz 
Tonder, dyrektor PR i Corpo-
rate Affairs Grupy. 

Najważniejszym elemen-
tem stylistycznym tego auta 
jest przednia część nadwozia. 
Jej atrybutem jest długa po-
krywa silnika, która zachodzi 
na błotniki. Seryjne reflektory 
wykonane w technologii LED 
oraz diodowe światła do jazdy 
dziennej łączą się z chromo-
wanymi listwami oraz z po-
krywą silnika. Na wzór modeli 
sportowych zaprojektowano 
duży i wyrazisty tył nadwozia, 
szerokie błotniki i uwypuklo-
ne nadkola. Wykonane z lek-
kich stopów obręcze kół mogą 
mieć rozmiar do 20 cali.

Do zalet Arteona, które 
wykraczają daleko poza stan-
dardy aut klasy Gran Turismo, 
należy bardzo duża ilość miej-
sca na nogi pasażerów po-
dróżujących z tyłu oraz bagaż-
nik o pojemności od 563 do 
1.557 litrów. Gama silników 

obejmuje jednostki napędo-
we o mocy od 110 kW/150 
KM do 206 kW/280 KM. Na-
pęd może być przenoszony na 
przednie lub na cztery koła. 

Szczególną uwagę w ka-
binie Arteona zwracają cyfro-
we zegary i komputer pokła-
dowy z funkcją indywiduali-
zacji układu prezentowanych 
informacji, czyli Active Info 
Display i najnowszej genera-
cji system multimedialny Di-

scover Pro z ekranem o prze-
kątnej 9,2 cala, wyposażony 
w funkcję sterowania przy po-
mocy gestów.

Arteona wyposażono 
w wiele bardzo zaawansowa-
nych systemów. Należą do 
nich, między innymi, aktyw-
ny tempomat (ACC) nowej 
generacji, który uwzględnia 
dane z komunikatów drogo-
wych oraz ograniczenia pręd-
kości i automatycznie dopa-

sowuje do nich prędkość jaz-
dy, a także nowe dynamiczne 
reflektory skrętne, które dzię-
ki danym z GPS z wyprzedze-
niem „wiedzą” kiedy Arteon 
znajdzie się w zakręcie i uru-
chamiają doświetlanie zanim 
jeszcze auto w niego wjedzie. 
Emergency Assist potrafi prze-
jąć kontrolę nad prowadze-
niem i bezpiecznie zatrzymać 
auto, w przypadku gdy kie-
rowca zasłabnie.

Salon Genewa 
nowości 2019

SALON SAMOCHODOWY GENEVA MOTOR SHOW 2019 trwał 
od 7 do 17 marca. Premiery światowe i europejskie pokazano 
dziennikarzom 5 marca – w pierwszym dniu prasowym. Konfe-
rencje prasowe odbywały się co kilka minut i trudno było we 
wszystkich wziąć udział. Wielu producentów zaprezentowało 
samochody elektryczne i to wyznacza kierunek, w którym po-
dąża światowa motoryzacja. Ale – było to na szczęście widać 
na wielu stoiskach – zwolennicy napędów tradycyjnych mogą 
jeszcze spać spokojnie.

BENTLEY. Nowy, 4-osobowy cabrio Continental GT. Miękki dach 
może składać się lub otwierać przy prędkością do 50 km na 
godzinę (i otwiera się w ciągu 19 sekund). 6-litrowy, 12-cylin-
drowy silnik zapewnia 635 KM i 900 Nm. Napęd połączony jest 
z 8-biegową przekładnią dwusprzęgłową i napędem na 4 koła. 
Prędkość maksymalna to 333 km/h, od 0 do 100 km/h auto 
przyspiesza w 3,8 s.

CITROEN. Dzięki koncepcji Ami One Citroën prezentuje od 
100 lat odważne innowacje. Tym razem jest to całkowicie 
elektryczny dwumiejscowy pojazd, który stanowi alternatywę 
dla transportu publicznego, dwukołowców i skuterów. Nowy 
Citroen został zaprojektowany z myślą o sprostaniu przyszłym 
miejskim potrzebom.

HONDA. Prototyp Hondy E opiera się na koncepcji Urban 2017. 
To prekursor pojazdu elektrycznego, który wejdzie do seryjnej 
produkcji jesienią tego roku. Elektryczna platforma z napędem 
na tylne koła oferuje nowoczesne, miejskie auto, które ma za-
sięg ponad 200 km.
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STRONY MOTORYZACYJNE 
OPRACOWAŁ: TOMASZ MAŃKOWSKI

ALFA ROMEO STELVIO

WOLNOŚĆ WYBORU 
W BIZNESIE

ALFA ROMEO STELVIO
OD 1650 ZŁ NETTO/MIES. BEZ WPŁATY WŁASNEJ
Operatorem programu jest LEASEPLAN FLEET MANAGEMENT (POLSKA) sp. z o.o., ul. Postępu 14B, 02-676 Warszawa. Program dotyczy nowych samochodów i jest skierowany 
do przedsiębiorców. Podane ceny są cenami netto, do opłaty miesięcznej zostanie doliczony podatek VAT. Klient może korzystać z pojazdu w ramach 24-miesięcznego limitu 
przebiegu kilometrów wskazanego w umowie (20 000 km) w okresie jej obowiązywania (24 miesiące), po którego upływie samochód jest zdawany przez klienta operatorowi 
programu. Brak wpłaty własnej. W ramach stałej opłaty miesięcznej operator pokrywa koszty rejestracji samochodu, ubezpieczenia (OC/AC/NNW) oraz koszty przeglądów 
serwisowych (wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i bez codziennej obsługi serwisowej pojazdu). Pakiet ubezpieczenia oraz gwarancja pojazdu obowiązują na 
terenie Unii Europejskiej. Decyzja o możliwości zawarcia umowy zostanie podjęta przez operatora programu po analizie dokumentów dostarczonych przez klienta. Niektóre 
prezentowane opcje nie stanowią wyposażenia podstawowego i są dostępne wyłącznie za dopłatą. Alfa Romeo Stelvio – zużycie paliwa 7,9-8,1 l/100 km, emisja CO

2
:

183-187 g/km. Alfa Romeo Giulia – zużycie paliwa 6,6-7,0 l/100 km, emisja CO
2

: 153-162 g/km. Więcej informacji na alfaromeo.pl/abonament.

AUTO ALFA LOREMIPSUM - VIA LOREMIPSUM, 00 - TEL. 0000000000

alfaromeo.pl/abonament

Salon Genewa – nowości 2019

MAZDA. Nowy kompaktowy SUV, lokowany między CX-3 i CX-5. 
Samochód o długości 4,39 m wyposażony jest w najnowsze 
systemy wspomagające i silniki SkyActiv. Wersja benzynowa bę-
dzie wyposażona w łagodny system hybrydowy z generatorem 
startowym 24 V. Ten dynamicznie dostrojony SUV z napędem 
na wszystkie koła pojawi się jesienią 2019 roku.

PORSCHE. Porsche nawiązuje do modelu 911 T z 1968 roku. 
Nowa wersja modelu 718 Boxster i Cayman łączy w sobie tur-
bodoładowany silnik o mocy 300 KM z napędem na cztery koła 
i zapewnia wyjątkową jazdę Porsche. 

SKODA. Pomysł pierwszego elektrycznego pojazdu Skody. Samo-
chód zbudowany jest na platformie MEB VW i zaprojektowany 
tak, aby zapewnić zasięg do 500 km. Silnik elektryczny na każdej 
osi sprawia, że Vision IV jest pojazdem z napędem na 4 koła.

LAMBORGHINI. W dniu prasowym pokazano najpotężniejszy 
model produkcji Lamborghini. Napęd na 4 koła Aventador SVJ 
Roadster oparty jest na modelu SVJ coupé, który posiada rekord 
toru Nürburgring dla pojazdów seryjnych. 6,5-litrowy silnik V12 
ma moc 770 KM i 720 Nm. Prędkość maksymalna to ponad 305 
km/h, auto przyspiesza od 0 do 200 km/h w 8,8 s.

60-685 Poznań ul. Wojciechowskiego 7-17, 
tel. 61 8290-304,  www.auto-centrum.com.pl

JEEP. Pierwsza hybrydowa wersja kompaktowego Renegade. Ta 
hybryda plug-in jest napędzana przez 1,3-litrowy silnik z turbodo-
ładowaniem i silnik elektryczny, który napędza tylną oś, generując 
razem do 240 KM. Zasięg elektryczny Renagade eAWD wynosi oko-
ło 50 km, a jego maksymalna prędkość elektryczna - 130 km/h.


