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CIEKAWOSTKI 
KOSMETYCZNE

STRONĘ PRZYGOTOWAŁA  MONIKA MAŃKOWSKA

Odsłaniaj śmiało ciało… naturalnie 
Wypróbuj nowe kosmetyki SORAYA plante, aby zadbać o ciało i przygotować je do lata. Ła-

two, szybko i naturalnie. Nazywane często „płynnym złotem” oleje roślinne znajdziemy 
w nowych balsamach do ciała Soraya plante, które zadbają nie tylko o ciało, ale i zmysły dzięki 
aromaterapeutycznym właściwościom. Różowy grejpfut pobudza lepiej niż podwójne espresso, 
a ziołowe zapachy lawendy i rumianku relaksują. Kosmetyki do ciała Soraya plante są oparte 
w 99 % o składniki pochodzenia naturalnego. Ich jakość gwarantują międzynarodowe, reno-
mowane eko cerytfikaty, jak Ecocert czy Cosmos. Nie mają syntetycznych substancji jak SLS-y, 
parabeny, silikony, sztuczne barwniki czy pochodne ropy naftowej w postaci olejów mineral-
nych. Są wegańskie - nie zawierają żadnych składników odzwierzęcych. W peelingach Soraya 
plante  wykorzystano złuszczające składniki naturalne, jak cukier nie podrażniający i  przyjazny 
dla środowiska razem z wyciągiem z owsa i olejami z krokosza i czarnej porzeczki. Mają unikal-
ne kompozycje zapachowe. Świetnie nadają się do łagodnego masażu. Po ich użyciu skóra jest 

przyjemnie napięta i ela-
styczna, a jednocześnie 
aksamitnie gładka, mięk-
ka i nawilżona. Regular-
nie stosowane, pomogą 
też zniwelować cellulit 
i ujędrnić ciało. A do tego 
świetnie się spłukują i nie 
pozostawiają brudnych, 
trudnych do usunięcia 
śladów pod prysznicem. 
Nawiązujące do składu 
kosmetyków grafiki wy-
różniają się soczystymi 
kolorami i oryginalnym 
wzornictwem. Za projekt 
opakowań kosmetyków 
odpowiedzialna jest ce-
niona polska ilustratorka 
Olka Osadzińska.

Sephora na lato
Dostępna teraz w perfumerii SEPHORA w formacie podróżnym Mascara EXCESSIVE LASH 

Make Up For Ever (63 zł) gwarantuje nienaganny efekt bez obciążenia rzęs. Szczoteczka 
o niewielkiej średnicy i z podwójnymi igiełkami umożliwia pomalowanie rzęs od nasady po koń-
cówki, pogrubienie ich i rozdzielenie. Bogaty, ochronny i nawadniający Balsam do ust Sugar Lip 
Hydrating Balm FRESH (79 zł) zmniejsza suchość ust, które stają się gładsze, bardziej miękkie 
i wzmocnione. Cukier zapobiega utracie wilgoci, a olejek z czarnej porzeczki opóźnia procesy 
starzenia, chroni, zapewnia sprężyste i zdrowe usta. Gładką cerę zapewni Podkład w pudrze 
Born This Way Powder Foundation TOO FACED (155 zł). Ten trwały podkład w pudrze 3-w-1 
można stosować osobno, aby zapewnić skórze natural-
ny efekt krycia o trwałości do 12 godzin, lub na podkład 
w płynie, aby zwiększyć moc krycia makijażu. Pomoże 
w tym gąbka 2-w-1 do różnych poziomów krycia. Nietłu-
sta formuła zmniejsza błysz-
czenie się skóry. 

Kryje niedoskonałości za-
czerwienienia i przebarwie-
nia, zmniejsza widoczność 
zmarszczek i porów. Kremo-
wa i komfortowa formuła pu-
drowa nie wysusza. 

Kwiaty na skórze 
AZJATYCKA PEONIA Aksamitny bal-

sam z olejkiem do ciała Glamour Collec-
tion LIRENE zapewni: miękkość, elastycz-
ność i gładkość, długotrwałe nawilżenie 
i ujędrnienie skóry, błyskawiczne wchła-
nianie i zmysłowy zapach, który pozo-
staje na skórze na długi czas! FIGOWA 
OPUNCJA Nawilżający balsam z olej-
kiem do ciała Glamour Collection LIRE-
NE  to regeneracja, zmniejszenie szorst-
kości i wyraźna poprawa kondycji skóry, 
długotrwałe nawilżenie i odżywienie, 
błyskawiczne wchłanianie i piękny za-
pach. Jest jeszcze TAHITAŃSKA GARDE-
NIA Satynowe mleczko z olejkiem do 
ciała Glamour Collection LIRENE. Deli-
katne Kwiaty Gardenii zbiera się ręcznie 
o świcie, zanim zdążą się w pełni otwo-
rzyć? Wyciąg z kwiatów gardenii posiada 
właściwości nawilżające, wygładzające 
i zmiękczające skórę. Cena 19.99 zł /200 ml. 

Morska bryza
Rozświetlający krem na dzień SPF 15 głęboko nawadniający GdanSkin Ziaja nawilża skó-

rę i chroni przed utratą wilgoci, wygładza zmarszczki i chroni przed fotostarzeniem, rozświe-
tla cerę, przywraca skórze blask i świeżość. Polecam Kolagenowy krem na noc wygładzający 
zmarszczki GdanSkin Ziaja. Natomiast Serum multinawilżające booster anti-age GdanSkin Zia-
ja efektywnie nawilża już po pierwszej aplikacji, spłyca i wygładza zmarszczki,  łatwo łączy się 
z kremami GdanSkin i zwiększa ich skuteczność. Cena ok. 11,20 zł - 50 ml. Algowy olejek do 
mycia twarzy nawilżający GdanSkin Ziaja  łagodnie oczyszcza skórę i usuwa makijaż, skutecz-
nie zmywa kryjące fluidy, nie narusza bariery lipidowej naskórka i pozo-
stawia uczucie gładkiej skóry (ok. 14,90 zł -140 ml).

Hydrożelowa maska do twarzy i ciała GdanSkin Ziaja głęboko na-
wadniająca łagodzi podrażnienia, przynosi ulgę podrażnionej skórze,  ła-
godzi zaczerwienienia, zmniejsza pieczenie  skóry wy-
wołane słońcem. Nawilżająca mgiełka zapachowa do 
twarzy i ciała GdanSkin Ziaja  nawilża i tonizuje naskó-
rek, orzeźwia i dodaje energii, pozostawia na skórze ele-
gancki zapach, jest idealna na letnie dni, w trakcie i po 
opalaniu  (200 ml ok. 8,60 zł).

Pielęgnująca ochrona
Pielęgnacyjny fluid-krem nawilżający SPF 50+ DERMEDIC Neovisage z wodą 

termalną to nowość dla wrażliwej, nadwrażliwej i nadreaktywnej skóry, rów-
nież po zabiegach medycyny estetycznej i w trakcie kuracji dermatologicz-
nych. Utrzymuje odpowiedni poziom wody w skórze,  chroni przed 
promieniowaniem w najszerszym zakresie – UVB + UVA + VL + IR, 
przeciwdziała foto- i termostarzeniu skóry (SPF 50+). Pobudza 
syntezę kolagenu, przywraca skórze jędrność, gęstość oraz 
młodzieńczy wygląd, a przy tym ma lekką konsystencję 
i łatwo się nakłada. Jest hypoalergiczny. Zawiera rów-
nież Kwas hialuronowy, Trehalozę i Witaminy C+E. Ce-
na 66 zł /30 ml.

Królewski tulipan
Tulipan o czarnej barwie, nazywany królem nocy, hodowany w Holandii stał się prawdziwą 

perełką wśród innych gatunków tulipana.  Ekstrakt z kwiatów organicznego czarnego tulipana 
zawiera wysokie stężenie flawonoidów, dzięki czemu skutecznie chroni skórę przed szkodliwym 
działaniem wolnych rodników. Poprawia jędrność, intensywnie nawilża. Sprawia, że cera staje 
się gładka i sprężysta w dotyku. Czarny tulipan Krem-serum przeciwzmarszczkowe na dzień 
LIRENE (29.99 zł /50 ml) o bogatej formule długotrwale nawilża, wygładza 
i uelastycznia skórę. Ekstrakt z czarnej perły ujędrnia i rozświetla. Masło 
shea i olej z awokado bogaty w witaminy i zdrowe kwasy tłuszczowe, od-
żywia i natłuszcza skórę. Czarny tulipan

 Skoncentrowany krem przeciwzmarszczkowy na noc LIRENE regene-
ruje skórę nocą. Niweluje działanie wolnych rodników, odbudowuje war-
stwę hydrolipidową, wygładza i nawilża.

Czarny tulipan Ultra-wygładzający krem 
na okolice oczu LIRENE (29.99 zł /15ml ) 
odmładza okoli-
ce oczu. Sprawia, 
że skóra zyskuje 
zdrowy, promien-
ny wygląd, staje 
się miękka i gład-
ka. Zmarszczki, 
cienie i obrzęki 
się zmniejszają.

Ananasowy trening skóry
ZIAJA proponuje na lato serię ananasową ujędrniającą do ciała. Ananas Sativus (Pineap-

ple) Extract - ekstrakt z ananasa poprawia gładkość, elastyczność i jędrność skóry z cellulitem. 
Caffeine - aktywna kofeina mobilizuje skórę do poprawy napięcia. Wzmacnia i wygładza struk-
turę naskórka. Ananasowy energetyzujący żel pod prysznic 2 w 1 do ciała i włosów (8,25 zł/ 
160 ml) to delikatny preparat myjący 2w1 - szampon i żel pod prysznic, wzbogacony w ekstrakt 

z ananasa i kofeinę, pachnie świeżo i egzo-
tycznie. Ananasowy peelingujący sorbet do 
ciała (10,50 zł/ 160 ml) drobnoziarnisty z ak-
tywnością substancji antycellulitowych za-
pewnia energetyzujące wygładzenie. Wzbo-
gacony peelingującymi łupinkami orzecha 
i krzemionką  skutecznie złuszcza i wygładza 
naskórek,  przywraca skórze dobrą kondycję 
i daje poczucie orzeźwiającego reklasu. Ana-
nasowy lekki mus do ciała (10,50 zł/ 160 
ml) efektywnie ujędrnia. Wzmacnia i wy-
gładza strukturę naskórka, poprawia sprę-
żystość i ogólną kondycję skóry, wygładza, 
uelastycznia i nawilża naskórek.
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funkcjonariuszem tylko jednej (i to 
jest jego największy grzech) partii 
politycznej, której przedstawiciele, 
jakby dla zabawy i złej satysfakcji, 
publicznie go poniżali nieomal na 
każdym kroku. Ale…, nie ma się co 
dziwić. Kiedyś ktoś mądry powie-
dział mi „jak się sam nie będziesz 
szanował, to nie wymagaj, by sza-
nowali cię inni”. A Andrzej Duda był 
zbyt słaby od początku swojej pre-
zydentury – psychicznie, mental-
nie, emocjonalnie – by się samemu 
szanować.

Przysłowiowy Adrian z serialu 
„Ucho prezesa” nie jest – niestety 
– tylko wytworem wyobraźni sce-
narzysty. To  kwintesencja prezyden-
tury Andrzeja Dudy. Gdy oglądam 
w TV jego wystąpienia, miny, ge-
sty, obserwuję mowę ciała, słucham 
sformułowań pełnych pogardy dla 
drugiego człowieka, tego który nie 
jest „swoim”, to widzę równocze-
śnie człowieka zagubionego, nie-
pewnego, rozchwianego, który nie 
wierzy w siebie, choć równocześnie 
jest pełen pychy, pełen przekona-
nia o własnej wielkości (tyle razy 
powtórzył on frazę „Ja jako pre-
zydent” mówiąc o swoich planach 
i zamierzeniach, że nawet nie jest 
to już śmieszne), nieomylności i mi-
sji dziejowej. Poza tym pan prezy-
dent często krzyczy i poucza z miną 
pana boga. Taka mieszanka to nic 
dobrego – z jednej strony megalo-
man, a z drugiej rozdygotany, słaby, 
strasznie niepewny siebie człowiek. 
Po co nam na kolejne lata taki pre-
zydent?

Jako dziennikarz miałem oka-
zję rozmawiać bezpośrednio z pre-
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Chciałbym mieć prezydenta…
Chciałbym mieć prezydenta, który walnie pięścią w stół i powie „dość”, gdy szeregowy 
poseł, choć prezes, w Sejmie będzie krzyczał w jakimś amoku „chamska hołota” o po-
słach opozycyjnych, a więc i o mnie, wyborcy. Chciałbym mieć prezydenta, który zagwa-
rantuje wszystkim i zawsze obiektywną prokuraturę i niezawisły sąd. Chciałbym mieć 
prezydenta, który zamiast oczkami wodnymi, budową największego być może na świecie 
portu lotniczego i, oczywiście, małżeństwami partnerskimi, zajmie się problemami 
związanymi ze skutecznym zwalczaniem pandemii i trwającym kryzysem gospodarczym, 
upadającymi firmami, ludźmi tracącymi pracę. Chciałbym mieć prezydenta…

TOMASZ MAŃKOWSKI

28  czerwca mają się odbyć 
wybory prezydenckie. Piszę 

„mają”, bo żyjemy w pięknym kra-
ju, w którym szczególnie ostatnio 
wszystko jest możliwe. A więc…, gdy 
notowania Dudy ciągle będą spadać, 
ktoś może przecież wpaść na pomysł, 
że zaistniały wreszcie warunki, by 
wprowadzić w Polsce stan wyjątko-
wy i przesunąć wybory o kilka mie-
sięcy. Choćby po to, by kupić czas. 

Mają rację ci, którzy twierdzą, 
że są to najważniejsze wybory od 
wielu, wielu lat. Wszystko wskazu-
je na to, że walka rozstrzygnie się 
pomiędzy Dudą i Trzaskowskim, bo 
reszta kandydatów raczej nie ma 
szans na drugą turę i już dzisiaj wszy-
scy oni myślą o kolejnych wyborach 
parlamentarnych. Tygrys Kosiniak-
Kamysz miał już taki moment, że 
zbyt mocno uwierzył w swój sukces, 
ale… nie trzeba było może do mi-

krofonu dopuszczać Żony, a Biedroń 
chciałby wreszcie wrócić do Brukse-
li i spokojnie sprawdzać wpływy na 
konto z Parlamentu Europejskiego. 
W drugiej turze o zwycięstwie jed-
nego czy drugiego kandydata mo-
że zadecydować praktycznie każdy 
z nas. Różnica może być najwyżej kil-
kuprocentowa i dlatego tak ważna 
jest moblilizacja po jednej i po dru-
giej stronie oraz mobilizacja tych, 
którzy nigdy w wyborach nie uczest-
niczą.

Wybory te rzeczywiście są naj-
ważniejsze od 1989 roku. Z jednej 
strony mamy obecnego prezyden-
ta, którego prezydentury wolałbym 
nie analizować i nie podsumowy-
wać. Można oczywiście wspomnieć 
wszystkie jego wpadki, niezręczno-
ści, polityczne blamaże, dowcipy 
o afrykańskich ludożercach, opo-
wieści o sędziach-zbrodniarzach 

i komuchach w Sądzie Najwyższym, 
oczkach wodnych, mostach które 
miały być dwa lata temu,  ale któ-
rych jakoś jeszcze nie ma choć rzą-
dzi przecież PiS, o tym jak prezes go 
łajał, nie podawał mu ręki, o tym jak 
Kurski pokazał mu środkowy palec, 
o ostrym cieniu mgły, o jego pokrzy-
kiwaniu na naród itd. Tylko po co? 
Można by to wszystko opisać  „na 
wesoło”, felietonowo, tylko że nie 
ma powodów do wesołości, nie ma 
się z czego śmiać.

Prezydentura Dudy, ostatnie 
pięć lat, to mówiąc wprost zły czas 
dla Polski i Polaków. Gdyby nie eko-
nomiczna koniunktura, to dzięki ta-
kiemu prezydentowi nasz kraj byłby 
nie tylko pośmiewiskiem dla prawie 
całego świata (można, na przykład 
przypomnieć, gdy Donald Trump 
w 2018 roku podpisywał siedząc 
przy swoim biurku deklarację pol-

sko-amerykańską, a nasz prezydent 
robił to samo stojąc przy tym biurku 
jak uczniak), ale także krajem czysto 
teoretycznym. Bez autorytetu, bez 
władzy sądowniczej, bez europej-
skich standardów. 

Powiedzmy jasno – Andrzej Du-
da jest bardzo kiepskim prezyden-
tem, a dodatkowo jeszcze lojalnym 

Dokończenie na stronie 11

Andrzej Duda podpisuje deklarację o partnerstwie strategicznym na stojąco przy biurku Donalda Trumpa, który siedzi 
w swoim fotelu w Gabinecie Owalnym (wrzesień 2018).
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Absolutorium 
jednogłośnie
Na sesji w dniu 2 czerw-

ca radni Gminy Tarno-
wo Podgórne jednogłośnie 
udzielili Wójtowi Tadeuszo-
wi Czajce absolutorium. 
Głosowanie poprzedziła wy-
magana procedura: debata 
na temat Raportu o stanie 
Gminy, zakończona udziele-
niem Wójtowi wotum zaufa-
nia, zapoznanie się z opinią 
Regionalnej Izby Obrachun-
kowej z wykonania budżetu 
za 2019 oraz z opiniami Ko-
misji Rewizyjnej i pozosta-
łych Komisji Stałych.

– To wyraz uznania i po-
parcia dla pracy mojej, 
moich współpracowników 
i wszystkich realizujących 
zadania samorządu Gminy 
Tarnowo Podgórne – powie-
dział Wójt Tadeusz Czajka. 
– W szczególności dzięku-
ję Pani Skarbnik Katarzynie 
Jackowiak za skrupulatne 
i uważne pilnowanie stanu 
finansów gminnych.

W zeszłym roku „Ra-
port o stanie Gminy” był 
dostarczany do wszyst-
kich mieszkańców w for-
mie papierowej publikacji. 
W tym roku z uwagi na ko-
nieczność wprowadzenia 
oszczędności budżetowych 
dostępny jest tylko w wersji 
elektronicznej na gminnej 
stronie internetowej tarno-
wo-podgorne.pl Miłej lek-
tury! (ARz)

GOK SEZAM ZAPRASZA
Po długich i niecierpliwych 

oczekiwaniach nadszedł 
czas, by w końcu małymi kroka-
mi wznowić działalność GOK SE-
ZAM w Tarnowie Podgórnym. 
Z TROSKI O BEZPIECZEŃSTWO

W ostatnich miesiącach cały 
zespół pracował nad tym, aby za-
pewnić bezpieczeństwo w swo-
ich ośrodkach kultury. Zaczęło 
się więc generalne sprzątanie 
i dezynfekcja każdego zakamar-
ka. 

– Dziś, gdy Ministerstwo Kul-
tury dało zielone światło na część 
działań kulturalnych, jesteśmy 
gotowi do przyjęcia pierwszych 
grup i zespołów – zapewnia Kari-
na Biała, dyrektor GOK SEZAM. – 
Wszystko z zachowaniem wszel-
kich zasad bezpieczeństwa. 

Zarówno w CK Przeźmiero-
wo, jak i DK Tarnowo Podgórne 
wprowadzone zostały wytyczne 
dotyczące przebywania w bu-
dynkach. Dotyczą one m.in. od-
powiedniej higieny rąk, a także 
użytkowania sprzętu niezbędne-
go do uczestniczenia w danych 
zajęciach. Ponadto każdy opie-
kun lub rodzic, który odprowa-
dza dziecko na zajęcia, powinien 
wchodzić do budynku zakrywa-
jąc nos i usta. Może on przeby-
wać tylko w wyznaczonej strefie 
i tylko podczas odprowadzania 
lub odbierania dziecka (nie ma 
możliwości korzystania z pocze-
kalni w czasie trwania zajęć). 
Szczegółowy regulamin znajduje 
się na stronie www.goksezam.
pl w zakładce „wytyczne COVID-
-19”.

DLA WIDZÓW
Liczymy na to, że pod koniec 

czerwca,  znowu będzie okazja, by 
obejrzeć filmowe nowości. W re-
pertuarze kina znajdzie się coś 
zarówno dla młodszego, jak i star-
szego widza. Mamy nadzieję, że 
nawet zasłanianie nosa i ust nie 
zniechęci naszych kinomanów 
i spotkamy się, w ograniczonej 
do 100 osób, sali kinowej. Do-
kładne zapowiedzi już wkrótce!

Na większe imprezy, szcze-
gólnie plenerowe, przyjdzie nam 
jeszcze poczekać. Póki co do-
konujemy wszelkich starań, by 
jeszcze w lipcu zainaugurować 
cykl Lusowskich Spotkań Mu-
zycznych. Trwają rozmowy na 
temat organizacji Przeglądu 
Folklorystycznego, który, mamy 
nadzieję, odbędzie się w sierp-
niu. W czasie wakacji planuje-
my spektakle dla dzieci. Jubile-
uszowe 10. urodziny Festiwalu 
BLusowo świętować będziemy 
w przyszłym roku. Od września 
chcielibyśmy wrócić do pełne-
go cyklu różnych spotkań kul-
turalnych. Czy to się uda? Czas 
pokaże.

ZAKUPIONE WEJŚCIÓWKI
Wszystkie zakupione wcze-

śniej bilety (poza tymi zakupio-
nymi przez bilety24.pl) na odwo-
łane lub przełożone wydarzenia, 
można zwracać w kasach od 16 
czerwca. Kasy w DK Tarnowo 
Podgórne oraz CK Przeźmiero-
wo będą czynne od wtorku do 
czwartku, w godzinach 18.00-
-20.00. 

MAGDALENA WOŹNIAK
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wanych przez czerwonoarmistów 
Niemców zdążono już pochować. 
Straszyły jednak zgliszcza spalo-
nego dworca kolejowego. A poza 
tym właściwie żadnych ruin. Pen-
sjonaty, zabytkowe domki, rów-
nie zabytkowy wiadukt kolejowy, 
mury obronne z dwiema brama-
mi, nowoczesny budynek restau-
racji „Deutsches Haus”, a nad tym 
wszystkim górujący masyw daw-
nego zamku joanitów z drugiej po-
łowy XIV wieku z wysoką wieżą. 

W 1927 roku ówczesny Lagow 
świętował dwie rocznice: 200-lecie 
otrzymania praw miejskich i 700-
-lecie założenia tej miejscowości. 
Ale już pięć lat później, w 1932 ro-

Ty c h ,  k t ó r z y 
wczesną wiosną 

1945 roku pierw-
si dotarli do Łago-
wa, zauroczyła ta 
miejscowość. Tru-
py poległych żoł-
nierzy i zamordo-

ku, Lagow stracił prawa miejskie, 
pozostając jednak znanym w Bran-
denburgii letniskiem i kurortem. 
Szczególnie chętnie tę miejsco-
wość, leżącą na wąskim przesmyku 
między dwoma jeziorami, wśród 
wysokich wzgórz i lasów bukowo-
-dębowych, odwiedzali berlińczy-
cy. Dogodne połączenia drogowe 
i kolejowe sprawiały, że już w so-
botę wieczorem zjeżdżały tu setki 
mieszkańców stolicy Niemiec. 

W 1945 roku granica państwo-
wa na Odrze odcięła Łagów od 
Berlina. Sporo też wody upłynęło 
w Odrze zanim walory klimatyczne 
Łagowa i najbliższych okolic doce-
nili Polacy. Wcześniej jednak wie-
lu mogło obejrzeć tę malowniczą 
miejscowość na ekranach kin. Tu-
tejsze krajobrazy i zabytki stano-
wiły bowiem tło akcji zapomnia-
nego już dramatu wojennego Jana 
Rybkowskiego „Godziny nadziei”. 

Zanim w 1954 roku trafili tu 
filmowcy, Łagów odwiedził poszu-
kiwacz poniemieckich skarbów 
na etacie inspektora terenowego 
w działającym w latach 1948-1950 
Przedsiębiorstwie Poszukiwań Te-
renowych. Piotra Cygę sprowa-
dziły tu sensacyjne informacje 
z Dyrekcji Okręgowej Urzędu Li-

Na tropie zakopanych Na tropie zakopanych skarbskarbóóww  
kwidacyjnego w Gorzowie Wiel-
kopolskim. 

„Na zamku w Łagowie – czyta-
my w jego sprawozdaniu z 12 stycz-
nia 1949 roku – mają znajdować 
się zakopane skarby sztuki przywie-
zione przez Niemców w ostatnich 
dniach przed kapitulacją”. 

Uściślijmy: do tego wydarzenia 
mogło dojść najpóźniej w styczniu 
1945 roku, przed zajęciem Łagowa 
przez Armię Czerwoną na przeło-
mie stycznia i lutego. 

Siedem lat po kasacji zakonu 
joanitów, co nastąpiło w 1810 ro-
ku, król Fryderyk Wilhelm II po-
darował łagowską warownię wraz 
z pobliskimi majątkami swemu ad-
iutantowi. I od tego czasu aż do 
1945 roku zamek znajdował się 
w rękach prywatnych. Jego ostat-
nim właścicielem była rodzina von 
Pucklerów. 

Jednodniowe „śledztwo”, któ-
re w sprawie zakopanych skarbów 
prowadził inspektor Cyga, ogra-
niczyło się do zwiedzenia zam-
ku i przesłuchania autochtona – 
mieszkańca Łagowa. 

„Badając podziemia zamku – 
napisał we wspomnianym spra-
wozdaniu – nie zauważyłem żad-
nych danych, które świadczyłyby 
o dalszych skrytkach czy podzie-
miach, jedynie sama wieża zam-
ku, która jest dość głęboka i po-
siada jedne wejście od góry bardzo 
trudne, mogła kryć w sobie jakieś 
tajemnice, lecz po zbadaniu samej 
wieży okazało się, że dolna jej część 
opiera się na kamieniach, które są 
skałą macierzystą”. 

Od autochtona, którego nazwi-
ska Cyga w sprawozdaniu nie wy-
mienił, dowiedział się, że w „zam-
ku mieszkała jedna stara kobieta 
i żadne wojska tam nie przebywa-
ły”. I dlatego – jak napisał – „sta-
wiam wniosek o nie przeprowa-
dzanie żadnych prac na terenie 
zamku w Łagowie”. 

Historia milczy, czy pułkownik 
Zygmunt Rumiński, dyrektor PPT, 
jego wniosek zaakceptował. Naj-
prawdopodobniej tak, bo spra-
wa zamku łagowskiego nie wraca 
w zachowanej dokumentacji. 

Mimo wszystko zamek w le-
żącym na uboczu głównych dróg 
Łagowie mógł zostać wykorzysta-
ny przez Niemców na magazyn 
ewakuowanych z większych miast 
szeroko pojętych dóbr kultury. Ale 
– jeśli tak było – nie czekały one 
na przyjazd inspektora Piotra Cy-
gi. Prawie cztery lata wcześniej, 
wczesną wiosną 1945 roku, w tej 
okolicy działała tak zwana bryga-
da trofiejna Komitetu do spraw 
Sztuki przy Radzie Komisarzy Lu-
dowych ZSRR. Na temat jej działal-
ności ujawniono ważny dokument 
– raport wchodzącego w skład bry-
gady majora Siergieja Sidorowa 
o głównie poznańskich skarbach 
znalezionych przez Rosjan w pod-
ziemiach leżących niedaleko Łago-
wa fortyfikacji międzyrzeckich. 

Po ich wyekspediowaniu do 
Muzeum Sztuk Pięknych imienia 
Puszkina w Moskwie wraz z Sidoro-
wem jako oficerem konwojującym, 
pozostali członkowie tej brygady 

pozostali na miejscu. I szukając ko-
lejnych skarbów mogli odwiedzić 
Łagów. A jeśli się na nie natknęli, 
ich los był przesądzony. Śladem po-
znańskich dzieł sztuki i archiwaliów 
pojechały do ZSRR. Dodajmy dla 
jasności, że historycy nie natknę-
li się na żaden rosyjski dokument 
w sprawie Łagowa. 

Sprawa tamtejszego zamku 
w dokumentacji PPT została za-
rejestrowana pod numerem 14/
II-49. Ale Marek Lubicz-Woycie-
chowski w książce „Tajemnicza 
działalność Przedsiębiorstwa Po-
szukiwań Terenowych w świetle 
zasobów Archiwum Państwowe-
go we Wrocławiu” opublikował – 
wśród wielu innych dokumentów 
– załącznik do sprawozdania te-
go przedsiębiorstwa za okres od 
1 sierpnia 1948 do 31 marca 1949 
roku na konferencję z ministrem 
Eugeniuszem Szyrem. I tam pod 
numerem sprawy 15/II-49, a więc 
kolejnym, widnieje lakoniczny za-
pis: „Łagów, pow. Sulęcin. Kasa 
pancerna do otwarcia”. Na ten 
temat nie udało mi się znaleźć 
żadnych innych informacji. Dodam 
tylko, że Łagów w 1949 roku le-
żał na terenie powiatu sulęciń-
skiego w województwie poznań-
skim, a obecnie świebodzińskiego 
w województwie lubuskim. 

Ale w innych zachowanych do-
kumentach z działalności PPT in-
spektor Cyga pojawia się wielo-
krotnie. I pojawiają się też nazwy 
innych miejscowości na Ziemi Lu-
buskiej, a nawet kolejna... kasa 

pancerna. I to nawet dwie, które 
– według informacji uzyskanych 
od komendanta posterunku Mili-
cji Obywatelskiej w Toporowie – 
miały zostać zakopane „w parku 
okalającym zamek”, a faktycznie 
pochodzący z przełomu XIX i XX 
wieku pałac. 

Jak czytamy w sprawozdaniu 
Piotra Cygi z 30 stycznia 1949 ro-
ku (numer sprawy 20/II-49), wspo-
mniane kasy miały zawierać kosz-
towności niemieckiego właściciela 
majątku Topper (to niemiecka na-
zwa Toporowa, wioski leżącej przy 
magistrali kolejowej Poznań-Ber-
lin). 

„Badając teren parku – pisał 
Cyga – zauważyłem wykop ziemi, 
w tym wykopie jest zabetonowana 
kasa pancerna, lecz została przez 
nieznanych sprawców otwarta”. 
Dalej inspektor pisze, że w pobliżu 
zauważył „podobny wzgórek zie-
mi, który może kryć w swoim wnę-
trzu jakieś rzeczy, wykopów nie 
mogłem przeprowadzić z powodu 
święta, to jest niedzieli i wyjazdu 
do Wrocławia”. 

Piotr Cyga wrócił do Toporowa 
już 5 lutego i w swym kolejnym 
sprawozdaniu napisał: 

„W dniu 5.02.1949 r. w miej-
scach wskazanych przez Komisa-
riat MO w Toporowie zrobiłem 
wykopy, lecz nie było w tych miej-
scach nic zakopane, dalsza pene-
tracja nie dała pozytywnych wy-
ników”. I sprawozdanie zakończył 
wnioskiem, by nie interesować się 
już dalej miejscowością Toporów. 

O skarbach joanitów i skarbach hitlerowskich, ukrytych 
w starym zamku w lubuskim Łagowie, opowieści krążą od 
lat. Na początku 1949 roku tych ostatnich szukał inspek-
tor z wyspecjalizowanego w tym celu przedsiębiorstwa 
państwowego, przy okazji pobytu w tej części ówczesnego 
województwa poznańskiego odwiedzając też pobliski To-
porów. 

LESZEK ADAMCZEWSKI 

Zamek w Łagowie, gdzie na początku 1949 roku zakopanych skarbów szukał 
inspektor Piotr Cyga. 

FOT. �2X�  LESZEK ADAMCZEWSKI 
Pałac w Toporowie pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. W parku obok natra-
fiono na zabetonowaną kasę pancerną. 

SENSACJE
Z

PRZESZŁOŚCI
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Wszystkich komentatorów i ob-
serwatorów cieszy najbardziej 

wysoka frekwencja wyborcza, bo to 
oznacza, że Polacy postanowili wziąć 
wreszcie swoje sprawy w swoje ręce. 
I to jest największa zasługa partii bra-
ci Kaczyńskich, której rządy wywoła-
ły narodowy zryw przypominający 
ten po śmierci papieża Jana Pawła 
II. Ludzie zagłosowali za przyszłością, 
a przeciwko arogancji władzy, któ-
rej wydawało się, że ludźmi można 
pomiatać na każdym kroku (słynne 
„Spiepszaj dziadu!), że ludzi moż-
na obrażać i lekceważyć, że ludziom 
można kłamać przy każdej okazji 
w żywe oczy, że nie ma potrzeby 
i obowiązku dotrzymywania obiet-
nic, że każdego o wszystko można -  
i warto – podejrzewać, bo zawsze coś 
tam można znaleźć. Ludzie mieli tego 
dosyć i tym razem nie pomógł nawet 
Tata Dyrektor Rydzyk, który – jak się 
okazało – nie może znowu tak wiele, 
jak do wyborów wybierze się więcej 
rozumnych osób.

Funkcjonariusze partii Prawo 
i Sprawiedliwość (funkcjonariusze, 

a nie działacze – tak, tak, to nie po-
myłka) sami zgotowali sobie ten los. 
Wyzywanie dziennikarzy od ścier-
wojadów, ludzi myślących inaczej od 
wykształciuchów, używanie terminu 
„łżeelity”, porównywanie przeciw-
ników politycznych do ZOMO, wy-
krzykiwanie, że wszędzie jest układ 
– wszystko to przypomina wcale nie 
takie wczesne stadium chorobowe. 
Zresztą, Jarosław Kaczyński za klę-
skę swojego ugrupowania w pierw-
szym komentarzu obarczył oczywi-
ście potężne lobby medialne, które 

się przecież umówiło, by 
pokazywać jak dorosły fa-
cet wręcza kobietom kwia-
ty łodygami do góry, by fo-
tografować premierowskie 
buty jakby nie do końca 
zawiązane, by filmować 
jak premier łamie kobie-
tom ręce chcąc je pocało-
wać, by komentować jak 
to w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych pomylo-
no flagę radziecką z cze-
ską, gdy goszczono mini-

stra spraw zagranicznych Rosji itp. 
Tych przykładów na zmowę nieżycz-
liwych mediów, wrednych dzienni-
karzy i wydawców można by jesz-
cze mnożyć, tylko po co – wszyscy 
widzieli, co się działo przez ostatnie 
dwa lata. Widzieli i nie chcieli, by tak 
było dalej. Nie chcieli się nadal wsty-
dzić za „swoich” niekompetentnych 
i niewychowanych polityków, którzy 
zachowywali się w Polsce i na świa-
towych salonach jakby wczoraj wa-
lonki zamienili na lakierki, a kufajki 
na smokingi.

Oznacza to, że premier nie zro-
zumiał tej obywatelskiej lekcji, że 
nadal wierzy w swoje urojenia i kse-
nofobie, że nadal jest na etapie szu-
kania winy u innych, że nie potrafi 
na siebie i swoich współpracowni-
ków spojrzeć krytycznie i dokonać 
uczciwej samooceny. Oni – choć 
dostali baty i ludzie powiedzieli im 
wyraźnie NIE – nadal są cacy, są 
lepsi, prawi i sprawiedliwi. Ale dyr-
dymały. 

Obłuda i fałsz były przez te dwa 
lata na porządku dziennym. Mó-
wiono oficjalnie jedno, a robiono 
coś zupełnie przeciwnego, szastano 
społecznymi pieniędzmi (patrz pe-
ron we Włoszczowej), wyśmiewano 
się z bezradnej opozycji i współpra-
cowano z „Samoobroną” oraz „Ligą 
Polskich Rodzin”, co dla obu tych 
partii zakończyło się nieomal ich uni-
cestwieniem. To kolejny przykład na 
to, że grać trzeba umieć, a nie tylko 
wysypywać zboże z wagonów.

„Samoobrona” i LPR nie wcho-
dzą do Sejmu – i Bogu dzięki – par-
tie te osiągnęły zresztą tak mizerny 
wynik, że nie mogą nawet ubiegać 
się o dofinansowanie kampanii wy-
borczej. Pamiętam, jak kiedyś An-

15 maja 2022 roku minie 20 lat od dnia wydania pierwszego numeru „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 
W tym czasie ukazało się na naszych łamach sporo tekstów, które jak nam się wydaje warto przypomnieć.
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„TTW” z 24 października 2007 roku

Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie nieoficjalnych jeszcze danych (tekst powstał 
w poniedziałek) z 90,87% lokali wyborczych podała przed godziną 8.22 w poniedziałek, że 
Platforma Obywatelska uzyskała 41,64% głosów, a Prawo i Sprawiedliwość - 32,04%. Lewica 
i Demokraci mają 13,17% głosów, a PSL - 8,83%. Samoobrona uzyskała 1,54%, LPR - 1,28%, 
Polska Partia Pracy - 1,01%, a Partia Kobiet 0,26%. Frekwencja wyniosła 53,83%. 

TOMASZ MAŃKOWSKI

drzej Lepper (jako wicepremier) py-
tany o to, czy nie za często korzysta 
ze służbowych samolotów w celach 
prywatnych odpowiedział „latałem 
i będę latał”. No i... odleciał.

Dla działaczy partyjnych tych 
dwóch do niedawna rządzących par-
tii dzień 21 października 2007 roku 
oznacza jedno – koniec służbowych 
limuzyn, koniec spacerowania i mą-
drowania się po sejmowych kory-
tarzach, koniec łatwych pieniędzy 
i udawania ważnego oraz takiego, 
który ma coś do powiedzenia. Nie 
kopię leżącego, tylko cieszę się, że 
traktorzyści wrócą na traktory. Ktoś 
przecież musi na nich jeździć.

Zgodnie z dostępnymi w po-
niedziałek danymi, PO uzyskałaby 
w Sejmie 208 mandatów, PiS - 164, 
LiD - 52, PSL - 35 i 1 - Mniejszość 
Niemiecka. 

Przy założeniu, że te dane są 
podstawą ustalenia wyników wybo-
rów, podział miejsc w Senacie wy-
glądałby następująco: PO - 59, PiS - 
38, LiD - 1, PSL - 1 i 1 – Włodzimierz 
Cimoszewicz (niezależny).

Platforma Obywatelska odnio-
sła tak spektakularny sukces nie dla-
tego, że jest taka wspaniała, tylko 
dlatego, że jako jedyna mogła ode-
pchnąć PiS od władzy. Nie wszy-
scy liderzy PO podobają mi się, nie 
wszyscy z nich powinni być liderami, 
brakuje mi wśród nich na przykład 
Jana Rokity. Z tym większym więc 
zainteresowaniem będę się przy-
glądał poczynaniom nowego rządu. 
Mam nadzieje, że będzie lepiej, a na 
pewno będzie mądrzej i normalniej, 
i bez traktowania innych jak robac-
two, które należy za wszelką cenę 
rozdeptać.

LPR PPP
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Z SUCHEGO LASU

Czekamy na Państwa opinie, uwagi, maile – ttw.suchylas@wp.plCzekamy na Państwa opinie, uwagi, maile – ttw.suchylas@wp.pl

Dokończenie na stronie 11

O absolutorium...
Rozmowa z GRZEGORZEM WOJTERĄ, wójtem gminy Suchy Las

- W ostatni czwartek czerw-
ca odbędzie się sesja Rady Gminy 
Suchy Las, w trakcie której radni 
ocenią wykonanie budżetu w 2019 
roku oraz podejmą decyzję o udzie-
leniu panu absolutorium. A pana 
zdaniem, jaki był to rok dla gminy 
Suchy Las i jej mieszkańców?

- Na rok 2019 patrzymy z dzi-
siejszej perspektywy i był to rok do-
bry, spokojny, bez zaskakujących sy-
tuacji. Dzisiaj, z powodu epidemii 
koronawirusa, każdego dnia mar-
twimy się o budżet tegoroczny. Mar-
twimy się o wykonanie naszych za-
dań z zakresu administracji, zadań 
inwestycyjnych…

- Pisaliśmy o tym szczegółowo 
w poprzednim numerze „Twojego 
TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 
Mówiliśmy wówczas, że według 

ostrożnych szacunków z powodu 
koronawirusa w budżecie gminy 
Suchy Las po stronie dochodów 
może zabraknąć aż 19 milionów 
złotych. To trudny moment… Ale 
wróćmy do roku 2019.

- To był dla naszej gminy i na-
szych mieszkańców dobry rok. 
W większości przeprowadziliśmy 
bez zakłóceń zaplanowane inwesty-
cje, inne kontynuowaliśmy. Udało 
się nam utrzymać wysoki wskaźnik 
wydatków majątkowych, do których 
zaliczamy też wydatki inwestycyjne, 
na poziomie ponad 90 procent. My-
ślę, że warto podkreślić, że jest to 
jeden z wyższych wskaźników wśród 
siedemnastu gmin Powiatu Poznań-
skiego. Udało się nam także zrealizo-
wać plany dochodowe, i co ważniej-
sze dotyczy to również tak zwanych 

dochodów własnych, czyli niezależ-
nych od tego, co otrzymujemy z kasy 
państwowej w formie dotacji, sub-
wencji itp.

- Na jakim poziomie było wyko-
nanie przychodów w gminie Suchy 
Las w 2019 roku?

- Na poziomie około 90 procent.
- A czego mimo to nie udało się 

zrealizować w minionym roku?
- Część niektórych inwestycji 

musieliśmy przenieść na kolejne 
lata. Wydłużyły się nam, na przy-
kład, niektóre inwestycje prowa-
dzone na południu gminy – do-
tyczy to Zielątkowa i Golęczewa 
– ale… nie ma złego co by na dobre 
nie wyszło, bo dzięki temu udało 
się pozyskać dodatkowe fundusze 
na te  inwestycje w wysokości 4 
milionów złotych. Są to fundusze 
z firmy Aquanet, która wspólnie 
z gminą realizuje ten projekt. Nie-
stety, w roku 2019 – tak jak wcze-
śniej w 2018 i 2017 – nie udało 
się nam zrealizować wspólnych in-
westycji z Powiatem Poznańskim. 
To są inwestycje na drogach po-
wiatowych. Chodzi między inny-

mi o budowę ronda w Biedrusku, 
czy budowę ronda przy zbiegu ulic 
Perłowa i Powstańców Wielkopol-
skich w Suchym Lesie. Ale mam 
dobrą wiadomość – w 2020 ro-
ku powinniśmy ruszyć z tymi pro-
jektami. Mamy dokumentację, 
mamy zabezpieczone fundusze… 
Wielkim przegranym, jeśli można 
tak powiedzieć, jest planowany 
i niezwykle potrzebny wiadukt na 
drodze powiatowej w ciągu ulic 
Sucholeskiej i Biskupińskiej, któ-
ry ciągle pozostaje jedynie w pla-
nach, na papierze. Problem w tym, 
że inwestycja ta wymaga poro-
zumienia gminy z Powiatem Po-
znańskim i Poznaniem, a te roz-
mowy i uzgodnienia idą bardzo, 
bardzo ciężko. W tym przypadku 
dokumentacja też już jest gotowa, 
mamy z Powiatem zabezpieczo-
ne potrzebne fundusze, ale fina-
łu sprawy… nie widać. Z tych nie-
zrealizowanych jest jeszcze kilka 
niewielkich inwestycji drogowych 
i oświetleniowych na łączną kwo-
tę około 2 milionów złotych. Nie-
stety, dzisiaj już wiemy, że niektóre 

z tych planów uda się nam z powo-
du pandemii zrealizować dopiero 
w roku 2021.

- Mówiliśmy dotychczas o do-
chodach budżetowych, inwesty-
cjach. A na jakim poziomie udało się 
zrealizować wydatki w 2019 roku?

- Na poziomie 94 procent. W wy-
datkach majątkowych czy inwesty-
cyjnych zdarzają się zawsze takie, 
które trzeba przenieść do wydat-
ków tak zwanych niewygasających. 
Oznacza to, że pieniądze na nie są 
zarezerwowane i że niebawem zo-
staną wykonane. Chodzi tu najczę-
ściej o wydatki majątkowe i inwe-
stycyjne

- Dlaczego nie udało się tych 
planów zrealizować?

- Najczęściej wynika to z opóź-
nień projektowych, przedłużających 
się uzgodnień, opóźnień przetargo-
wych, niesprzyjającej pogody itp. 

- A jak można ocenić 2019 rok 
pod kątem pozyskania przez gminę 
funduszy unijnych i wykorzystania 
tego typu funduszy?

GALERIA TTW
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Z a p r a s z a m y 
wszystkie dzieci na 
Głośne Czytanie 
Bajek online. Czer-
wonego Kapturka 
wszyscy doskona-
le kojarzą. Tym ra-
zem Piotr Witoń zin-
terpretował dla Was 
opowieść o przygo-
dzie małej dziew-
czynki w czerwonej 
pelerynce i wilku 
w wersj i  napisa-
nej przez Jana Brze-
chwę. 

Filmik możecie 
obejrzeć na naszym 
Facebook’u. Zachę-
camy do wysłucha-
nia tej rymowanej, 
niezwykle zabawnej 
i niebanalnej opo-
wiastki .  Życzymy 
udanej zabawy!!! 

SUCHY LASSUCHY LAS

Byliśmy - Jesteśmy
Wśród wielu wydarzeń i przedsięwzięć, które musieliśmy odwołać i z których musieliśmy 

zrezygnować, jest na szczęście takie, które możemy zrealizować. Z wielką przyjemnością prezen-
tujemy Państwu wystawę zdjęć pod tytułem Byliśmy – Jesteśmy, pokazującą kilkanaście miejsc 
na terenie gminy Suchy Las, sfotografowanych 30 lat temu i dziś.

Okazją do stworzenia tej wystawy jest 30-lecie samorządu gminnego przypadające do-
kładnie  27 maja, bo właśnie tego dnia, w 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin 
i miast, a także pierwsze wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. 

Myślę, że każdy z nas docenia rolę samorządu w ustroju państwa i zdaje sobie sprawę, jaką 
daje on możliwość współrządzenia w naszym najbliższym otoczeniu. Jeden z motywów stwo-
rzenia naszej wystawy to pokazanie, jak zmieniła się rzeczywistość wokół nas, stąd zestawy fo-
tografii pokazujących te same obiekty, miejsca i ulice kiedyś i dziś. Sięgnęliśmy do archiwum 
CKiBP i znaleźliśmy papierowe zdjęcia wykonywane na początku lat 90-tych. 

Zaprosiliśmy do współpracy fotografików uczestniczących w zajęciach naszego Koła Kamery. 
Autorami większości współczesnych zdjęć są Małgorzata Dawidowska i Piotr Metzler. Zdjęcie 
z drona wykonał Marcin Wesołowski, autorką fotografii Starego Baru w Chludowie jest Barba-
ra Stachowiak. 

Kuratorem wystawy Byliśmy – Jesteśmy jest fotografik i filmowiec, prowadzący Koło Kame-
ry, Tadeusz Korach. 

Wystawę, umieszczoną na ścianie budynku Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej od 
ul. Szkolnej, można oglądać do końca czerwca.

W czasie podróże – małe i duże
Zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 12 lat na taneczno-artystyczne półkolonie pt.: W cza-

sie podróże – małe i duże.
Tego lata będziemy podróżować w czasie i przenosić się do różnych epok historycznych: od 

stworzenia świata, poprzez świat jaskiniowców, herosów, wikingów i rycerzy, aż do współcze-
sności. Podczas każdego turnusu dzieci będą poznawać nowe kroki i style taneczne, uczyć się 
nowej tematycznej choreografii, tworzyć prace plastyczne, które zostaną zaprezentowane pod-
czas pokazu lub nagrania podsumowującego każdy turnus.

W ramach półkolonii, oprócz codziennych 2-godzinnych zajęć tanecznych, proponowane są za-
jęcia artystyczne, m. in.. :

• produkcja mydełek/odświeżaczy powietrza
• projektowanie/szycie maskotek/ubrań
• malowanie na szkle/tkaninie/ceramice
• produkcja eko-farb i malowanie
• decoupage (drewno/ceramika)
• wyrabianie/ozdabianie świec
• florystyka/ogrody szklane
• sztuka wiązania węzłów
• wyrób biżuterii
• makrama

Wybór zajęć artystycznych jest uzależniony od grupy wiekowej oraz zainteresowań i preferen-
cji uczestników.

Terminy:
06.07 – 10.07.2020
13.07 – 17.07.2020
20.07 – 24.07.2020
27.07 – 31.07.2020
Każdy turnus liczy 5 dni (od 8:00 do 16:00) wypełnionych kreatywną zabawą, zajęciami 

ruchowo-tanecznymi i pracą artystyczną.
Całkowity koszt: 500 zł/os.  (zniżka dla posiadaczy Gminnej Karty Dużej Rodziny)
Wyżywienie: śniadanie + obiad, owoce i napoje (herbata, woda). Ubezpieczenie NW 

uczestników. Liczba dzieci w grupie – 10-12 osób. Zapisy telefoniczne: 612500402/400.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie karty kwalifikacyjnej. Materiały do-

stępne na stronie: www.osrodekkultury.pl.
Dofinansowanie ze środków własnych Stowarzyszenia SMUL. 

Głośne czytanie bajek

Czerwony Kapturek 

Spotkanie z „Mistrzem ilustracji” 
czyli wystawa barwnych prac Janusza Grabiańskiego

Janusz Grabiański - polski arty-
sta grafik, plakacista, ilustrator książek 
i wielu serii wydawniczych. Stworzone 
przez niego ilustracje do dziś są rozpo-
znawalne przynajmniej przez trzy po-
kolenia Polaków. Wielu z nas bowiem 
uczyło się pierwszych liter ze słynne-
go „Elementarza” Falskiego, którego 
część graficzna jest autorstwa właśnie 
Grabiańskiego. 

Jego twórczość mogliśmy podzi-
wiać także w książce o „Rogasiu z Do-
liny Roztoki” Marii Kownackiej, w po-
wieści „Cudowna podróż” Selma 
Lagerlöfa czy „Bajek” Charlesa Per-
rault. Prace ilustratora zdobiły rów-
nież kultową „Sagę Rodu Forsyte’ów”,  

pojawiły się nawet na znaczkach pocz-
towych i w kalendarzu promującym 
modę polską.

Dziś ilustracjami Janusza Gra-
biańskiego można nacieszyć oko tak-
że w Suchym Lesie. Wystawę można 
oglądać w holu CKiBP do 30 czerwca 
2020 przy ulicy Szkolnej 16. 

Wszystkich zainteresowanych pra-
cami artysty serdecznie zachęcamy 
do skorzystania z tej okazji. Przyjdź-
cie, bo z pewnością wywołają one sze-
roki uśmiech na Waszych twarzach 
i obudzą wiele pięknych wspomnień 
związanych z książkami dla dzieci, któ-
re wielu z Was czytało niegdyś przed 
snem… (IM) 
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O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SUCHY LAS
z dnia 12 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504 oraz z 2020 r. poz. 568)  w związku z art. 2 ust. 1 i art. 3 
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 czerwca 2020 r. o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych 
w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego (Dz. U. poz. 979) Wójt Gminy Suchy Las przekazuje informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, 
wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania Siedziba obwodowej komisji wyborczej

1 Biedrusko
Dom Osiedlowy, ul. Zjednoczenia 4, 62-003 Biedrusko

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

2 Chludowo, Zielątkowo

Zespół Szkół im. Ojca Mariana Żelazka, ul. Szkolna 3, 
62-001 Chludowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

3

SUCHY LAS ulice: ALEJOWA, BRZASK, BRZOZOWA, BUKOWA, CHMIELNA, CHMURNA, EWY 
CZARNIECKIEJ, DESZCZOWA, DĘBOWA, GAJOWA, GRABOWA, GWIEZDNA, JAŁOWCOWA, 
JARZĘBINOWA, JESIONOWA, KASZTANOWA, KRAŃCOWA, KRATEROWA, KRĘTA, KRÓTKA, 
KSIĘŻYCOWA, KS. BRONISŁAWA HERTMANOWSKIEGO, LEŚNA, LISIA, LUDWIKA KUBACKIEGO, 
ŁĄKOWA, MAGNOLIOWA, METEORYTOWA, MIODOWA, MOKRA, OBORNICKA NR 2 - 18 parzyste, 
OGRODNICZA, OLCHOWA, OSIEDLE PRZYLESIE, PODGÓRNA, PODJAZDOWA, POGODNA, 
POLNA, POPRZECZNA, PORANNA, PROMYKOWA, RADOSNA, RUCZAJ, SADOWA nr 17 - 27 
nieparzyste i od nr 28 do końca, SŁONECZNA, SPRZECZNA, STANISŁAWA ZWOLENKIEWICZA, 
STRAŻACKA, STRUMYKOWA, SUCHA, ŚNIEŻNA, ŚWIT, TARNINOWA, WIĄZOWA, WODNA, 
WSCHODNIA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO od 41 do 49 nieparzyste i od nr 50 do końca, 
WOJCIECHA ZIELIŃSKIEGO, ZAKOLE, ZGODNA, ZIMOWA, ZODIAK, ŹRÓDLANA

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Wojciecha 
Bogusławskiego 36, 62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

4

SUCHY LAS ulice: AKACJOWA, ARONIOWA, BRZOSKWINIOWA, CHABROWA, DIAMENTOWA, 
FIOŁKOWA, FORTECZNA, JAŚMINOWA, JEŻYNOWA, KAKTUSOWA, KLONOWA, KONWALIOWA 
KRYSZTAŁOWA, KWARCOWA, LAWENDOWA, MACIEJKOWA, MAKOWA, MALINOWA, 
MALWOWA, MŁODZIEŻOWA, MODRAKOWA, MORELOWA, NA STOKU, NEKTAROWA 1 - 11, 
OBORNICKA od nr 20 parzyste do końca, nr 1 - 101 nieparzyste, ONYKSOWA, OWOCOWA, OSIEDLE 
NA WZGÓRZU, OSIEDLE POZIOMKOWE, OSIEDLE SZAFIROWE, PERŁOWA, Pl. NOWY RYNEK, 
PORZECZKOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 1 - 24, ROLNA, RÓŻANA, RUBINOWA, 
RUMIANKOWA, RZEMIEŚLNICZA, SADOWA OD NR 1 - 15 i 16 - 26 parzyste, STARA DROGA, 
STEFANA STEFAŃSKIEGO nr 1 - 6, nr 8 - 16 parzyste, STROMA, SUCHOLESKA, SZAFIROWA, 
SZKOLNA nr 1 - 14, 16 - 18 parzyste, SZKÓŁKARSKA 1 - 40, 42 - 44 parzyste, SZYSZKOWA, 
ŚLIWKOWA, ŚWIERKOWA, TARASOWA, TĘCZOWA, TRUSKAWKOWA, WARSZTATOWA, 
WIDOKOWA, WIDŁAKOWA, WIERZBOWA, WOJCIECHA BOGUSŁAWSKIEGO nr 1 - 39, od 40 do 48 
parzyste, ZAKĄTEK, ZIELNA, ŻURAWINOWA

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wojciecha Bogusławskiego, 
ul. Szkolna 15, 62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

5

SUCHY LAS ulice: BAJKOWA, BORÓWKOWA, CEDROWA, FIRMOWA, JAGODOWA, JANA 
I STEFANA REWERSÓW, KWIATOWA, LIPOWA, ŁOZOWA, MIŁA, MODRZEWIOWA, NEKTAROWA 
od 13 do końca, NIZINNA, OBORNICKA od 103 do końca nieparzyste, OSIEDLE JAGODOWE, OSIEDLE 
PLATANOWE, PARKOWA, PLATANOWA, POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH od 25 do końca, 
POZIOMKOWA, PROMIENISTA, SANECZKOWA, SASANKOWA, SENNA, SERDECZNA, SPORTOWA, 
STEFANA STEFAŃSKIEGO 7 - 17A nieparzyste, od 18 do końca, SZKOLNA nr 15 - 17 nieparzyste, od 19 do 
końca, SZKÓŁKARSKA 41 - 43B nieparzyste, od 45 do końca, WIOSENNA, WIŚNIOWA, ZACHODNIA, 
ZAWILCOWA

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II, ul. Poziomkowa 11, 
62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

6

ZŁOTNIKI ulice: BOCIANIA, BOROWIKOWA, CZUBAJKOWA, GOŁĄBKOWA, JASKÓŁCZA, 
KOŹLARZOWA, KRUCZA, KUKUŁCZA, KURKOWA, ŁABĘDZIA, MAŚLAKOWA, MUCHOMOROWA, 
NEKTAROWA, OPIEŃKOWA, PAWIA, PIECZARKOWA, PLAC GRZYBOWY, PLAC SOKOŁA, 
PODGRZYBKOWA, PRZEPIÓRCZA, PTASI ZAUŁEK, RYDZOWA, SKOWRONKOWA, SŁONECZNA, 
SŁOWICZA, SMARDZOWA, SOSNOWA, SOWIA, ŻURAWIA, m. JELONEK

Świetlica osiedlowa, Złotniki Plac Grzybowy 16, 
62-002 Suchy Las

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

7

ZŁOTNIKI ulice: AZALIOWA, BERBERYSOWA, BLUSZCZOWA, BOLESŁAWA PRUSA, CICHA, 
CISOWA, CYNOWA, CZOŁGOWA, DOJAZD, DWORCOWA, DZIAŁKOWA, FORSYCJOWA, GŁOGOWA, 
GRANICZNA, GRANATOWA, IRYSOWA, JAŁOWCOWA, JANA KOCHANOWSKIEGO, JELONKOWA, 
JULIUSZA SŁOWACKIEGO, KALINOWA, KOBALTOWA, KONWALIOWA, KRÓTKA, KRZEMOWA, 
KWIATOWA, LAZURYTOWA, LILAKOWA, ŁAGIEWNICKA, MIKOŁAJA REJA, MIŁA, MOSIĘŻNA, 
OBORNICKA, OGNIKOWA, OKRĘŻNA, PAGÓRKOWA, PAWŁOWICKA, PIGWOWA, PROSTA, 
RADOSNA, RÓŻANA, SPACEROWA, TARNINOWA, TUJOWA, TULIPANOWA, TURKUSOWA, 
TYTANOWA, WRZOSOWA, ZIELONA, ZŁOTNICKA, ŻUKOWA, m. ZŁOTKOWO

Świetlica osiedlowa, Złotniki ul. Żukowa 14, 62-002 Suchy Las

8 Golęczewo

Świetlica wiejska, Golęczewo ul. Dworcowa 61A, 62-001 
Chludowo

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych
Zamiar głosowania korespondencyjnego należało zgłosić komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy w gminie, w której wyborca ujęty jest w spisie wyborców, najpóźniej do 
dnia 16 czerwca 2020 r.
Wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego najpóźniej do dnia 23 
czerwca 2020 r. Natomiast wyborca, który rozpocznie podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po tym terminie, może zgłosić ten zamiar najpóźniej do dnia 
26 czerwca 2020 r.
Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu 
rentowego o:
1) całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
2) całkowitej niezdolności do pracy;
3) niezdolności do samodzielnej egzystencji;
4) o zaliczeniu do I grupy inwalidów;
5) o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa powinien zostać złożony do Wójta Gminy Suchy Las najpóźniej do dnia 19 czerwca 2020 r.
Głosowanie w lokalach wyborczych odbywać się będzie w dniu 28 czerwca 2020 r. od godz. 700 do godz. 2100.

Wójt Gminy Suchy Las
Grzegorz Wojtera
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Problemowe i wielkogabarytowe 
– różne odpady, różne zasady
Zakład Gospodarki Komunalnej Suchy 
Las, na podstawie zawartej umowy oraz 
zgodnie z harmonogramem przeprowa-
dza zbiórkę odpadów wielkogabaryto-
wych oraz problemowych. Poniżej przed-
stawimy zasady, których należy prze-
strzegać, aby prawidłowo pozbyć się 
określonej gamy odpadów.

OPADY WIELKOGABARYTOWE:

Rodzaj odpadów: stoły, krzesła, szafy, szafki, komody, meble kuchenne, 
meble ogrodowe, kanapy, łóżka, tapczany, regały, fotele, wózki dziecięce, 
rowery, dywany i wykładziny, materace z łóżek, deski do prasowania, drew-
niane (nie pochodzące z działalności gospodarczej lub budowy) – palety, 
deski, panele podłogowe, drzwi drewniane lub z płyty.

Sposób przekazania: Wystawienie przed posesję do godziny 7.00 w dniu 
zbiórki zgodnie z harmonogramem. Odpadów nie trzeba zgłaszać ani tele-
fonicznie ani mailowo. Pojazdy przejadą każdą ulicą miejscowości, na której 
prowadzona jest w danym dniu zbiórka.

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY: zdarza się, że wystawiane są odpady, które nie są 
zaliczane do grupy odpadów wielkogabarytowych, najczęstszymi odpadami 
błędnie wystawianymi są odpady poremontowe (jak np. odpady poremon-
towe z PCV: rynny, rury, brodziki i wanny), pisuary, szyby, opony.

Kolejnym obserwowanym błędem jest zbyt późne wystawienie odpa-
dów. Raz zrealizowana trasa nie jest powtarzana, co oznacza, że po przeje-
chaniu danej ulicy, pojazd nie zostanie powtórnie na nią skierowany.

Zdarza się również, że wystawiane są odpady drobnego, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego jak np. telewizory, komputery, radia, które 
nie zaliczają się do odpadów dużego AGD.

Informacje dodatkowe: W ramach zbiórki odpadów wielkogabarytow-
wych, odbierane są również duże AGD tj.: pralki, lodówki, kuchenki, piekar-
niki, zamrażarki itp

Rada na przyszłość: W przypadku niepewności co do klasyfikacji odpa-
dów, gorąco zachęcamy do kontaktu telefonicznego (kom. 691 150 250) lub 
milowego (segregacja@zgksuchylas.eu)

ODPADY PROBLEMOWE:

Rodzaj odpadów: drobny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (bez 
dużego AGD, czyli bez pralek, lodówek, kuchenek, piekarników, zamraża-
rek), świetlówki, akumulatory i baterie, przeterminowane leki, chemikalia 
i opakowania po chemikaliach (farby, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
detergenty), zużyty olej silnikowy i przekładniowy, filtry olejowe, opakowa-
nia po olejach.

Sposób przekazania: Dostarczanie bezpośrednio na pojazd w określo-
nym miejscu i czasie zgodnie z harmonogramem. 

NAJCZĘSTSZE BŁĘDY: pozostawianie odpadów na poboczach dróg, co 
stanowi zaśmiecanie poboczy, za które może być nałożona grzywna do 
500zł. Odpady należy przekazać BEZPOŚREDNIO na pojazd.

Przykład z ostatniej zbiórki poniżej (zdjęcie)

Kolejnym błędem jest próba przekazania odpadów niezaliczanych do pw. 
grup (najczęściej odpadów gabarytowych, dużego AGD oraz opon).

Informacje dodatkowe: W kolejnych latach nazwa zbiórki z „zbiórka odpa-
dów problemowych” zmieniona zostanie na „zbiórka drobnych elektrośmieci 
i odpadów niebezpiecznych”. Użyte w nazwie słowo problemowe rodziło spo-
ro… problemów (z interpretacją). Z informacji przekazywanych bezpośrednio 
od mieszkańców wynika, iż odpady wielkogabrytowe były dla nich problemem, 
dlatego uznawali, że właśnie w ramach tej zbiórki, można się ich pozbyć.

Rada na przyszłość: W przypadku niepewności co do klasyfikacji odpa-
dów, gorąco zachęcamy do kontaktu telefonicznego (kom. 691 150 250) lub 
mailowego (segregacja@zgksuchylas.eu)

Przypominamy również, że w ciągu całego roku pw. odpady pochodzą-
ce z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Suchy Las można oddać 
w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Chludo-
wie przy ul.Golęczwskiej 22a. 

Więcej informacji na www.zgksuchylas.eu.
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„Biegnę, biegnę,
skaczę po górach, 
obserwuję pagórki…” 

FELIETON

I  tak miał upły-
nąć jeden z kilku 

dni mojego poby-
tu w Bieszczadach 
tej wiosny. VI Fe-
stiwal Biegu Rzeź-
nika w Cisnej nie 
został odwołany 

ze względu na Covid 19. Pan Mirek 
- organizator tejże imprezy stanął na 
wysokości zadania i przerobił ją tak, 
aby zmieściła się w ramy obostrzeń 
narzuconych nam w tym trudnym 
dla wszystkich czasie. 

Cieszyłam się bardzo na myśl 
o 82-kilometrowym biegu przez 
bieszczadzkie szlaki, dukty i łąki. Cie-
szyłam się nawet wspominając wal-
kę z błotem oraz przeprawy przez 
strumyki i rzeczki. I wiem, że może 
to niektórym wydawać się dziwne, 
ale mnie nie tyle cieszy samo ukoń-
czenie takiego biegu, co pokonywa-
nie jego kolejnych etapów. Pewnie 
dlatego, że świadoma jestem, że 
podium nie jest dla mnie. A może 
dlatego, że zawsze ta impreza jest 
„tą wyczekaną”, taką do której trze-
ba się przygotować (trening oczy-
wiście mam na myśli, tym razem 
nie fryzjera). 

Trenowałam więc, choć powiem 
szczerze, że w tym roku nie tak su-
miennie jak zawsze. Świadoma za to 
byłam, że przyjdzie mi za to zapłacić 
pod koniec trasy… I o dziwo! Na to 
też czekałam. I nie jest to rodzaj mi-
tomanii, czy bezwstydnego chwale-
nia się, ale jeszcze nigdy mnie tak 
bieg nie sponiewierał, żebym miała 
dość. Oczywiście zawsze gdzieś tam 
w trakcie przemknie myśl, że coś ze 
mną chyba „nie tak”, że po co mi to? 
Ale wówczas z reguły wyłania się 
z za drzew cudny widok, który mnie 
zachwyci, ktoś biegnący obok zażar-
tuje i znowu chce się biec. Pojawia-
ją się endorfiny biegowe i wszystko 
nabiera na nowo sensu. 

Na taki dzień właśnie czekałam. 
To jest dla mnie zawsze najważniej-
szy dzień pobytu w Bieszczadach. 

Ale nie było mi to dane tym razem. 
Ponieważ - jak to w życiu bywa - pla-
ny trzeba na bieżąco modyfikować, 
tak aby pasowały do realiów. 

Bieg Rzeźnika to bieg, który bie-
gnie się parami. Nie wolno zmieniać 
partnera po losowaniu (bo liczba 
miejsc jest ograniczona) i jak part-
ner chciałby zrezygnować… to po 
imprezie. Wówczas wchodzi następ-
na drużyna z listy oczekujących. Ja 
mam jednego partnera życiowego 
i biegowego zarazem, mojego męża 
Krzysztofa i z nim biegam. Jednak 
stała się rzecz straszna. Niestety, do-
padła go. Wredna małpa! On tak się 
starał, żeby sobie poszła. Tak chciał 
rozstania, a ona została przy nim. 
Kontuzja. Z nią nie ma żartów. Każdy 
amator sportowy ma na nią sposób 
tzw. pierwszego ratunku: „Jak nie 
będę na nią zwracał uwagi, to się 
odczepi”. Ale to rzadko kiedy działa. 
Później przychodzi opamiętanie, bo 
ona nadal przy nim trwa, czasami 
tylko przybiera stan uśpienia. 

I tak walczył na różne sposo-
by z tą bestią mój Krzysiek mając 
nadzieję, że jakoś to będzie z tym 
bieszczadzkim biegiem. Aż do mo-
mentu wyjazdu, kiedy to  postano-
wiliśmy już nie płynąć pod prąd dłu-
żej. Bo czasami trzeba wziąć to co los 
da i płynąć z prądem. „Przebooko-
waliśmy” więc bieg na krótszy dy-
stans i cieszyliśmy się nim już nie ca-
ły dzień, lecz zaledwie kilka godzin. 
Bo czasami lepiej jest mieć mniej 
dobrego, niż dużo wątpliwej jako-
ści. A jak poddamy się sile wyższej 
bez zbędnych lamentów, to z pew-
nością powróci to do nas w posta-
ci dobra. 

I ja już dostałam nagrodę. Na 
ten wyjazd zabraliśmy moją 70-let-
nią Mamę, która zdobywa z nami 
szczyty i sprawia jej to tyle rado-
ści, co mi przebiegnięcie ultrama-
ratonu. Kiedyś ona mnie wspierała 
i dopingowała, dziś ja mogę dopin-
gować ją i służyć jej ramieniem. Bez-
cenne! 

Jak zwykle pozdrawiam wszyst-
kich serdecznie choć tym razem 
jeszcze z Bieszczad.

WIESIA PRYCIŃSKA 

Dokończenie ze strony 3

zydentem Lechem Wałęsą, Aleksan-
drem Kwaśniewskim, Lechem Ka-
czyńskim i Bronisławem Komorow-
skim (w przypadku Andrzeja Dudy 
z tej okazji świadomie nie skorzysta-
łem). To byli normalni faceci, którzy 
potrafili zwyczajnie rozmawiać, po-
śmiać się, odpowiadać na zadane 
pytania – co ważne - ze zrozumie-
niem. Każdy z nich był inny i każdy 
z nich miał jakiś słaby punkt. Wałę-
sa był trochę megalomanem, Kwa-
śniewski tracił czujność przy alko-
holu, Kaczyński może niekiedy zbyt 
ulegał swojemu bratu (przypomnij-
my: po wygranych prezydenckich 
wyborach w 2005 roku powiedział 
do swojego brata „Panie prezesie, 
melduję wykonanie zadania”), Ko-
morowski miał kłopoty z ortografią. 
I OK, nikt nie jest idealny, o tamtych 
prezydenturach wypada jednak mó-
wić całościowo raczej dobrze. Ale to 
się zmieniło, gdy prezydentem zo-
stał Andrzej Duda.

Dzisiaj mamy wreszcie alterna-
tywę, bo kandydatem na prezyden-
ta został 48-letni Rafał Trzaskowski, 
który w niedawnej walce o prezy-
denturę Warszawy pogonił Patryka 
Jakiego jak niedźwiedź zająca. Trza-
skowski ma kilka atutów – moja Żo-
na mówi, że jest przystojny (a trochę 
się na tym zna), co w polityce nie 
jest bez znaczenia, a wybór Trum-
pa – jako wyjątek – tylko potwier-
dza tę regułę. Trzaskowski ma wła-
sne zdanie, odpowiada po polsku 
(Duda podobno wykształcony, do 
dzisiaj mówi „byliŹmy i zrobiliŹmy” 
i „sto złoty”) i do tego jeszcze odpo-
wiada konkretnie na zadawane py-
tania. Jako prezydent Warszawy dał 
się poznać jako kompetentny szef, 
który sprawdza się w trudnych sy-
tuacjach. Najważniejsze jednak mo-
im zdaniem jest to, że ten kandydat 
gwarantuje powrót do normalności, 
czego nam naprawdę bardzo po-
trzeba, że zapewnia sprawowanie 
rozsądnej, pozbawionej uprzedzeń 
i fobii, merytorycznej kontroli nad 

poczynaniami sejmowej większo-
ści, że gardzi pogardzaniem innymi 
i szczuciem jednych na drugich, że 
będzie – w co wierzę – szefem, a nie 
gońcem, że nie będzie długopisem 
jakiegoś prezesa w ostrym cieniu 
mgły, z oczkiem wodnym w tle i pia-
skiem z przekopu Mierzei Wiślanej 
w rozwianych włosach.

Trzaskowski ma jeszcze jedną 
ważną zaletę - nie unika dziennika-
rzy, nie unika naszych pytań i, co dla 
niektórych może być przedziwne, na 
nie konkretnie odpowiada. I tu nie 
chodzi o to, że szanuje dziennikarzy, 
tylko udowadnia w ten sposób, że 
szanuje wyborców, bo my przecież 
politykom zadajemy pytania w Pań-
stwa imieniu.

Jaka będzie Polska po tych wybo-
rach prezydenckich? Trudno dzisiaj 
powiedzieć. Jest jednak szansa, że 
po prostu lepsza. Bez wielomiliono-
wych grantów dla braci ministrów, 
bez obłudy i poniżania ludzi mają-

cych inne zdanie na dany temat, bez 
„mord zdradzieckich”, bez „cham-
skiej hołoty”, bez środkowego palca 
pokazanego Polakom przez posłan-
kę PiS Lichocką, bez Kurskiego i je-
mu podobnych w TVP, bez miernot 
robiących kariery za wielkie pienią-
dze w spółkach skarbu państwa, bez 
ministra Sasina wydającego lekką 
ręką 80 milionów złotych na druk 
nikomu niepotrzebnych pakietów 
wyborczych, bez pogardy dla opie-
kunów dzieci niepełnosprawnych, 
nauczycieli, prawników, medyków 
szeroko rozumianych, ofiar pedo-
fili-księży itp. Czy jest to możliwe? 
Jest, choć trzeba się spiąć, zmobi-
lizować, uwierzyć w siebie, w swo-
ją siłę, w siłę swojego głosu. Warto 
chyba spróbować. Chyba…, że ktoś 
woli żyć kolejne pięć lat w ostrym 
cieniu mgły.

Chciałbym mieć prawdziwego 
prezydenta… 

TOMASZ MAŃKOWSKI

Chciałbym mieć 
prezydenta…

SUCHY LASSUCHY LAS

O absolutorium...
Dokończenie ze strony 7

- Pod tym względem był to dobry, 
udany rok. To właśnie w tym roku 
rozliczaliśmy projekty, na które pozy-
skaliśmy środki w latach poprzednich. 
Mam tutaj na myśli węzły przesiadko-
we w Chludowie, w Golęczewie. Ku-
powaliśmy także nowe autobusy dla 
naszej spółki - Zakładu Komunikacji 
Publicznej. Kupiliśmy w sumie osiem 
autobusów, z tego w roku 2019 aż 
cztery. Warto też wspomnieć o pro-
jekcie dotyczącym odnawialnych źró-
deł energii, a konkretnie instalacji 
fotowoltaicznych dla mieszkańców 
naszej gminy oraz gmin Rokietnica 
i Puszczykowo. Przypomnijmy, Suchy 
Las jest liderem tego projektu, dzisiaj 
te instalacje już pojawiają się na da-

chach poszczególnych domów. Naj-
więcej jednak pracy  przy tym projek-
cie było do wykonania właśnie w roku 
2019 – trzeba było opracować bardzo 
szczegółową dokumentację projekto-
wą, potem równie szczegółową doku-
mentację przetargową. W tym roku 
oczywiście kontynuujemy instalację 
tych paneli.

- Na sesji czerwcowej radni oce-
nią wykonanie budżetu i będą dys-
kutować o udzielenie panu abso-
lutorium za 2019 rok. Spodziewa 
się pan…

- Interesującej dyskusji, wnikli-
wej i obiektywnej oceny ze stro-
ny radnych, którzy przecież zawsze 
aktywnie uczestniczą w kreowaniu, 
a potem wykonaniu budżetu. (mat)
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warto dokładać pracy tym, którzy 
są na pierwszej linii frontu! Nie za-
pominajmy także, że to szpitale są 
jednym z głównych źródeł zakażeń 

COVID-19. Nawet wizyta spowodo-
wana koniecznością zszycia palca 
może mieć przykre konsekwencje. 
(rom)

Wysokoprocentowy alkohol 
stał się dla wielu osób towa-

rem pierwszej potrzeby do walki 
z epidemią. Internauci prześcigają 
się w pomysłach na samodzielne 
sporządzenie płynów do dezynfek-
cji rąk, eksperci zalecają regularne 
odkażanie stołów, klamek i telefo-
nów. Niektórzy jednak rozumieją 
te komunikaty w niewłaściwy spo-
sób i wierzą w to, że alkohol ma 
moc dezynfekowania… organów 
wewnętrznych. 

Światowa Organizacja Zdrowia 
przestrzega: picie alkoholu w żaden 
sposób nie chroni przed zakaże-
niem! Wręcz przeciwnie.

Płyn zawierający co najmniej 
60-procentowy alkohol odkaża skó-
rę, ale nie działa w taki sam sposób 
na nasze organy wewnętrzne. Eks-
perci podkreślają, że także płukanie 
ust czy gardła nie daje żadnej ochro-
ny przed wirusem. Fakty są takie, że 
alkohol pity w czasie epidemii może 
nam tylko zaszkodzić i zwiększyć ry-
zyko zakażenia.

Kluczową barierą dla koronawi-
rusa jest nasz własny system odpor-

nościowy, tymczasem naukowcy już 
dawno udowodnili, że alkohol ma 
na niego zły wpływ. Osoby, które 
piją dużo napojów alkoholowych, 
mogą być bardziej podatne na cho-
roby zakaźne, w tym COVID-19. Wy-
stępuje u nich także większe ryzy-
ko rozwinięcia ostrej niewydolności 
oddechowej (jest to jedno z naj-
poważniejszych powikłań, z którym 
zmagają się osoby zakażone koro-
nawirusem). 

U osób nadużywających al-
koholu często dochodzi do zapa-
lenia błon śluzowych tchawicy 
i oskrzeli – zwiększa się podatność 
na zakażenia układu oddechowe-
go. Alkohol powoduje odwodnie-
nie, tymczasem Główny Inspektor 
Sanitarny zaleca troskę o odpo-
wiedni poziom nawodnienia orga-
nizmu.  WHO podkreśla, że nie ist-
nieje „bezpieczna dawka” – napoje 
alkoholowe wywierają negatywny 
wpływ na niemal każdy organ, a im 
więcej pijemy, tym szkody są więk-
sze.

Alkohol konsumowany w nad-
miarze niekorzystnie oddziałuje na 

zdrowie nie tylko w okresie epide-
mii, ale to właśnie teraz szczegól-
nie warto postawić na trzeźwość. 
Dlaczego? Według Światowej Orga-
nizacji Zdrowia w stanie upojenia 
maleje nasza zdolność do właści-
wej oceny sytuacji, podejmujemy 
błędne decyzje i mamy większą 
skłonność do zachowań ryzykow-
nych. Tymczasem to właśnie dale-
ko posunięta ostrożność i zdolność 
do dokonywania odpowiedzialnych, 
bezpiecznych wyborów, mają klu-
czowe znaczenie dla uniknięcia za-
każenia.

Dla tych, których powyższe ar-
gumenty nie przekonują, skutecz-
nym straszakiem może okazać się 
perspektywa pobytu w szpitalu. 
Z obawy przed zakażeniem każdy, 
kto może, unika teraz wizyt w przy-
chodniach czy na SOR-ach. Nie war-
to pić alkoholu, by nie narazić się na 
niebezpieczną sytuację – upadek, 
uraz czy wypadek drogowy. Wysił-
ki całej służby zdrowia koncentru-
ją się na walce z koronawirusem, 
a pacjenci pod wpływem alkoholu 
to prawdziwa zmora SOR-ów. Nie 

ZDROWIEZDROWIE

„MEDICAL”
Swarzędzkie 

Centrum 
Stomatologii

Pełen zakres usług stomatologicznych
Ozonoterapia. Piaskowanie zębów.

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

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

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

DR N. MED. 
TADEUSZ GROCHOWINA 

Specjalista pediatra, pulmunolog 
i medycyny rodzinnej 

Aerozoloterapia, 
Diagnostyka alergologiczna 
Diagnostyka nawracających 
infekcji dróg oddechowych 

Gabinet Pediatryczny 
i Pracownia Aerozoloterapii 

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

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

Epidemia widmo

Zalany koronawirus
„Zwróciłam uwagę mężczyźnie, który stał za mną w kolejce do kasy, że maseczka nie 
służy do zasłaniania brody, tylko ust i nosa. W odpowiedzi machnął ręką i stwierdził, 
że z jego strony nic mi nie grozi, bo regularnie odkaża się od środka – i pokazał na 
dwie butelki wódki w koszyku. Czy ludzie naprawdę wierzą, że picie zabezpiecza ich 
przed wirusem?” – pyta na jednym z forów internetowych Małgorzata.

Niewydolność serca to schorzenie, na które może cierpieć 
ponad milion Polaków, często o tym nie wiedząc. Objawy 
i skutki choroby powodują, że pacjenci często czują się 
wykluczeni, usunięci poza margines codziennego życia. 
Niewydolność serca to ogromne wyzwanie dla chorych, ich 
bliskich i całego społeczeństwa. 

MAREK KRAJEWSKI

Pacjenci, którzy słyszą od lekarza 
diagnozę: niewydolność serca, 

bardzo często są zaszokowani, ale 
nie dlatego, że choroba dotąd nie 
dawała objawów, ale dlatego, że 
wyraźnych symptomów chorzy nie 
łączyli z poważnym schorzeniem.

Zmęczenie po wejściu na scho-
dy, duszność lub nawet omdlenie 
podczas ciepłego prysznica lub ką-
pieli pacjenci tłumaczą zwykle gor-
szym samopoczuciem, przemęcze-
niem, stresem. Niestety, w wielu 
przypadkach prawda okazuje się 
inna

Wielu pacjentów nawet po po-
twierdzeniu diagnozy niedowierza 
przekazanym informacjom. Zwłasz-
cza w przypadku młodszych grup 
chorych z niewydolnością serca po-
jawia się mechanizm zaprzeczenia, 
wyparcia choroby. „Jak to, ja, 27-
-latek jestem skazany na życie ze 
śmiertelną chorobą? – myślą pa-
cjenci”.

Taka postawa powoduje, że na 
tym etapie część chorych nie de-
cyduje się podjąć leczenia. Nieste-
ty, niewydolność serca nie chce 
słuchać zaprzeczeń i mimo wszyst-
ko daje o sobie znać. A im wcze-
śniej podjęte leczenie, tym większa 
szansa na jak najlepsze rokowania 
i możliwie najlepszą jakość życia.

Pacjenci, którzy cierpią na nie-
wydolność serca, często skarżą się, 
że choroba nie pozwala im na wy-
konywanie najprostszych czynno-
ści życiowych. Dużym wyzwaniem 

może być zrobienie drobnych zaku-
pów, ugotowanie obiadu czy umy-
cie podłogi. W skrajnych przypad-
kach ogromnym wysiłkiem okazuje 
się nawet umycie zębów.

Kiedy samopoczucie pacjenta 
z niewydolnością serca na to po-
zwala, zalecane są krótkie space-
ry, w miarę możliwości w towarzy-
stwie drugiej osoby, która będzie 
w stanie udzielić pomocy, na przy-
kład gdy pacjent nagle zasłabnie. 
W niewydolności serca bywa jednak 
i tak, że nawet krótki spacer okazu-
je się przedsięwzięciem poza zasię-
giem i możliwościami chorego. Zda-
rza się także, że z powodu choroby 
trzeba zrezygnować z prowadzenia 
samochodu. To znaczące ogranicze-
nie i obciążenie dla całej rodziny, 
jednak bywa nieuniknione. 

Niewydolność serca niesie tak-
że ogromne wyzwania w życiu za-
wodowym pacjentów. Zaawan-
sowana postać schorzenia często 
nie pozwala aktywnym dotychczas 
osobom kontynuować pracy. Kiedy 
do ograniczeń w życiu codziennym, 
rodzinnym i społecznym dochodzą 
konieczne ograniczenia aktywno-
ści zawodowej, pacjenci czują się 
zdezorientowani, niepotrzebni, ze-
pchnięci na margines życia.

Wynikająca ze schorzenia pew-
nego rodzaju niepełnosprawność 
w oczach pacjentów urasta do gi-
gantycznych rozmiarów. Pacjenci 
czują się wyobcowani i na tyle przy-
tłoczeni własnymi ograniczeniami, 

że częstym towarzyszem niewydol-
ności serca staje się obniżenie na-
stroju i stany depresyjne. Bardzo 
istotne, by otoczenie pacjenta by-
ło wyczulone na pierwsze niepo-
kojące sygnały i od razu na nie re-
agowało.

W niewydolności serca co-
dzienne czynności domowe spada-
ją na barki innych członków rodziny. 
To sytuacja, z którą pacjenci często 
czują się niekomfortowo. Z oba-
wy przed gorszym samopoczuciem 
chorzy często rezygnują z wyjść do 
kina czy udziału w uroczystościach 
rodzinnych. 

Pacjenci nie chcą robić kłopo-
tu sobie i innym, bywa, że wsty-
dzą się swojej słabości i niemo-
cy. To bardzo smutne, ponieważ 
w ten sposób dodatkowo sami 
wykluczają się z codziennego ży-
cia, zaczynają być niewidoczni dla 
otoczenia. Z tego względu niewy-
dolność serca można określić mia-
nem epidemii-widma. Pacjenci 
stają się niewidzialni - dla rodziny, 
społeczeństwa, nawet dla systemu, 
bo wciąż w kwestii zabezpieczenia 
tej grupy chorych jest bardzo wiele 
do zrobienia.

Osoby w wieku senioralnym 
z niewydolnością serca skarżą się, 
że ich stan nie pozwala im choć-
by na krótką zabawę z wnukami. 
Schorzenie to dotyka jednak nie tyl-
ko osoby starsze. Wielu pacjentów 
z różnych przyczyn zostaje nim do-
tkniętych już w młodym wieku.

Niewydolność serca to „wid-
mo” także w kontekście społecznej 
świadomości schorzenia. Szacuje 
się, że z diagnozą „niewydolność 
serca” żyje w Polsce ponad 1 mln 
200 tysięcy osób. A co gorsze… zna-
czący odsetek pacjentów nie wie 
o swojej chorobie. 
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Potęga słowa Jeff Beck, ilustrato-
rzy: Przemysław Fornal, Ryan Golds-
berry, wiek 10-110 lat, liczba graczy 
2-4, czas gry 30 minut, cena 64.90 zł, 
Nasza Księgarnia.

Gra słowna o walce tajnych 
agentów! Wcielacie się w czarne 
charaktery walczące o dominację 
nad światem. Wygra osoba, która 
zdobędzie kontrolę nad największą 
liczbą obiektów przedstawionych na 
kartach. Będziecie to robić, poda-
jąc słowa z odpowiednimi literami. 
Gracz układa słowa z liter na stole, 
zdobywa karty z literami, które uła-
twiają dalszą grę. Nie będzie to jed-
nak takie łatwe! Stoczycie zacięte 
boje o poszczególne obiekty, będą 
one przechodzić z rąk do rąk. Pozna-
cie prawdziwą potęgę słowa! 

Strażnicy kosmosu Néstor Romeral 
Andrés, ilustrator Przemysław For-
nal, liczba graczy: 2-4, wiek: 7-107 
lat, czas gry 20 minut, cena 59.90 zł 
Nasza Księgarnia.

Uratuj planetę! Jesteś pilotem 
gwiezdnego myśliwca. Twoim zada-
niem jest obrona planety przed inwa-
zją kosmicznych najeźdźców. Podczas 
gry możesz korzystać z coraz lepszych 
myśliwców. Piloci chcą zestrzelić jak 
najwięcej potworów i statków dowo-
dzenia. Im więcej oczu ma zestrze-
lony potwór, tym więcej punktów 
gracz zdobędzie. W obronie planety 
pomoże graczom mina krążąca po 
orbicie – najeźdźca po zetknięciu się 
z nią ulegnie zniszczeniu. Im więcej 
najeźdźców powstrzymasz, tym wię-
cej punktów zdobędziesz. 

Z okazji 75 urodzin Pippi Pończo-
szanki Wydawnictwo Zakamarki 
zaprasza do udziału w konkursie!

Konkurs nawiązuje do naszej 
niedawnej premiery – trzeciego 
tomu komiksów z przygodami Pip-
pi. Zadaniem będzie stworzenie 
minikomiksu na temat: Ja na uro-
dzinach Pippi.

Narysujcie komiks na jedną 
stronę, a w nim co najmniej dwie 
zabawy, w które chcielibyście po-
bawić się z Pippi na jej urodzinach. 
Zakamarki liczą na Waszą fantazję 
i kreatywność! 

Co to jest komiks? Jest to histo-
ria obrazkowa rozrysowana w ka-
drach, z charakterystycznymi dym-
kami zawierającymi tekst. Jeśli nie 
potraficie pisać albo nie chcecie, 
żeby Wasze postacie coś mówiły 
– nie musicie umieszczać dymków. 
Przed przystąpieniem do działania 
zachęcamy, abyście zajrzeli do ksią-
żek o Pippi, zwłaszcza do komiksów. 
Przypomnijcie sobie jej przygody 
i bujną wyobraźnię i niech zainspi-
rują Was one do wymyślenia no-
wych szalonych, radosnych, zwario-
wanych zabaw na miarę pomysłów 
Pippi. Na zdjęcia lub skany prac 
Wydawnictwo Zakamarki czeka do 
30 czerwca 2020.

Najciekawsze komiksy będą na-
grodzone – dla zwycięzców organi-
zator przewiduje książki, zakładki, 
pocztówki i pomarańczowe torby 
z Zakamarków, a także roczną pre-
numeratę czasopisma „Kosmos dla 
dziewczynek”. Uwaga – przed przy-
stąpieniem do konkursu koniecznie 
przeczytajcie regulamin! Więcej na 
www.zakamarki.pl

Ekoszafa. Ubieraj się dobrze Eliza-
beth L. Cline, tłumaczenie Magda-
lena Rychlik, kategoria Poradniki, 
cena 42 zł, Prószyński i S-ka. 

Jeśli chcesz zmienić świat na lep-
sze, zacznij od własnej szafy. Prze-
wodnik po etycznej i ekologicz-
nej modzie, który podpowiada, jak 
stworzyć wspaniałą pod każdym 
względem garderobę. To coś wię-
cej niż tylko poradnik mody. To apel 
o zainicjowanie zmian w funkcjono-
waniu jednej z najbardziej szkodli-
wej na świecie branży mody. Dowie-
my się, gdzie i jak powstają nasze 
ubrania. Ekoszafa to informacje 
o ekologicznych materiałach, przy-
jaznych środowisku producentach, 
ekologicznej pielęgnacji ubrań. 

Fundamentalnie. Tak fizyka kwan-
towa i fizyka cząstek elementarnych 
wyjaśnia wszystko (oprócz grawita-
cji) Tim James, tłumaczenie Tomasz 
Krzysztoń, kategoria Popularnonau-
kowe, cena 42 zł, Prószyński i S-ka. 

Natura szaleje. Gdy dojdzie-
my do podstawowych praw fizy-
ki, do fundamentu, znajdziemy się 
w domenie szaleństwa i chaosu. To 
miejsce, w którym czają się wszech-
światy równoległe i zadziwiające 
paradoksy, a przedmioty nie muszą 
zważać na przestrzeń ani czas. Nie 
da się tego zrozumieć? Być może, 
ale warto próbować, bo to fanta-
styczna przygoda! Największe umy-
sły w historii miały podobne od-
czucia, a jednak nie rezygnowały. 
Książka napisana lekko opowiada 
nie tylko o tym, co wiemy, ale rów-
nież o pytaniach, które na uczel-
niach wyższych wykładowcy omijają 
szerokim łukiem.

Jak czytać ludzi - radzi agent FBI Ro-
bin Dreeke i Stauth Cameron, cena 
39,99 zł, Kompania Mediowa. 

Książka byłego agenta FBI. Z do-
świadczeń podczas pracy w Pro-
gramie Analizy Behawioralnej, jed-
nej z tajemniczych jednostek FBI, 
stworzył system pozwalający zro-
zumieć innych. Nie zdajemy sobie 
sprawy, że przyczyną wielu życio-
wych problemów jest nieumiejęt-
ność właściwego odczytania dru-
giego człowieka. Tutaj masz klucz 
do rozpoznawania intencji, moty-
wacji i dążeń rozmówcy, a w efek-
cie – przewidywania zachowania. 
Wbrew pozorom nie jest to bardzo 
trudne.  System sygnałów pozwoli 
określić, czy rozmówca jest wiary-
godny, czy może rozczarować, czy 
wiąże z tobą nadzieje, a może chce 
się ciebie pozbyć. 

Niefortunne przypadki młodej kacz-
ki  Jimmy Gownley, ilustrator Jay P. 
Fosgitt,  tłumaczenie Anna Gawry-
lewska, Opowieść komiksowa, wiek 
8-12 lat, cena 32,99 zł, Wydawnic-
two HarperCollins.

Młody Kaczor Donald jest wyga-
daną i przedsiębiorczą kaczką, a gdy 
nad farmą jego ukochanej babci za-
wiśnie widmo bankructwa, nie cof-
nie się przed niczym, aby ocalić 
rodzinny majątek. W wyniku zabaw-
nego nieporozumienia otrzymuje 

stypendium w elitarnej szkole z in-
ternatem, gdzie musi… przetrwać. 
To prawdziwe wyzwanie. Donald nie 
zamierza się jednak poddać tym bar-
dziej, że na horyzoncie pojawia się 
bardzo atrakcyjna koleżanka. Pełna 
inteligentnego humoru i szalonych 
zwrotów akcji powieść graficzna. 

STRACHOSFERA. Koszmarna for-
muła Tommy Greenwald, ilustra-
tor Elisa Ferrari, tłumaczenie Pauli-
na Zagórska, Opowieść komiksowa, 
wiek 8-12 lat, cena 32,99 zł, Wydaw-
nictwo HarperCollins.

Hyzio, Dyzio i Zyzio, niezrówna-
ni siostrzeńcy Kaczora Donalda wy-
ruszają na wymianę uczniowską do 
Berlina, gdzie czeka na nich nie tyl-
ko nowa koleżanka, pyszne jedze-
nie, i futbol, ale i… wielkie niebez-
pieczeństwo! Czy kaczorki podejmą 
walkę z szalonym naukowcem, który 
zamierza opanować świat za pomo-
cą strachu? Akcja trzyma w napięciu 
od pierwszej do ostatniej strony! 

SZPIEGOMANIA. Podwójny prze-
kręt Jen Petro-Roy, ilustrator Kawaii 
Creative Studio, tłumaczenie Regi-
na Mościcka, Opowieść komiksowa, 
wiek 8-12 lat, cena 32,99 zł, Wydaw-
nictwo HarperCollins.

Myszka Minnie i kaczka Daisy 
rozpoczynają właśnie studia na Uni-
wersytecie Kalisoty! Nowe otocze-
nie, obiecujące znajomości i ekscy-
tująca nauka to dopiero początek 
wyzwań dla przyjaciółek. Czy Minnie 
dowie się, co takiego ukrywa Daisy? 
Jak się zakończy tajemnicza misja, 
w którą zaangażują się dziewczy-
ny? Kto okaże się czarnym charakte-
rem? Intrygująca powieść graficzna 
z dreszczykiem! 

Moja pierwsza książka o kolorach 
Aimée Chapman, Natalie Munday, 
Amy Oliver, ilustrator Adria Mese-
rve, tłumaczenie Katarzyna Grzyb,  
seria Akademia Mądrego Dziecka, 
wiek 3-7 lat, cena 32,99 zł, Wydaw-
nictwo HarperCollins.

Seria Akademia mądrego dziec-
ka. Odkrywaj i baw się składa się 
z pięciu tytułów: „Moja pierwsza 
książka o kolorach”, „Moje pierwsze 
100 słów”, „Moje pierwsze 100 po-
jazdów”, „Moje pierwsze 100 słów 
na wsi”, „Moje pierwsze 100 zwie-
rząt”. Każda z książek ma kartonowe 

strony i mnóstwo otwieranych okie-
nek, dzięki którym dziecko rozwinie 
sprawność grafomotoryczną.

Nawyki bogatych i biednych Mi-
chael Yardney i Tom Corley, tłuma-
czenie Maciej Bernatt-Reszczyński, 
cena 39,99 zł, Kompania Mediowa.

Ten bestseller nie jest kolejnym 
poradnikiem pełnym wskazówek jak 
szybko się wzbogacić, a jego auto-
rzy nie są typowymi twórcami te-
go rodzaju książek. W odróżnieniu 
od wielu poprzedników są bardzo 
zamożnymi praktykami tego, czego 
nauczają. To książka nie o zdoby-
waniu bogactwa, lecz o sztuce bo-
gatego życia. Będzie inspiracją dla 
wszystkich, którzy żyją z miesiąca 
na miesiąc i chcą to szybko i sku-
tecznie zmienić. Pragną uciec z wy-
ścigu szczurów i żyć niezależnie. To 
szansa na poznanie konkretnych na-
wyków ludzi bogatych, które musisz 
nabyć, aby odnieść sukces. To także 
okazja do poznania nawyków ubo-
gich, o których warto wiedzieć, by 
z nimi zerwać. 

Przed siebie Jak bieganie uratowa-
ło mi życie Bella Mackie, przekład 
Jan Wąsiński, Urszula Grabowska, 
cena 39,90 zł, Wydawnictwo Mar-
ginesy.

Rozwód i ciągnące się od lat pro-
blemy psychiczne sprawiają, że życie 
Belli to katastrofa. Ledwo ma siłę 
zwlec się z kanapy i nie jest w sta-
nie wziąć się w garść. Któregoś dnia 
posuwa się do czegoś, czego nigdy 
wcześniej nie robiła: wkłada buty 
sportowe i idzie pobiegać. Ta pierw-
sza próba nie trwa długo, jednak 
następnego dnia Bella, ku własne-
mu zdziwieniu, wychodzi raz jesz-
cze. A później kolejny raz. Wkrótce 
dostrzega, że tak dobrze nie czu-
ła się od lat. Autorka z humorem 
i szczerością opowiada, jak biega-
nie pomogło jej w walce z depresją 
i zaburzeniami lękowymi. Sięga po 
porady lekarzy, psychologów, spor-
towców i przyjaciół, by podzielić się 
opowieściami, badaniami naukowy-
mi i wskazówkami, które pokazują, 
jak bardzo ćwiczenia fizyczne mogą 
poprawić nastrój. 

Teściowa Sally Hepworth, tłumacze-
nie Agnieszka Barbara Ciepłowska, 
kategoria Kryminał/Sensacja/Thril-
ler, cena 39,99 zł, Prószyński i S-ka. 

Relacje Lucy oraz jej teściowej 
Diany nie układały się dobrze. Któż 
jednak winiłby matkę za wyśrubo-
wane oczekiwania? Zwłaszcza taką 
matkę - orędowniczkę sprawiedliwo-
ści społecznej, a przy tym wolonta-
riuszkę, niosącą pomoc uchodźcom. 
Od lat jest szczęśliwą mężatką, opły-
wa w dostatki. Zawsze miła, przyja-
zna, szczodra… nikt nie ma powodu 
powiedzieć o niej złego słowa. Nikt, 
prócz Lucy. Nagle Diana odbiera so-
bie życie, ale cień podejrzeń pada 
na najbliższych. Jedno jest pewne: 
prawda na temat sekretów Goodwi-
nów ujrzy światło dzienne…
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UŚMIECHNIJ SIĘ 

 „POZNAŃ NA OSI CZASU – Parki i ogrody” 
IX EDYCJA KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Zakończyła się kolejna edycja konkursu ,,Poznań 
na osi czasu” pod patronatem Wojewody Wielko-
polskiego, Wielkopolskiego Kuratora Oświaty 
i „Twojego TYGODNIA WIELKOPOLSKIEGO”. 
Była to edycja zupełnie inna niż wszystkie po-
zostałe, które się odbyły. Konkurs został prze-
rwany na dzień przed terminem jego realizacji. 
Uczniowie, nauczyciele, organizatorzy zostali 
zaskoczeni trudną sytuacją epidemiczną na 
całym świecie i właśnie dlatego została zmie-
niona forma tego konkursu. Uczniowie wyko-
nali indywidualne prace na tematy wcześniej 
przydzielone do grup. Prezentacja historyczna 
została zastąpiona twórczością literacką, z moż-
liwością nagrania wcześniej przygotowanych 
prezentacji. 

ALEKSANDRA KACZMAREK

Wspaniałe filmiki zostały wykonane przez  grupy ze Szko-
ły Podstawowej w Kamionkach oraz Szkoły Podstawo-

wej numer 57 w Poznaniu. Filmy te przybliżyły nam przedsta-
wione miejsca i nawiązały do spotkań podczas poprzednich 
konkursów.  

Jury konkursu oceniało prace konkursowe poprzez kon-
sultacje online. Decyzja co do wyboru prac nie była łatwa, 
ponieważ wszystkie prace zasługiwały na wyróżnienie i po-
chwały. Ostateczna decyzja została podjęta w oparciu o wy-
niki z pracy plastycznej oraz twórczości literackiej z uwzględ-
nieniem formy prezentacji filmowej. 

5 czerwca o godz. 15.15 odbyło się na terenie XX Liceum 
Ogólnokształcącego w Poznaniu uroczyste wręczenie na-
gród ufundowanych przez Wielkopolskiego Kuratora Oświa-
ty. W uroczystości uczestniczyli nauczyciele, opiekunowie 
artystyczni, uczniowie i rodzice. W związku z sytuacją pan-
demii, byli to tylko nieliczni przedstawiciele z każdej placów-
ki oświatowej. 

Wyniki:
I -  Praca nr 8 - SP nr 57 w Poznaniu - Cytadela – autor pra-

cy i tekstu - Dominika  Przybylska
II -  Praca nr 7 - ZS nr 2 w Poznaniu -  Park im. Jana Pawła II 

– autor pracy i tekstu   - Barbara Młynarczyk
II -  Praca nr 4 - ZS nr 2 w Poznaniu -  ul. Tadeusza Kościusz-

ki - Pomnik przyrody- autor pracy, współautorka tekstu 
i prezentacji filmowej -  Zuzanna Ślatała

III -  Praca nr 12 - SP w Kamionkach -  Park Wilsona – autor 
pracy, współautorka  prezentacji filmowej - Lena Wa-
chowiak

Wyróżnienia 
•  Praca nr 1 - ZS nr 2 w Poznaniu -  Cytadela – autor- Anto-

nina Banaś
•  Praca nr 3 - ZS nr 2 w Poznaniu -  Park im. Jana Pawła II 

-autor -  Zuzanna  Śledzińska
•  Praca nr 11 - SP nr 57 w Poznaniu – Cytadela – autor -   Zu-

zanna Marcinkowska
•  Praca nr 10 - SP nr 57 w Poznaniu – Cytadela – autor - 

Amelia Fahrner

•  Praca nr 14 – SP w Kamionkach – Park Wilsona – autor - 
Nina Cardet

•  Praca nr 15 – SP 34 w Poznaniu – Park Tysiąclecia – autor 
– Ewa Mańkowska  

 Nagrody Publiczności!
Głosowanie publiczności poprzez Facebooka XX LO 

w Poznaniu, które zostało zaliczone do wyników konkursu 
zakończyło się 1.06.2020 r. o godzinie 00.00!

I  Nagroda Publiczności - Praca nr 8 - SP nr 57 w Poznaniu 
– Cytadela – autor pracy i tekstu - Dominika Przybylska 

II  Nagroda Publiczności – Praca nr 4 - ZS nr 2 w Poznaniu 
-  ul. Tadeusza Kościuszki -  Pomnik przyrody - autor pra-
cy, współautorka tekstu i prezentacji filmowej -  Zuzan-
na Ślatała

III  Nagroda Publiczności – Praca nr 11 - SP 57 w Poznaniu 
– Park Cytadela – autor pracy i autorka tekstu - Zuzanna 
Marcinkowska

Tematem konkursu były parki naszego miasta, prace lite-
rackie dotyczyły parku, który został przedstawiony w pracy 
plastycznej. Grupy, które wcześniej nagrały filmy lub przygo-
towały prezentacje multimedialne również dołączyły je do 
swoich prac. 

W pierwotnej wersji konkursu zostało zgłoszonych 20 
drużyn z 10 szkół, do konkursu, w wersji online przystąpiło 

15 uczestników z 4 szkół podstawowych. Tym bardziej cieszył 
fakt, tak wysokiego poziomu artystycznego wszystkich prac 
prezentowanych w konkursie. 

Pomimo innej formy konkursu, bardzo dobrym pomy-
słem okazało się zaangażowanie rodziców, którzy osobiście 
napisali pisma z podziękowaniem, że przygotowania i praca 
uczniów zostaną wykorzystane. 

Wystawa pokonkursowa w holu Urzędu Wojewódz-
kiego, która również nie odbyła się, pomimo ustalenia 
dwóch terminów, zostanie przełożona na nowy rok szkolny 
2020/2021. Jako organizatorzy, mamy nadzieję, że spotkanie 
wszystkich uczestników będzie udanym podsumowaniem, 

bo przecież - jak wielu nauczycieli twierdziło - w tym kon-
kursie najważniejszy jest kontakt i wspólne obserwacje pra-
cy uczniów i ich zaangażowania. Taka namiastka wspólnych 
działań będzie możliwa podczas spotkania na wystawie. 

Osoba odpowiedzialna za konkurs: 
Aleksandra Kaczmarek

Organizator: XX Liceum Ogólnokształcące
os. Wichrowe Wzgórze 111 , 61-699 Poznań

Telefon: 618-208-203, Fax: 618-208-203
E-mail: lo20_poznan@wp.pl

15—SP 34—Park Tysiąclecia  

�� 8—SP 57—park Cytadela  

”ZŁOTA CYTADELA” 
Cytadela to cudowne miejsce położone niemal w samym cen-
trum Poznania. Będąc w tym mieście koniecznie powinno się je 
odwiedzić; spacerując latem alejkami można dojrzeć promienie 
słońca wyglądające zza pochylonych wiekowych drzew, wokół 
rozciągają się łąki, na których rośnie wiele kwiatów, a pięknym 
widokom akompaniuje śpiew ptaków. Jednakże jesienią park 
wygląda jeszcze piękniej za sprawą okrywających go rozmai-
tych barw; liście malowane na złoto, opadające niespiesznie ku 
ziemi — to było dla mnie inspiracją podczas tworzenia pracy.  
W parku na każdym kroku spotykamy się z historią — rzeźby, 
tabliczki, cmentarze poległych, a nawet fragmenty murów, przy-
pominają nam o przeszłości tego miejsca. 

Humor z zeszytów szkolnych 
•  Gryzoń to zwierzę, które ogryza co 

tylko może, np. jabłka, zostawiając 
ogryzki. 

•  Wśród wirusów rozróżniamy: mikroby, 
mikrony, mikrusy i mikrobusy. 

•  Wilki zaliczamy do zwierząt zębatych. 
•  Niektóre bakterie rozkładają obornik 

na kompot. 
• Ż ółw musi być z wierzchu twardy, 

bo w środkowej części jest zupełnie 
miękki. 

•  Porodem nazywamy wydalenie orga-
nizmu na powierzchnię ziemi.

•  Ludzie pierwotni żywili się łonem na-
tury.

•  W roku 1863 w Ameryce wybuchła 
wojna sensacyjna.

•  Komisja Edukacji Narodowej obejmo-
wała wszystkie dziewczęta.

NUMERY ARCHIWALNE TTW 
CZYTAJ NA STRONIE 
www.twojtydzien.pl
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Volvo z ograniczeniami
Firma Volvo Cars dotrzymała obietnicy złożonej 
w ubiegłym roku: wszystkie produkowane odtąd 
samochody mają elektronicznie ograniczoną 
prędkość maksymalną do 180 km/h. To działa-
nie, bardziej radykalne niż prawo wielu krajów, 
jest elementem szerszej strategii. Jest nią walka 
o ograniczenie śmiertelnych ofiar wypadków 
drogowych oraz ciężko rannych do zera.

Oprócz ograniczenia pręd-
kości, każdy samochód 

Volvo będzie wyposażony 
w funkcję Care Key, która po-
zwala właścicielowi lub głów-
nemu użytkownikowi Volvo 
zaprogramować dodatkowe 
ograniczenia prędkości mak-
symalnej. Można ich użyć, 
gdy pożyczamy samochód 
innym członkom rodziny lub 
młodszym, niedoświadczo-
nym kierowcom.

– Uważamy, że na pro-
ducencie samochodów spo-
czywa odpowiedzialność za 
poprawę bezpieczeństwa ru-
chu drogowego – powiedzia-
ła Malin Ekholm, szefowa 
działu bezpieczeństwa Volvo 
Cars. – Ograniczenie prędko-
ści i funkcja Care Key pomogą 
uświadomić wielu ludziom, 
że przekraczanie dozwolonej 
prędkości jest niebezpieczne. 
Nasze rozwiązania wyrabiają 
dobre nawyki u kierowców. 
Ale na dłuższą metę wpro-

wadzają też do jazdy wiele 
spokoju.

Badania pokazują, że 
ludzie bagatelizują nie-
bezpieczeństwo związa-
ne z nadmierną prędkością. 
W rezultacie wiele osób jeź-
dzi zbyt szybko i nie dosto-
sowuje prędkości do sytuacji 
na drodze.

Do poprawy bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego bra-
kuje jeszcze jednego elemen-
tu. Jest to wyeliminowanie 
kierowców pod wpływem al-
koholu, zbyt mocnych leków, 
bądź innych środków zabu-
rzających koncentrację i sku-
pienie. Firma Volvo Cars także 
opracowuje technologie, któ-
re mają przeciwdziałać takim 
sytuacjom. Będą one wpro-
wadzane w przyszłości. 

- Wierzymy, że tylko w ten 
sposób da się obniżyć ryzy-
ko śmierci lub ciężkich obra-
żeń na drogach. Aż do bez-
względnego zera – dodała 
Malin Ekholm.

Nowy Santa Fe
Hyundai opublikował pierwsze zdjęcia i filmy nowego Santa Fe. 
Nowa wersja flagowego SUV-a Hyundai oferuje wiele ulepszeń 
oraz nowe układy napędowe - hybrydowy i hybrydowy plug-in. 
Ponadto będzie to pierwszy pojazd marki Hyundai oferowany 
w Europie wykorzystujący całkowicie nową platformę trzeciej 
generacji, która wpływa na poprawę właściwości jezdnych i bez-
pieczeństwa.

Nowy Santa Fe to najdłużej obecny 
na rynku SUV marki Hyundai. Poja-

wił się na rynku 20 lat temu, a w Europie 
sprzedawany jest od 2001 roku. Ten SUV 
segmentu D został doceniony za komfort, 
przestronność, kompleksowe wyposaże-
nie standardowe oraz funkcjonalny de-
sign kabiny. 

Seria najnowszych zmian sprawia, 
że nowy Santa Fe jest jeszcze bardziej 
uniwersalny. Oprócz dostępnych po raz 
pierwszy układów napędowych, hybry-
dowego i hybrydowego typu plug-in, no-
wy Santa Fe otrzymał interesujący de-
sign, a także został wyposażony w wiele 
nowych technologii i systemów bezpie-
czeństwa.

Efektowna konstrukcja przodu wy-
różnia się charakterystycznym szerokim 
grillem, obejmującym główne reflektory. 
Trójwymiarowy wzór wypełnienia grilla 
podkreśla jego solidny charakter. Unikal-
ne, przyciągające wzrok diodowe światła 
do jazdy dziennej w kształcie litery T ma-
ją podwójne zastosowanie i służą również 
jako kierunkowskazy.

Znajdująca się na zderzaku solidna 
osłona podwozia okala dolny wlot powie-
trza, tworząc wizualną całość z szerokim 
grillem. Uzupełnieniem są zlokalizowane 
w rogach, pionowe aerodynamiczne wlo-
ty, które poprawiają wydajność przepły-
wu powietrza.

Szerokie nadkola i nowe felgi alumi-
niowe, w tym opcjonalne felgi 20-calo-
we, podkreślają mocny charakter nowe-
go Santa Fe. Nowy wygląd tylnych świateł 
z rozciągającą się listwą wizualnie posze-
rza nadwozie. Pozioma czerwona listwa 
odblaskowa łączy tylne światła. 

Nowy Santa Fe będzie pierwszym sa-

mochodem marki Hyundai dostępnym 
z opcjonalnym pakietem Luxury. Ze-
wnętrzna część pakietu obejmuje dedy-
kowane 20-calowe koła oraz zderzaki, 
przedni i tylny, jak również boczne panele 
lakierowane w kolorze nadwozia, zamiast 
matowej czerni.

Nowe wnętrze Santa Fe zapewnia te-
raz więcej przestrzeni, komfortu i wygody 
w porównaniu do poprzedniego modelu. 
Oferuje nowy poziom luksusu, a każdy 
element jest wykończony wysokiej jako-
ści miękkimi w dotyku materiałami. Dol-
na część deski rozdzielczej i konsola środ-
kowa zostały przeprojektowane, a nowy 
ekran dotykowy systemu multimediów 
ma teraz 10,25 cala. Konsola środkowa 
z przyciskami do wyboru kierunku jazdy 
jest połączona z deską rozdzielczą. Po raz 

pierwszy nowy Santa Fe jest wyposażony 
w selektor trybów jazdy. Pokrętło sterują-
ce umieszczono na konsoli środkowej, aby 
wygodnie przełączać się między różnymi 
trybami jazdy.

Wszystkie przyciski zostały umiesz-
czone na środku w celu intuicyjnego 
i ergonomicznego użytkowania. Z fote-
la kierowcy wszystko jest w zasięgu ręki. 
Uchwyt na kubek można zamknąć, gdy 
nie jest używany, a schowek pod konso-
lą zapewnia dodatkowe miejsce do prze-
chowywania. Modernizacja wnętrza kla-
sy premium uwzględnia również nowe, 
w pełni cyfrowe zegary z wyświetlaczem 
o przekątnej 12,3 cala.

Po sukcesie modeli Kona Electric i Ko-
na Hybrid, Hyundai dalej rozszerza ofertę 
zelektryfikowanych SUV-ów. Nowy Santa 
Fe to pierwszy Hyundai w Europie, który 
trafi do sprzedaży wraz z nowym ukła-
dem hybrydowym Smartstream i hybry-
dowym typu plug-in. Więcej informacji 
o układach napędowych nowego Santa 
Fe pojawi się w niedalekiej przyszłości.

Nowy Santa Fe to pierwszy model 
Hyundai w Europie i pierwszy SUV Hyun-
dai na całym świecie oparty na całkowi-
cie nowej platformie pojazdów Hyundai 
trzeciej generacji. Nowa platforma po-
zwala na znaczną poprawę wydajności, 
prowadzenia, oszczędności paliwa i bez-
pieczeństwa.

Dzięki systemowi kontroli przepły-
wu powietrza nowa platforma uspraw-
nia wentylowanie i pozwala na rozprasza-
nie ciepła z komory silnika. Dzięki nowej 
platformie poprawiono stabilność pojaz-
du oraz zmniejszono wagę i obniżono śro-
dek ciężkości. 

Nowy Santa Fe będzie dostępny w Eu-
ropie od września 2020 roku.
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16 anten w samochodzie
Współczesne samochody coraz częściej wyposażane są w systemy łączności bezprzewo-
dowej. Podczas podróży chcemy odbierać nie tylko stacje radiowe, ale i dane GPS czy 
Internet za pomocą WiFi lub sieci 4G. Z tego powodu w nowoczesnych modelach, takich 
jak SEAT Leon czwartej generacji, już montuje się aż 16 anten.

Nowa Toyota Hilux 
Toyota Hilux zadebiutowała w 1968 r. w Japonii, a rok 
później była już dostępna w Europie. Samochód należy do 
dominujących graczy na globalnym rynku pick-upów od 
niemal 50 lat.

Jak dotąd ten najpopularniejszy 
pick-up na świecie może pochwa-

lić się łączną sprzedażą przekracza-
jącą 18 milionów sztuk. W 2015 r. 
w Europie sprzedano ok. 34.000 
egzemplarzy, co zapewnia modelo-
wi 23,1% udziału w jego segmen-
cie i sprawia, że Hilux jest najlepiej 
sprzedającym się pick-upem na Sta-
rym Kontynencie.

Hilux to samochód nie do pobi-
cia, ceniony za jakość, wytrzymałość 
i niezawodność. Ma na swoim kon-
cie zdobycie Bieguna Północnego 
i wulkanów na Islandii oraz wiele 
podróży po Antarktyce i pustyniach 
całego świata. Nierzadko zajmuje 
też miejsca na podium w Rajdzie 
Dakar.

Nowa, 8. generacja Toyoty Hilux 
jest dostępna z trzema rodzajami 
nadwozia: z pojedynczą kabiną (Sin-
gle Cab), z czteromiejscową przedłu-
żoną kabiną (Extra Cab) i pięciomiej-
scową podwójną kabiną (Double 
Cab). Auto oferuje niezmiennie naj-
wyższą jakość, wytrzymałość, a tak-
że legendarną niezawodność. Dzięki 
nowemu, mocniejszemu podwoziu 
z ramą podłużnicową, wzmocnionej 
strukturze skrzyni ładunkowej, udo-
skonalonemu napędowi 4x4 i więk-
szej maksymalnej masie przyczepy, 
Hilux na nowo definiuje segment 

pick-upów przeznaczonych do cięż-
kiej pracy.

Jednocześnie nowa Toyota Hilux 
jest odpowiedzią na tendencję coraz 
częstszego wykorzystywania pick-
-upów do rekreacji, dlatego otrzy-
mała nowy, uwspółcześniony de-
sign, oferuje też większą wygodę, 
bogate wyposażenie, nowoczesne 
technologie i wysoki standard bez-
pieczeństwa. Wszystko to sprawia, 
że jazda nowym stylowym Hiluxem 
jest bardziej komfortowa i przyjem-
na niż dotąd.

Auto ma większą, mocniejszą 
i bardziej praktyczną skrzynię ła-
dunkową oraz zwiększonej do 3,5 
tony maksymalnej masy przyczepy. 
Ładowność to również parametr, 
który został znacząco poprawiony. 
Wszystkie dostępne na polskim ryn-
ku wersje będą zapewniały ładow-
ność na poziomie minimum 1000 
kg, co jest rewelacyjnym wynikiem. 
A poza tym…, nowy silnik D-4D o po-
jemności 2,4 l, charakteryzujący się 
najlepszymi w segmencie parame-
trami zużycia paliwa.

Zgodnie z prognozami nowa 
Toyota Hilux – odpowiadająca na 
zróżnicowane potrzeby jeszcze szer-
szego grona odbiorców – będzie 
sprzedawać się w Europie w liczbie 
40.000 sztuk rocznie.

Anteny samochodowe przestały służyć jedynie do 
odbioru fal radiowych. Stały się narzędziami wspie-

rającymi zaawansowane systemy bezpieczeństwa i łącz-
ności. Metalowe konstrukcje w samochodach zmieniają 
energię elektryczną w fale elektromagnetyczne i na od-
wrót, spełniając funkcję nadajnika i odbiornika. 

Już samo umożliwienie odbioru stacji AM, 
FM czy w standardzie DAB wymaga monta-
żu w samochodzie kilku anten. Do tego do-
chodzą kolejne odbiorniki i nadajniki przesy-
łające dane 4G, które zapewniają dostęp do 
asystentów bezpieczeństwa, a także wzmac-
niają sygnał odbioru w smartfonach pasaże-
rów. Anteny również pomagają przy określaniu 
położenia samochodu poprzez GPS czy zapew-
nianiu łączności Bluetooth lub WiFi. Nie wszy-
scy wiedzą, że urządzenia te sprawdzają się 
również przy zdalnym ustawianiu temperatury 
w samochodzie. 

Wyzwaniem dla inżynierów opracowują-
cych nowe modele samochodów jest zapew-
nienie jak najwyższego komfortu korzystania ze 
wszystkich funkcji bezprzewodowych. Specjali-
ści szukają ciągle nowych sposobów łączności 
nawet w najtrudniejszych warunkach. 

– Jednym z opracowywanych przez nas spo-
sobów wzmacniania sygnału jest system dy-
wersyfikacji. Polega on na montażu anten o tej 
samej funkcji w różnych punktach samocho-
du. Dzięki temu możliwy jest wybór urządze-
nia z najlepszym sygnałem – dodaje de Marco. 
– Konieczność montażu kolejnych odbiorników 
powoduje, że musimy szukać nowych miejsc na 
instalację. Możemy to zrobić na dowolnej nie-
metalowej powierzchni, jak przykładowo obra-
mowanie tylnej szyby, zderzak czy klamki.

Liczba anten w dzisiejszych pojazdach 
rzadko kiedy spada poniżej 10. Najnowszy 
SEAT Leon, pierwszy w pełni połączony samo-
chód marki, ma ich aż 16. Najlepszym miej-
scem do montażu anten pozostaje dach, który 
zapewnia największy zasięg w każdym kierun-
ku. W modelu hiszpańskiej marki zamontowa-
no nowoczesną antenę w kształcie płetwy re-
kina, która mieści aż 4 funkcje – GPS, 4G, WiFi 
i zdalną obsługę ogrzewania.

Już dzisiaj zapewnienie łączności stało się 
dla producentów samochodów priorytetem, 
a zdaniem specjalistów w przyszłości ta potrze-
ba tylko się powiększy. Ekspert SEAT-a zakłada, 
że w przeciągu kilku najbliższych lat w samo-
chodach przybędzie 10 nowych odbiorników. 
Zapewnieni to pasażerom nowe formy roz-
rywki, takie jak rozszerzona rzeczywistość (AR), 
streaming filmów w 4K czy gry online, a także 
ulepszy pozycjonowanie GPS oraz funkcje jazdy 
autonomicznej, łączności i bezpieczeństwa. 

– Żeby uświadomić sobie znaczenie tych 
zmian, wyobraźmy sobie, jak dokładna musi być bez-
przewodowa wymiana danych w systemie odpowie-
dzialnym za awaryjne hamowanie samochodu w razie 
wtargnięcia pieszego na jezdnię – tłumaczy de Marco. 
– Anteny są kluczem do mobilnej przyszłości.


