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,,Rzeszów
Carpathia

Festival” 2014
na stronie 4.
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Uro dzi ła się 27 czerw ca 1976
ro ku w War sza wie. Jest cór ką
wo ka list ki Li lia ny Urbań skiej i
kom po zy to ra Krzysz to fa Sa dow -
skie go. Ja ko na sto lat ka pro wa -
dzi ła te le wi zyj ną au dy cję „Tę czo -
wy Mu sic Box”. Ma na swo im kon -
cie kil ka płyt, z cze go ostat nia
„Jazz na uli cach” uka za ła się w
kwiet niu te go ro ku. Z po wo dze -
niem zaj mu je się tak że re ży se rią.
W ze szłym ro ku pre mie rę miał jej
de biut fa bu lar ny „Dzień ko biet”.
Za sia da w ju ry po pu lar ne go pro -
gra mu „The Vo ice of Po land”. Ma
cór kę Li lia nę.

- Two ja naj now sza pły -
ta no si ty tuł „Jazz na
uli cach”. Moż na po wie -
dzieć, że na tę uli cę wy -
szłaś z… piw ni cy!
- W rze czy sa mej (uśmiech).

Część ma te ria łu po wsta ła w mo jej
piw ni cy. Zresz tą jak i w przy pad ku
po przed nich płyt. Dzię ki te mu czuć
na nich kli mat brud ne go, ga ra żo we -
go gra nia. Oso bi ście uwa żam, że
tech ni ka za bi ja du cha mu zy ki.
Uwiel biam two rzyć w tej piw ni cy w
to wa rzy stwie or ga nów Ham mon da
mo je go oj ca, ca łe go ar chi wum pla ka -
tów i płyt wi ny lo wych.

- Czy w związ ku z al bu -
mem bę dzie moż na Cię
spo tkać gra ją cą na uli -
cach pol skich miast?
- Ma my ta kie pla ny, ale ze wzglę -

dów lo gi stycz nych głów nie w War sza -
wie. Na si fa ni bę dą wie dzieć do kład nie
gdzie i kie dy bę dzie moż na nas po słu -
chać. Na pew no po gra my też w au to -
bu sach i tram wa jach. A wszyst ko to bę -
dzie my fil mo wać.

- Tań czyć też bę -
dziesz?
- Oczy wi ście. Uwiel biam to ro bić.

W tań cu nic, na wet mu zy ka mi nie
prze szka dza (uśmiech). Mo gę tań czyć
za rów no na sce nie dla kil ku ty sięcz nej
pu blicz no ści jak i dla trzech osób. Ta -
niec po zwa la nam się ode rwać od po -
waż nych pro ble mów, któ re ota cza ją
nas na co dzień. Jazz zresz tą zro dził
się ja ko mu zy ka lu do wa, ta necz na.
Dla wszyst kich, a nie jak się wie lu wy -
da je dla za mknię tej eli ty. Dla te go tak
wie le in spi ra cji czer pię wła śnie z te go
ga tun ku. To z nie go wy wo dzi się pop,
so ul czy funk. Na wet mo ja có recz ka
tań czy przy mo ich pio sen kach. Wła -
śnie w jaz zie jest ta ka po zy tyw na,
dzie cię ca ener gia.

- Al bum miał swo ją pre -
mie rę w Pri ma Apri lis.
To przy pa dek?

- Ab so lut nie nie. Ta pły ta w tek stach
aż ki pi od hu mo ru. Wspo mnę choć by
nie zwy kle iro nicz ne nu me ry „Ba ba za
kie row ni cą” czy „Kli kam”. Ma być ona
kontrą do tak uwiel bia ne go przez nas
smu ce nia się i ma ru dze nia.

- Ty tu ło wą pio sen kę
na gra łaś z wiel ką Ur -
szu lą Du dziak. Do
współ pra cy za pro si -
łaś też trzy żeń skie
gło sy z po przed niej
edy cji „The Vo ice of
Po land”.
- A na kon cer tach gram w to wa -

rzy stwie pia nist ki. Tak, je stem fe mi -
nist ką i ta ka też jest ta pły ta. Choć
i fa ce ci ma ją w jej stwo rze niu faj ny
wkład. Wła śnie zmie ni łam ze spół.
Te raz two rzą go mło dzi mu zy cy,
któ rzy – aż wstyd się przy znać - wy -
cho wa li się na mo ich dzie cię cych
pio sen kach (śmiech). Świet nie się
uzu peł nia my. Ja za ra żam ich tra dy -
cją jaz zo wą, a oni wno szą w mo ją
mu zy kę no wo cze sność.

- W ze szłym ro ku
miał swo ją pre mie rę
Twój, ob sy pa ny na -
gro da mi, de biut fa -
bu lar ny „Dzień ko -
biet”. O iro nio, od by -
ła się ona wła śnie 8
mar ca!
- Przy pa dek? (śmiech)!
- Dla cze go nie na krę -
ci łaś fil mu o fa ce -
tach?
- Ten f ilm śmia ło mo gli by za grać

fa ce ci. Prze cież je go ak cja rów nie
do brze mo gła dziać się w hu cie. Ko -
cham męż czyzn, ale – wy bacz cie pa -
no wie – nie bę dę ro bi ła o nich f il -
mów. Przy naj mniej na ra zie. Je stem
ko bie tą i ła twiej mi się z nią i jej
pro ble ma mi zi den ty f i ko wać. Po pro -
stu le piej je ro zu miem.

- My ślisz o ko lej nych
re ali za cjach?
- Oczy wi ście. Od ra zu wzię łam

się do pra cy. Tym bar dziej, że suk -
ces f il mu otwo rzył mi nie któ re
drzwi. Prze czy ta łam kil ka sce na riu -
szy, ale nie za in te re so wa ły mnie one
na ty le. Pi szą się więc ko lej ne i po -
wo li zbie ra my pie nią dze na pro duk -
cję. Po za tym po re ali za cji f il mu tę -

sk ni łam za mu zy ką, stąd no wa pły -
ta. I po wiedz my so bie to szcze rze,
w mu zy ce czu ję się sta rą wy gą, w
f il mie wciąż je stem de biu tant ką.
Ale mam na dzie ję, że wszyst ko
przede mną.

- Wspo mnie li śmy
wcze śniej o „The Vo -
ice of Po land”. Po -
przed nią edy cję wy -
grał Twój pod opiecz -
ny Ma te usz Ziół ko.
Za chwi lę fi nał ko lej -
nej od sło ny. My ślisz
o wy gra nej?
- Rze czy wi ście ro bi się co raz go -

rę cej. Ci, któ rzy z róż nych wzglę -
dów nie do tar li tak da le ko, za wsze
bę dą w mo jej dru ży nie. Za wsze mo -
gą do mnie za dzwo nić, po ra dzić się.
Bar dzo się zży wa my przy pra cy nad
pro gra mem, two rzy my jed ną wiel ką
ro dzi nę. Cie szę się, że wie lu z
uczest ni ków nie za sy pa ło gru szek w
po pie le, tyl ko da lej wal czą o swo je
ist nie nie na ryn ku. To na pa wa mnie
du mą. A wra ca jąc do two je go py ta -
nia… Tak, wie rzę, że w mo jej eki pie
jest zwy cięz ca!

- Gdy byś nie by ła w
tym miej scu, w któ -
rym je steś, wzię ła -
byś udział w te go ty -
pu ta lent show?
- Ra zem z in ny mi ju ro ra mi się

nad tym za sta na wia li śmy, szcze gól -
nie przy prze słu cha niach w ciem no.
Tak, wzię ła bym. Gdy bym znów mia -
ła te dwa dzie ścia kil ka lat. Wte dy by -
łam bar dziej od waż na i bez czel na.
Ale czy by mi się po wio dło? Nie
mia łam wte dy pew ne go gło su. Spo ro
nad nim pra co wa łam. Po za tym ja
nie mo gła bym być je dy nie od twór -
cą. Dla te go ubo le wam, że uczest ni cy
pro gra mu wy ko nu ją je dy nie co ve ry.
Ja mu sia ła bym mieć szan sę za pre -
zen to wa nia się z ca łym pa kie tem
(uśmiech).

- Mu zy ka film, pro -
gram. Jak to wszyst -
ko go dzisz?
- Ja koś da ję ra dę. Mo ja có recz ka

przy zwy cza iła się, że czę sto nie ma
mnie w do mu. Kie dy się ubie ram,
wie że mam idzie do pra cy. Nie daw -
no je cha ły śmy gdzieś sa mo cho dem.
Za trzy ma łam się na świa tłach. Aku -
rat przy bil bo ar dzie „The Vo ice of
Po land”. Lil ka zo ba czy ła na nim
mo je zdję cie i wy krzyk nę ła „O, ma -
ma w pra cy!” (śmiech).

- Sko ro je ste śmy
przy ro dzi nie… Po -
dob no masz moc ne
po wią za nia z Rze szo -
wem?
- To praw da. Mo ja bab cia ze

stro ny ma my miesz ka ła w Rze szo -
wie. Nie ste ty nie pa mię tam jej do -
brze, bo ode szła od nas jak by łam
jesz cze ma ła. Bar dzo tę sk nię też za
Biesz cza da mi, któ re uwiel biam. No i
wie le tra dy cji świą tecz nych to le gen -
dy na szej ro dzi ny ze stro ny ma my.
Na świę ta do dziś ro bię ku tię!

Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA
Fot. So ny Mu sic
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Rozmowa z MARIĄ SADOWSKĄ

Mo ja bab cia by ła z Rze szo wa
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Pro gram:

Śro da, 4 czerw ca 2014
godz. 10.00 Sce na na Ryn ku

Pro wa dze nie: Wal de mar Wy wroc ki

Car pa thia Fe sti val Dzie ciom – pro gram pt.: „Przed szko la -
ki Mia stu” zor ga ni zo wa ny przez Przed szko la Pu blicz ne nr 7 i
40 w Rze szo wie

W pro gra mie wo kal no – ta necz nym  za pre zen tu ją się
Gru py Ar ty stycz ne  z 31 rze szow skich Przed szko li - PP 02, PP
04, PP 05, PP 06, PP 07, PP 08, PP 09, PP 10, PP 11, PP 12, 

PP 13, PP 15, PP 16, PP 17, PP 19, PP 20, PP 22, PP 23,
PP 28, PP 29, PP 32, PP 33, 

PP 34, PP 35, PP 36, PP 37, PP 38, PP 40, PP 41, PP 42,
PP 43

Pią tek, 6 czerw ca 2014
godz. 18.00 Sce na na Ryn ku
Pro wa dze nie: Ilo na Ma łek i  Mar cin Paw lak

godz. 18.00
Prze słu cha nia fe sti wa lo we ze spo łów i  wo ka li stów z ze spo -

łem fe sti wa lo wym pod kie row nic twem mu zycz nym An drze ja
Paś kie wi cza

Adam Kry lik – Pol ska
Ar tem Ama ro – Ro sja
ATO NE – Nor we gia
Che Don ne  - Pol ska
B -Jo ey -  Sło wa cja
Fe de ri ca Ma ri na ri – Wło chy
Fo ul Friends  - Pol ska
Ka sia Po po wska – Pol ska
Iwo na Kmie cik  - Pol ska
Mar le na Ma cie wicz – Pol ska
Mor ta Ro da le vi ciu te  - Li twa
Jen ni fer Szi ro ta – Wę gry
Nad ia Ha siuk – Ukra ina

Sa fi Ra ko ver – Fran cja
Szan dra – Wę gry
Ju ry Fe sti wa lo we:
Do ro ta Szpet kow ska – Prze wod ni czą ca
Prof. Ja dwi ga Ga łę ska – Tritt
Zyg munt Ku kla
Ma rek Ko ści kie wicz
Lech No wic ki
Ro man Owsiak
Ro ma in, Sy lva in, Vin cent Cle ment – 3ni ty Bro thers

godz. 20.00 
Kon cert ze spo łu Call Me Ste ve -  Lau re ata Grand Prix

„Rze szów Car pa thia Fe sti val 2013”
godz. 20.30 
Uro czy ste otwar cie X Mię dzy na ro do we go Fe sti wa lu Pio -

sen ki ,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2014 
godz. 20.40 
„Świa to we  Prze bo je  w  or kie stro wym  wy ko na niu  -  Ku -

kla  Band” pod dy rek cją Zyg mun ta Ku kli
godz. 21.45 
Spek takl wo kal no -ta necz ny, pt.  „Sie bie dam po ślu bie” ,

w re ży se rii An ny Czen czek, w wy ko na niu so li stów i gru py ar -
ty stycz nej Cen trum Sztu ki Wo kal nej w Rze szo wie z to wa rzy -
sze niem ze spo łu fe sti wa lo we go pod kie row nic twem mu zycz -
nym An drze ja Paś kie wi cza

Po mysł, przy go to wa nie wo kal ne, opie ka ar ty stycz na – An -
na Czen czek

Cho re ogra fia –Ja dwi ga Ba si sta
Kon sul ta cje ak tor skie - Ka mil Do bro wol ski
Aran ża cje wo kal ne - An na Czen czek
Aran ża cje in stru men tal ne - An drzej Paś kie wicz
Szy mon Tritt –wo kal 
An drzej Paś kie wicz - gi ta ry
Ja cek Chro bak - akor de on, in stru men ty kla wi szo we
Ja cek Au gu styn Pa cze śniak - per ku sja
Je rzy Cze lu śniak - bas
Piotr Mach - trąb ka
To mas Ce lis San chez - in stru men ty per ku syj ne

So bo ta, 7 czerw ca 2014
7 czerw ca 2014 (so bo ta)
godz. 11.00 Rze szow ski Ra tusz
Ogło sze nie li sty ar ty stów bio rą cych udział w Kon cer cie Lau re atów
Wspól na fo to gra fia uczest ni ków, ju ro rów i or ga ni za to rów

przed Ra tu szem
godz. 19.00 Sce na na Ryn ku
godz. 19.00 
Kon cert: Na ta lia Szro eder & Li ber

godz. 20.00 
3ni ty Bro thers z Fran cji – lau re aci Grand Prix „Rze szów

Car pa thia Fe sti val” 2010
godz. 20.30 
Ogło sze nie wy ni ków oraz Kon cert lau re atów X Mię dzy -

na ro do we go Fe sti wa lu Pio sen ki ,,Rze szów Car pa thia Fe sti -
val” 2014

godz. 21.30
Kon cert ze spo łu Va rius Manx -  z lau re at ką I miej sca

oraz na gro dy za Naj lep szą Kom po zy cję „Rze szów Car pa thia
Fe sti val” 2009 – Edy tą Ku czyń ską

Re la cje z Fe sti wa lu w ogól no pol skim pa śmie w TVP Re -
gio nal nej zo sta ną wy emi to wa ne w dniach: 22 i 29 czerw ca (nie -
dzie la) o godz. 11. 30 (cz. I) oraz 23 i 30 czerw ca (po nie dzia -
łek) o godz. 13.30  (cz. II) oraz w TVP Po lo nia w mie sią cu lip -
cu 2014 r.

www.car pa thia.rze szow.pl
Car pa thia Fe sti val - Rze szów/Fa ce bo ok

Dy rek tor ,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” – An na Czen czek
Kie row nik Biu ra Fe sti wa lo we go ,,Rze szów Car pa thia Fe sti -

val” – Wal de mar Wy wroc ki

Pre zy dent Mia sta Rze szo wa – Ta de usz Fe renc za pra sza na

X Mię dzy na ro do wy Fe sti wal Pio sen ki
,,Rze szów Car pa thia Fe sti val” 2014, 4 – 7 czerw ca 2014

reklama
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Już za 3 la ta bę dzie moż na wy po ży -
czyć sa mo chód, któ ry bę dzie po ru -
szał się po wy bra nych od cin kach
dróg bez udzia łu kie row cy. Flo ta
100 ta kich aut tra fi naj pierw na
uli ce Go ete bor ga. Wy star czy
usiąść za kie row ni cą, ru szyć i na ci -
snąć gu zik na kie row ni cy. Kie row -
ca mo że za jąć się lek tu rą ga ze ty,
wy sy ła niem ma ili lub czym kol wiek
in nym. No we roz wią za nie Vo lvo ma
do ce lo wo pod nieść po ziom bez pie -
czeń stwa i płyn ność ru chu. 

Pre zen ta cja pro to ty pu w mie ście
Wi zja sa mo cho du, któ ry po tra f i

jeź dzić bez udzia łu kie row cy po ja wia
się od daw na, ale nie do cze ka ła się
jak do tąd re ali za cji. Go ete borg bę -
dzie pierw szym mia stem na świe cie,
w któ rym już za 3 la ta to no wa tor -
skie roz wią za nie bę dzie od da ne do
użyt ku. Już te raz Vo lvo za de mon stro -
wa ło jeż dżą ce pro to ty py au to no micz -
nych aut, któ re po ru sza ją się wraz z
in ny mi sa mo cho da mi w ru chu miej -
skim, a nie tyl ko po za mknię tych od -
cin kach te sto wych. Obec nie tra sa do
te sto wa nia jaz dy au to no micz nej wy -
ty czo na jest tyl ko uli ca mi wie lo pa -
smo wy mi sta no wią cy mi miej ską ob -
wod ni cę mia sta. Sa mo cho dy ma ją na -
klej ki „Au to no mo us dri ving”, ale i
tak wie lu kie row ców ze zdzi wie niem
ob ser wu je nasz ja dą cy po jazd, któ re -
go kie row ca nie trzy ma rąk na kie -
row ni cy.

Okiem pa sa że ra
Wra że nia są nie sa mo wi te. Do te -

go, że sa mo chód sam ru sza i ha mu je
ła two moż na się przy zwy cza ić. Po -
dob nie dzia ła ją do stęp ne od kil ku lat
Vo lvo z tem po ma tem ada pta cyj nym.
Naj więk sze wra że nie ro bi na pa sa że -
rach chwi la, gdy kie row ca te sto wy od -
ry wa rę ce od kie row ni cy, ta sa ma się
ob ra ca, a sa mo chód za czy na sa mo -
dziel nie się pro wa dzić. Au to ła god nie
się roz pę dza i ha mu je ze spo rym wy -
prze dze niem. Ko rek ta to ru jaz dy w
pro to ty pie na stę pu je wol niej, niż w
przy pad ku kie ro wa nia sa mo cho dem
przez czło wie ka. Au to ani na chwi lę
nie wa ha się, gdy mi ja my na są sied -
nim pa sie cię ża rów kę do słow nie o
włos. Nie wy ka zu je znie cier pli wie nia,
gdy trze ba za trzy mać się w nie wiel -
kim kor ku. Nic, tyl ko roz ło żyć ga ze -
tę lub od pi sać na za le głe ma ile.

Jak to dzia ła
Pro jekt pi lo ta żo wy obej mu je 50

km dróg wie lo pa smo wych w Go ete -
bor gu. Sa mo cho dy mo gą po ru szać
się cał ko wi cie sa mo dziel nie tyl ko na
tych od cin kach. Kie row ca uru cha mia
sa mo chód i gdy po ru sza się po da nej
tra sie włą cza tę funk cję przy ci skiem.
Wów czas na de sce roz dziel czej po ja -
wia się na pis Au to no mo us Dri ving.
Kie row ca mo że do ko ny wać ręcz nych
ko rekt to ru jaz dy. W try bie au to no -
micz nym pręd kość sa mo cho du nie
mo że prze kra czać 70 km/h. Sa mo -
chód wy po sa żo ny jest w bar dzo do -
kład ną ma pę za pro gra mo wa nej tra sy,
pre cy zyj ne po zy cjo no wa nie GPS,
czuj ni ki la se ro we, dwie ka me ry – z
przo du i z ty łu po jaz du oraz do dat -
ko we ra da ry. Sys tem zo stał za pre zen -

to wa ny w mo de lach S60 i V60, ale
do ce lo wo jest roz wi ja ny pod ką tem
sa mo cho dów z no wą pły tą pod wo -
zio wą Vo lvo SPA. Pierw szym mo de -
lem ba zu ją cym na tym pod wo ziu bę -
dzie no we XC90.

Po szwedz ku, a więc prag ma -
tycz nie

In ten cją Vo lvo nie jest stwo rze nie
sa mo cho du, któ ry wszę dzie po je dzie
sam. Zda niem ze spo łu pro jek to we go
naj wię cej cza su tra ci my w kor kach na
do jaz dy do pra cy. Jaz da w ta kich wa -
run kach nie jest przy jem na, a nasz
czas mo gli by śmy po świę cić na coś
przy jem ne go lub po ży tecz ne go. W
pi lo ta żo wej se rii sa mo cho dów Vo lvo
bę dzie moż na uru cho mić tryb jaz dy
au to no micz nej na okre ślo nych od -
cin kach dróg, któ rych uży wa więk -
szość miesz kań ców Go ete bor ga.
Funk cję uru cha mia się po dob nie jak
tem po mat – jed nym przy ci skiem na
kie row ni cy. Jaz da au to no micz na nie
wy ma ga in we sty cji w in fra struk tu rę.
Na eta pie te stów uży wa się fer ry to -
wych znacz ni ków za to pio nych w
jezd ni, ale sys tem jest skon stru owa ny
tak, że bez nich też mógł by się
obejść.

Eks pe ry ment z ludz ką per cep cją
Pro jek tan ci au to no micz nych Vo -

lvo zwra ca ją uwa gę, że za pro jek to wa -
nie sa mo cho du, któ ry jeź dzi sam to
tyl ko po ło wa suk ce su. Szwedz cy in ży -
nie ro wie in te re su ją się tym, jak te go
ro dza ju sa mo cho dy przyj mą kie row -
cy, po nie waż jeż dże nie au to no micz -
ne wy ma ga dia me tral nej zmia ny przy -
zwy cza jeń i ogrom ne go za ufa nia do
sa mo cho du. Pro wa dzo ny pro jekt ma
na ce lu rów nież ze bra nie do świad -
czeń praw no -le gi sla cyj nych. Sa mi in -
ży nie ro wie przy zna ją, że nie są pew -
ni, czy star si kie row cy da dzą się prze -
ko nać do sa mo cho dów, któ re sa me
utrzy mu ją kurs, ha mu ją i skrę ca ją. 

Par ko wa nie au to no micz ne
Rów no le gle z tym pro jek tem,

roz wi ja ny jest sys tem au to no micz -
ne go par ko wa nia. Kie row ca wy sia da
z sa mo cho du i za po mo cą apli ka cji
w sa mo cho dzie po le ca au tu zna leźć
miej sce par kin go we. Sa mo chód ru -
sza i szu ka wol ne go miej sca. Mo że
być ono wą skie i trud no do stęp ne.
Kom pu ter au to ma tycz nie za par ku je
na sze Vo lvo, wy łą czy sil nik i po wia -
do mi nas o wy ko na nym za da niu.
Gdy skoń czy my spo tka nie, te le fo -
nem przy wo łu je my sa mo chód w
miej sce, w któ rym się z nim roz sta -
li śmy. To roz wią za nie nie wy ma ga
kosz tow nych in we sty cji w in fra -
struk tu rę par kin gu. Sys tem po trze -
bu je je dy nie in for ma cji, czy na par -
kin gu są wol ne miej sca, by unik nąć
ja ło we go jeż dże nia po jaz du po
prze peł nio nym pla cu. Już te raz
część ta kich obiek tów wy sy ła ta kie
in for ma cje od bie ra ne na fa brycz -
nych sys te mach na wi ga cji. W przy -
szło ści ist nie je moż li wość, by sa mo -
chód wje chał na in ny po ziom par -
kin gu, a to ozna cza już du że
oszczęd no ści cza su np. w za tło czo -
nej ga le rii han dlo wej. 

sg

Au ta Vo lvo po ja dą 
sa mo dziel nie już w 2017 ro ku



Na pra wa szy by sa mo cho do wej do mo -
wym spo so bem mo że przy nieść wię -
cej pro ble mów, niż spo dzie wa nych ko -
rzy ści. Prze świad cze nie, że po wsta łe
na szy bie sa mo cho do wej ubyt ki, ry sy
i pęk nię cia moż na wła sno ręcz nie „za -
ła tać” pro wa dzi czę sto do po waż ne go
uszko dze nia kon struk cji ca łej szy by, a
w kon se kwen cji do ko niecz no ści wy -
mia ny jej na no wą. 

Nie ste ty, ar gu men ty te nie wszyst kich
prze ko nu ją. Zwłasz cza, je śli uszko dze nie
jest nie wiel kich roz mia rów, nie któ rzy kie -
row cy sza cu ją, że sa mi po ra dzą so bie z je -
go za bez pie cze niem lub na pra wą. Nie na -
le ży ba ga te li zo wać drob nych rys i pęk nięć

– to wła śnie one są źró dłem roz le głych i
trud nych do usu nię cia uszko dzeń li nio -
wych. De cy du jąc się na sa mo dziel ne na -
pra wie nie ubyt ków nie ma my żad nej gwa -
ran cji na to, że pod wpły wem prze no sze -
nia ob cią że nia szy ba w miej scu wy peł nie -
nia nie za cznie da lej pę kać. Pod wpły wem
wstrzą sów źle za bez pie czo ne uszko dze nie
za cznie się za tem po więk szać. Pro ces ten
bę dzie po stę po wał znacz nie szyb ciej w
przy pad ku du żych do bo wych wa hań tem -
pe ra tu ry. Le piej w ta kiej sy tu acji sko rzy stać
z usług wy so ko wy spe cja li zo wa nych sie ci
ser wi so wych, ta kich jak Nord Glass. Pa mię -
taj my, że pra cu ją cy tam fa chow cy co dzien -
nie do ko nu ją kil ku set na praw i wy mian

szyb w róż nych po jaz dach, pra cu jąc w
opar ciu o ma te ria ły po cho dzą ce wy łącz nie
od do staw ców, po sia da ją cych od po wied -
nie re fe ren cje i wła ści wie udo ku men to wa -
ne pa ra me try tech nicz ne ofe ro wa nych roz -
wią zań mon ta żo wych. Kwe stią, któ rej nie
wol no zlek ce wa żyć, jest rów nież trwa łość
do ko na nej na pra wy. Źle wy ko na ne uzu peł -
nie nie ubyt ku spra wia, że szy ba nie bę dzie
two rzy ła jed no li tej płasz czy zny i na ra żo na
bę dzie w du żym stop niu na po głę bia nie
się uszko dze nia. W przy pad ku ko li zji dro -
go wej ta ka szy ba nie tyl ko szyb ciej pę ka,
ale i w istot ny spo sób wpły wa na sztyw -
ność kon struk cji ca łe go au ta i w efek cie
bez pie czeń stwo kie row cy i pa sa że rów.

Efek tyw na na pra wa szy by wy ma ga prze -
strze ga nia okre ślo nej pro ce du ry oraz za -
sto so wa nia od po wied niej tech no lo gii.
Czas na pra wy uszko dzeń w pro fe sjo nal -
nym warsz ta cie uza leż nio ny jest od miej -
sca uszko dze nia, jak i je go wiel ko ści. Stan -

dar do wo za bieg ten, wy ko ny wa ny w ser wi -
sie Nord Glass, nie trwa dłu żej niż pół go -
dzi ny. Waż ne, by na pra wa prze pro wa dza -
na by ła w od po wied nich wa run kach warsz -
ta to wych, gdzie tem pe ra tu ra szy by i po wie -
trza są zbli żo ne.
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Ja kie są skut ki sa mo dziel nej na pra wy szyb sa mo cho do wych?
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PGE Ob rót S.A. otrzy ma ła ty tuł „Fi lar Pol -
skiej Go spo dar ki 2014” przy zna wa ny fir -
mom, któ re wspie ra ją roz wój przed się bior -
czo ści na ob sza rze swo jej dzia łal no ści. Zwy -
cię stwo w tym ran kin gu ma szcze gól ne zna -
cze nie, po nie waż naj lep sze fir my na swo im
te re nie wska zu ją lo kal ne sa mo rzą dy.

Or ga ni za to rem ran kin gu jest Puls Biz ne su.
To już 9. edy cja te go wy da rze nia. Ran king jest
pierw szym w Pol sce ka ta lo giem du żych firm
od gry wa ją cych czo ło wą ro lę w po szcze gól nych
wo je wódz twach.

Fir my wy róż nio ne ja ko Fi la ry Pol skiej Go -
spo dar ki cha rak te ry zu ją się sta bil no ścią, ma ją
zna czą cy udział w roz wo ju re gio nu ja ko pra co -
daw cy wspie ra ją cy i pro mu ją cy za trud nie nie oraz
umoż li wia ją cy roz wój przed się bior czo ści. To fir -
my  za an ga żo wa ne w dzia ła nia na rzecz roz wo ju
spo łecz no ści lo kal nej. Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki
są ze sta wie niem firm sta bil nych eko no micz nie a
jed no cze śnie utoż sa mia ją cych się z re gio na mi, w
któ rych pro wa dzą dzia łal ność.

Swo ją opi nię na te mat firm, któ re speł nia -
ją te wa run ki, przed sta wi ły sa mo rzą dy. To wła -

śnie sa mo rzą dy te ry to rial ne ja ko or ga ny wła dzy
– zlo ka li zo wa ne za rów no naj bli żej lo kal nych
przed się bior ców, jak i spo łecz no ści – po przez
swo je gło sy de cy du ją o zwy cięz cach ple bi scy tu
w po szcze gól nych wo je wódz twach.

Pa weł Prząd ka, Pre zes Za rzą du PGE Ob rót
S.A., py ta ny przez Puls Biz ne su, „cze go ocze ku -
je od sa mo rzą dów”, od po wie dział:

- Kon ty nu acji part ner skiej i ko rzyst nej dla
obu stron współ pra cy. To bar dzo waż ne, że za -
ufa niem ob da rza ją nas sa mo rzą dy, z któ ry mi
współ pra cu je my na te re nie ca łe go kra ju.  No -
wo cze sna miej sco wość, gmi na, mia sto za chwy -
ca ją nie tyl ko pięk nym kra jo bra zem i ar chi tek -
tu rą, ale też tym, że na każ dym kro ku wi dać rę -
kę do bre go go spo da rza. Do bry go spo darz dba
o każ dy frag ment ży cia lo kal nej spo łecz no ści,
w tym o opty mal ną go spo dar kę ener ge tycz ną.
PGE ofe ru je wy so ką ja kość usług, bez pie czeń -
stwo do staw i moż li wość sko rzy sta nia z pro fe -
sjo nal nych rad sprze daw cy ener gii, któ ry pod -
po wia da tak że naj lep sze roz wią za nia dla swo ich
Klien tów. 

Piotr Wró bel

PGE Ob rót S.A. Fi la rem
Pol skiej Go spo dar ki
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Łódz kie Ho spi cjum dla Dzie ci uho no -
ro wa ło PGE Ob rót S.A. sta tu et ką „Za
oka za ne ser ce i za an ga żo wa nie w nie -
sie niu po mo cy dzie ciom, któ rych ży cie
zbyt szyb ko prze mi ja”.

Łódz kie Ho spi cjum dla Dzie ci, któ re
wspie ra Spół ka, ob cho dzi 15. rocz ni cę swo -
jej dzia łal no ści. Z tej oka zji w Te atrze Mu -
zycz nym w Ło dzi od by ła się uro czy stość
pod czas, któ rej pod su mo wa no do tych cza -
so wą dzia łal ność. Spe cjal ne po dzię ko wa nia
skie ro wa no do osób, in sty tu cji i firm, któ -
re przez te la ta by ły zwią za ne z  pla ców ką,
wspie ra jąc ją pra cą (wo lon ta riu sze), ra dą
lub fun du sza mi na za kup sprzę tu i wy po sa -
że nia me dycz ne go. 

Przez pięt na ście lat Ho spi cjum ob ję ło
opie ką 213 ro dzin z wo je wódz twa łódz kie -
go. Obec nie z po mo cy Ho spi cjum ko rzy -
sta  64 pa cjen tów.

W gro nie part ne rów wspie ra ją cych tę
pla ców kę jest łódz ki Od dział PGE Ob rót
S.A. - Wspie ra jąc Ho spi cjum po ma ga my
nie ule czal nie cho rym dzie ciom.  Ce ni my
tę współ pra cę i za mie rza my ją kon ty nu -
ować. Dzię ki tej współ pra cy wie my, że błę -
dem jest spo ty ka ne nie kie dy my śle nie, iż
już  wię cej nic nie moż na dla tych dzie ci
zro bić – mó wi Da riusz Łu ka szew ski, Dy -
rek tor Od dzia łu w Ło dzi.

Piotr Wró bel

Ser ce za ser ce dla PGE Ob rót S.A.



Czas let nich upa łów, wa ka cyj nych wy -
jaz dów, da le kich po dró ży w nie zna ne,
jesz cze przed na mi. Tym cza sem pierw -
sze pro mie nie moc ne go słoń ca już od
ja kie goś cza su do cie ra ją do na szej
skó ry. Są do tkli we rów nież w mie ście,
za szy bą au to bu sów, ka wiar ni, pod -
czas wy po czyn ku przy miej skiej fon -
tan nie. Do te go do cho dzą za nie czysz -
cze nia po miesz czeń ku rzem i py łem,
prze by wa nie w kli ma ty zo wa nych po -
miesz cze niach, nie pra wi dło we od ży -
wia nie się. Wszyst ko to przy czy nia się
do uszko dze nia hy dro li pi do wej war -
stwy ochron nej, a w efek cie utra ty wil -
go ci ze skó ry. Aby te go unik nąć, pa -
mię taj my o na wil ża niu skó ry twa rzy i
cia ła za po mo cą spe cja li stycz nych
pre pa ra tów. Tu po móc mo gą wy bra ne
pro duk ty Iwo stin Sen si tia.

Skó ra wraż li wa jest co raz czę ściej spo -
ty ka nym pro ble mem der ma to lo gicz nym.
Sza cu je się, że do ty czy on na wet
40%–50% Po la ków. Wraż li wość skó ry mo -
że być wro dzo na lub na by ta pod wpły -
wem nie ko rzyst nych czyn ni ków ze wnętrz -
nych, np. spa lin, dy mu pa pie ro so we go,
uży wek, stre su lub sto so wa nia nie wła ści -
wych ko sme ty ków.

Pre pa ra ty Iwo stin Sen si tia prze zna czo -
ne są do pie lę gna cji skó ry wraż li wej i aler -
gicz nej. Do głęb nie na wil ża ją skó rę, do cie -
ra jąc do głę bo kich warstw na skór ka. Do -
sko na le się wchła nia ją, po zo sta wia jąc na
skó rze ochron ny film li pi do wy. Sku tecz nie

wy gła dza ją i re ge ne ru ją skó rę. Głów ne
skład ni ki ak tyw ne pre pa ra tów z li nii Sen si -
tia to wi ta mi na E (to ko fe rol), któ ra za po -
bie ga po draż nie niom i ma dzia ła nie fo to -
pro tek cyj ne, olej z pe stek wi no gron, de li -
kat nie na tłusz cza ją cy i uela stycz nia ją cy
skó rę, re ge ne ru ją ce ma sło shea oraz gli ce -
ry na ro ślin na o do sko na łych wła ści wo -
ściach ła go dzą cych oraz na wil ża ją cych.
Wszyst kie pre pa ra ty zo sta ły prze te sto wa ne
der ma to lo gicz nie w pol skich ośrod kach
ba daw czych, w gru pie osób ze skó rą wraż -
li wą i wy ma ga ją cą.

Krem in ten syw nie na wil ża ją cy SPF 20
Iwo stin Sen si tia (ci ty -bloc ker)

Pre pa rat po le ca ny szcze gól nie oso -
bom ze skó rą od wod nio ną, o ja snych fo -
to ty pach (I, II), w pro fi lak ty ce przed wcze -
snych ob ja wów sta rze nia się skó ry (prze -
bar wie nia, drob ne zmarszcz ki), przy czę -
stej i  dłu go trwa łej eks po zy cji na słoń ce.
Zde cy do wa nie po pra wia na wil że nie skó ry,
chro ni skó rę wraż li wą i aler gicz ną przed
ne ga tyw nym wpły wem śro do wi ska: pro -
mie nio wa niem UVA i UVB, któ re przy -
spie sza sta rze nie skó ry, smo giem i ozo -
nem. Dzię ki za war to ści fo to sta bil nych fi -
trów UVA i UVB gwa ran tu je wy so ki po -
ziom ochro ny prze ciw sło necz nej. Jest ide -
al ny ja ko pod kład pod ma ki jaż. 

Sub stan cje ak tyw ne za war te w kre mie:
Pre re gen®, wi ta mi na E, wi ta mi na C, gli ce -
ry na ro ślin na, fil try UVA i UVB

Ce na: ok 50 zł (50 ml)

Krem na wil ża ją cy Iwo stin Sen si tia
Krem na wil ża ją cy Iwo stin dla skó ry

su chej i aler gicz nej sku tecz nie i dłu go trwa -
le na wil ża. Jest za le ca ny do każ de go ro dza -
ju skó ry. Do star cza skó rze cen ne skład ni ki
od żyw cze i po pra wia jej kon dy cję. 

Sub stan cje ak tyw ne: olej z pe stek wi -
no gron, wi ta mi na E, gli ce ry na ro ślin na

Ce na: ok 34 zł (50 ml)

Krem od żyw czy na noc z wi ta mi na mi
C + E Iwo stin Sen si tia

Za war te w nim wi ta mi ny C i E głę bo -
ko re ge ne ru ją skó rę pod czas snu, po pra -
wia ją jej wy gląd i dzia ła ją prze ciw rod ni ko -
wo. Krem wy gła dza na skó rek, po pra wia je -
go jędr ność i ela stycz ność oraz wy rów nu je
ko lo ryt skó ry.

Sub stan cje ak tyw ne: wi ta mi na C, wi ta -
mi na E

Ce na: ok 46 zł (50 ml)

Krem do rąk pie lę gna cyj ny z fil trem
SPF 10 Iwo stin Sen si tia

Na wil ża i chro ni skó rę dło ni przed
utra tą wil go ci, a dzię ki do dat ko wi pro te in

je dwab nych wy gła dza i uela stycz nia. Za -
bez pie cza skó rę dło ni przed szko dli wym
pro mie nio wa niem UVA i UVB.

Sub stan cje ak tyw ne: pro te iny je dwab -
ne, Pan te nol (pro wi ta mi na B5), si li kon,
olej z pe stek wi no gron, gli ce ry na ro ślin na,
fil try UV

Ce na: ok 23 zł (75 ml)

Emul sja na wil ża ją ca do pie lę gna cji cia -
ła Iwo stin Sen si tia

Dzię ki za war to ści ole ju ma ca da mia
sku tecz nie na wil ża i de li kat nie na tłusz cza,
a tak że ła go dzi po draż nie nia i po pra wia
wy gląd skó ry. Za le ca na do pie lę gna cji skó -
ry dzie ci i nie mow ląt po wy żej 1. mie sią ca
ży cia. Otrzy ma ła po zy tyw ną opi nię Cen -
trum Zdro wia Dziec ka.

Sub stan cje ak tyw ne: olej ma ca da mia,
skwa lan ro ślin ny, wi ta mi na E, gli ce ry na ro -
ślin na

Ce na: ok 35 zł (200 ml)

Nie za po mi naj o na wil ża niu! Iwo stin Sen si tia
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Wio sna roz piesz cza nas słoń cem i
cie płą au rą - szko da by by ło te go nie
wy ko rzy stać! War to roz po cząć se -
zon ro we ro wy i wy brać się z ro dzi ną
na wy ciecz kę po oko li cy – dla zdro -
wia i ucie chy naj bliż szych.

Ro dzin ne prze jażdż ki ro we ro we są
bar dzo cie ka wą for mą wspól ne go spę -
dza nia cza su. Nie dość, że do star cza ją
naj bliż szym wie le ra do ści, to jesz cze
sta no wią do brą oka zję do po ka za nia
dzie ciom wie lu cie ka wych miejsc w

oko li cy. Ra zem moż na od kry wać też
nie zna ne wcze śniej lo ka li za cje – mo że
w po bli skim le sie znaj du je się cie ka wa
chat ka? A mo że za po mnia ne ru iny
przed wo jen ne go do mu? Ra zem mo że -
cie za ba wić się w dru ży nę po dróż ni -
ków -od kryw ców! Pod czas wy ciecz ki
moż na też zro bić przy sta nek na pik nik
w po bli skim par ku – zdro wa prze ką ska
na świe żym po wie trzu do da wszyst kim
ener gii do dal szej dro gi.

Wy pra wy ro we ro we ma ją też swo je
do bre stro ny pod wzglę dem zdro wot -

nym – po przez prze by wa nie na po wie -
trzu dzie ci za ży wa ją spo rej daw ki tle -
nu. Jed no staj ny ruch spra wia, że układ
krą że nia zmu szo ny jest do wy daj niej -
szej pra cy ma ją cej do bry wpływ na ser -
ce. Po nad to do wie dzio no, że w cza sie
jaz dy or ga nizm wy dzie la en dor fi ny
czy li hor mo ny szczę ścia, któ re po pra -
wia ją sa mo po czu cie i zwięk sza ją za do -
wo le nie. Ale to nie wszyst ko – wzmac -
nia ją się mię śnie ple ców, któ re pod -
trzy mu ją dol ny od ci nek krę go słu pa
oraz kształ tu ją się mię śnie ły dek, ud i
po ślad ków. Ja dąc na ro we rze dzie ci za -
ży wa ją ru chu, co jest bar dzo waż ne
szcze gól nie w przy pad ku ma lu chów ze
skłon no ścią do nad wa gi. 

Za nim wy bie rzesz się z dzieć mi na
wy ciecz kę, pa mię taj o kil ku waż nych
rze czach:

Od po wied nio ustaw sio deł ko
– złe usta wie nie sio deł ka ro we ru mo że
po wo do wać nad wy rę że nie krę go słu pa i
zmę cze nie. 

Pa mię taj o ka sku – na wet gdy
dziec ko do sko na le jeź dzi na ro we rze,
mu si mieć na gło wie kask. Nie je ste -
śmy w sta nie prze wi dzieć wszyst kich
za gro żeń ja kie mo gą nas spo tkać, więc
le piej się za bez pie czyć.

Za łóż dzie ciom wy god ne
ubra nie – nie krę pu ją ce ru chów i nie
zsu wa ją ce się. Do brym roz wią za niem
dla dziew czy nek bę dą tu taj raj stop ki ze
spód nicz ką (np. mar ki YO!), któ re
osła nia ją od ci nek lę dź wio wy krę go słu -
pa, chro niąc przed prze wia niem. 

Świa teł ko i od bla ski – mo że
dojść do sy tu acji, że gdy bę dzie cie wra -
cać z wy ciecz ki, bę dzie się już ściem nia -
ło. Wte dy obo wiąz ko wo trze ba mieć
spraw ne świa teł ko od ro we ru, a dzie ci
po win ny za ło żyć od bla sko we ka mi zel ki.

Krót kie dy stan se na po czą tek
– pa mię taj my, że dzie ci są ma rud ne.
Pod czas pierw szych wio sen nych wy cie -
czek nie wy pra wiaj my się zbyt da le ko
od do mu, tyl ko stop nio wo przy zwy cza -
jaj my ma lu chy do co raz więk szych od -
le gło ści.

Wspól ne wy ciecz ki ro we ro we to
nie tyl ko do bra za ba wa, ale tak że
wspo mnie nia na ca łe ży cie. Wy bierz cie
się na prze jażdż kę – na pew no nie bę -
dzie cie ża ło wać!

Wię cej in for ma cji o ofer cie mar ki YO!
moż na zna leźć na Fa ce bo oku:

https://www.fa ce bo ok.com/Yoc lubpl
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Se zon ro we ro wy czas za cząć!
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Wnę trze urzą dzo ne ze sma kiem i nu -
tą no wa tor stwa to cel każ de go pro -
jek tu. Aby móc go zre ali zo wać nie -
zbęd ny jest ory gi nal ny po mysł i nie -
sza blo no we ma te ria ły wy koń cze nio -
we. Pa ne le de ko ra cyj ne 3D mar ki Du -
nes speł nia ją obie te wy tycz ne. Ory gi -
nal na prze strzen na fak tu ra mo de li
Wa ve, Chop py oraz Cur led roz bu dzi
twór czy ape tyt i … po zwo li unieść się
na fa li kre acji.

Na uwa gę za słu gu ją zwłasz cza mo de le
od wo łu ją ce się do na tu ral nych ży wio łów i
abs trak cyj nych form. Zwo len ni ków tak
nie sza blo no wych roz wią zań z pew no ścią
uj mie uro da pa ne li de ko ra cyj nych Wa ve,
któ rych rzeź ba przy wo dzi na myśl wzbu -

rzo ną ta flę wo dy. Rów nie efek tow ne w wy -
ra zie są pa ne le Chop py. Ich mo ty wem
prze wod nim są li nie, od wzo ro wu ją ce
wzbu rzo ne fa le mo rza. Asy me trycz na fak -
tu ra te go mo de lu wpro wa dza sub tel ny de -
ko ra cyj ny ruch w płasz czy znę ścia ny. Jesz -
cze bar dziej fu tu ry stycz ny wzór pre zen tu -
ją pa ne le Cur led. Si nu so idal ny układ li nii
uspo ka ja i ak cen tu je har mo nij ny wy -
dźwięk kom po zy cji. Co istot ne, ten mo del
sto so wać moż na w pio nie oraz po zio mie.
Po ten cjał aran ża cyj ny każ de go z mo de li
pa ne li ścien nych mar ki Du nes da je sze ro -
kie po le do kre acji tra dy cyj nych, jak i bar -
dziej no wo cze snych wnętrz. 

Za wy bo rem pa ne li de ko ra cyj nych
3D mar ki Du nes prze ma wia ją nie tyl ko

wzglę dy es te tycz ne, ale i prak tycz ne.
Wy ko na ne ze spe cjal ne go gip su, do dat -
ko wo wzmoc nio ne go włók nem szkla -
nym, two rzą trwa ły ele ment wy stro ju
wnę trza. Wy mia ry i wa ga pa ne li mo gą
się róż nić w za leż no ści od ro dza ju wzo -
ru. W więk szo ści przy pad ków po je dyn -
cza pły ta wa ży ok. 10 kg przy wy mia -
rach 1000 mm x 800 mm. Pa ne le ścien -
ne Du nes prze zna czo ne są do użyt ku
we wnętrz ne go, w po miesz cze niach,
gdzie nie wy stę pu ją du że wa ha nia tem -
pe ra tur. Co istot ne, pa ne le trój wy mia -
ro we są cał ko wi cie nie pal ne, nie tok sycz -
ne i nie za wie ra ją lot nych związ ków mi -
ne ral nych. 

wp

Na fa li kre acji – pa ne le de ko ra cyj ne Wa ve, Chop py, Cur led mar ki Du nes 
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