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Rozmowa z MARIĄ SADOWSKĄ

Moja babcia była z Rzeszowa
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
kompo 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 muje 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.
- Twoja najnowsza płyta nosi tytuł „Jazz na
ulicach”. Można powiedzieć, że na tę ulicę wyszłaś z… piwnicy!

- W rze czy sa mej (uśmiech).
Część materiału powstała w mojej
piwnicy. Zresztą jak i w przypadku
poprzednich płyt. Dzięki temu czuć
na nich klimat brudnego, garażowego grania. Osobiście uważam, że
tech ni ka za bi ja du cha mu zy ki.
Uwielbiam tworzyć w tej piwnicy w
towarzy stwie or ganów Hammonda
mojego ojca, całego archiwum plakatów i płyt winylowych.
reklama

sk ni łam za mu zy ką, stąd nowa pły ta. I powiedz my so bie to szcze rze,
w mu zyce czuję 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.

- Czy w związku z albumem będzie można Cię
spotkać grającą na ulicach polskich miast?

- Mamy takie plany, ale ze względów logistycznych głównie w Warszawie. Nasi fani będą wiedzieć dokładnie
gdzie i kiedy będzie można nas posłuchać. Na pewno pogramy też w autobusach i tramwajach. A wszystko to będziemy filmować.

- Wspo mnie li śmy
wcze śniej o „The Vo ice of Po land”. Po przed nią edycję 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?

- Tańczyć też będziesz?

- Oczywiście. Uwielbiam to robić.
W tańcu nic, nawet muzyka mi nie
przeszkadza (uśmiech). Mogę tańczyć
zarówno na scenie dla kilkutysięcznej
publiczności jak i dla trzech osób. Taniec pozwala nam się oderwać od poważnych problemów, które otaczają
nas na co dzień. Jazz zresztą zrodził
się jako muzyka ludowa, taneczna.
Dla wszystkich, a nie jak się wielu wydaje dla zamkniętej elity. Dlatego tak
wiele inspiracji czer pię właśnie z tego
gatunku. To z niego wywodzi się pop,
soul czy funk. Nawet moja córeczka
tańczy przy moich piosenkach. Właśnie w jazzie jest taka pozytywna,
dziecięca energia.
- Album miał swoją premierę w Prima Aprilis.
To przypadek?

- Absolutnie nie. Ta płyta w tekstach
aż kipi od humoru. Wspomnę choćby
niezwykle ironiczne numery „Baba za
kierownicą” czy „Klikam”. Ma być ona
kontrą do tak uwielbianego przez nas
smucenia się i marudzenia.

- 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
edycji „The Vo ice of
Po land”.

- A na koncer tach gram w towarzy stwie pianistki. Tak, jestem feministką i taka też jest ta płyta. Choć
i faceci mają w jej stworzeniu fajny
wkład. Właśnie zmieniłam zespół.
Teraz tworzą go młodzi muzycy,
którzy – aż wstyd się przyznać - wychowali się na moich dziecięcych
piosenkach (śmiech). Świetnie się
uzupełniamy. Ja zarażam ich tradycją jazzową, a oni wnoszą w moją
muzykę nowoczesność.
- W ze szłym ro ku
miał swoją 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!

- Przypadek? (śmiech)!
- Dla cze go nie na krę ci łaś fil mu o fa ce tach?

- Ten film śmiało mogliby zagrać
faceci. Przecież jego akcja równie
dobrze mogła dziać się w hucie. Kocham męż czyzn, ale – wybaczcie panowie – nie będę robiła o nich filmów. Przynajmniej na razie. Jestem
kobie tą i łatwiej mi się z nią i jej
problemami zidentyfikować. Po prostu lepiej je rozumiem.
- My ślisz o ko lej nych
re ali za cjach?

- Oczy wi ście. Od ra zu wzię łam
się do pra cy. Tym bardziej, że sukces 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 sowa ły mnie one
na ty le. Pi szą się więc ko lej ne i powo li zbie ra my pie nią dze na pro dukcję. Po za tym po re ali za cji fil mu tę -

- Rzeczywiście robi się coraz goręcej. Ci, którzy z różnych względów nie dotarli tak daleko, zawsze
będą w mojej drużynie. Zawsze mogą do mnie zadzwonić, poradzić się.
Bardzo się zżywamy przy pracy nad
programem, tworzymy jedną wielką
ro dzi nę. Cie szę się, że wie lu z
uczestników nie zasypało gruszek w
popiele, tylko dalej walczą o swoje
istnienie na rynku. To napawa mnie
dumą. A wracając do twojego pytania… Tak, wierzę, że w mojej ekipie
jest zwycięzca!
- 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?

- Razem z innymi jurorami się
nad tym zastanawialiśmy, szczególnie przy przesłuchaniach w ciemno.
Tak, wzięłabym. Gdybym znów miała te dwadzieścia kilka lat. Wtedy byłam bardziej odważna i bezczelna.
Ale czy by mi się powiodło? Nie
miałam wtedy pewnego głosu. Sporo
nad nim pracowałam. Poza tym ja
nie mogłabym być jedynie odtwórcą. Dlatego ubole wam, że uczestnicy
programu wykonują jedynie covery.
Ja musiałabym mieć szansę zaprezentowania się z całym pakie tem
(uśmiech).
- Mu zy ka film, pro gram. Jak to wszyst ko go dzisz?

- Jakoś daję radę. Moja córeczka
przyzwyczaiła się, że często nie ma
mnie w domu. Kiedy się ubieram,
wie że mam idzie do pracy. Niedawno jechały śmy gdzieś samochodem.
Zatrzymałam się na światłach. Akurat przy bilboardzie „The Voice of
Poland”. Lilka zobaczyła na nim
moje zdjęcie i wykrzyknęła „O, mama w pracy!” (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 prawda. Moja babcia ze
strony mamy mieszkała w Rzeszowie. Nieste ty nie pamiętam jej dobrze, bo odeszła od nas jak byłam
jeszcze mała. Bardzo tęsknię też za
Bieszczadami, które uwielbiam. No i
wiele tradycji świątecznych to legendy naszej rodziny ze strony mamy.
Na święta do dziś robię kutię!
Roz ma wiał MAR CIN KA LI TA
Fot. So ny Mu sic
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Prezydent Miasta Rzeszowa – Tadeusz Ferenc zaprasza na

X Międzynarodowy Festiwal Piosenki
,,Rzeszów Carpathia Festival” 2014, 4 – 7 czerwca 2014
Program:

Pomysł, przygotowanie wokalne, opieka artystyczna – Anna Czenczek
Choreografia –Jadwiga Basista
Konsultacje aktorskie- Kamil Dobrowolski
Aranżacje wokalne - Anna Czenczek
Aranżacje instrumentalne - Andrzej Paśkiewicz
Szymon Tritt –wokal
Andrzej Paśkiewicz - gitary
Jacek Chrobak - akordeon, instrumenty klawiszowe
Jacek Augustyn Pacześniak - perkusja
Jerzy Czeluśniak - bas
Piotr Mach - trąbka
Tomas Celis Sanchez - instrumenty perkusyjne

Środa, 4 czerwca 2014
godz. 10.00 Scena na Rynku

Prowadzenie: Waldemar Wywrocki
Carpathia Festival Dzieciom – program pt.: „Przedszkolaki Miastu” zorganizowany przez Przedszkola Publiczne nr 7 i
40 w Rzeszowie
W programie wokalno – tanecznym zaprezentują się
Grupy Artystyczne z 31 rzeszowskich Przedszkoli - 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
Piątek, 6 czerwca 2014
godz. 18.00 Scena na Rynku

Prowadzenie: Ilona Małek i Marcin Pawlak
godz. 18.00

Przesłuchania festiwalowe zespołów i wokalistów z zespołem festiwalowym pod kierownictwem muzycznym Andrzeja
Paśkiewicza
Adam Krylik – Polska
Artem Amaro – Rosja
ATONE – Norwegia
Che Donne - Polska
B-Joey - Słowacja
Federica Marinari – Włochy
Foul Friends - Polska
Kasia Popowska – Polska
Iwona Kmiecik - Polska
Marlena Maciewicz – Polska
Morta Rodaleviciute - Litwa
Jennifer Szirota – Węgry
Nadia Hasiuk – Ukraina
reklama

Safi Rakover – Francja
Szandra – Węgry
Jury Festiwalowe:
Dorota Szpetkowska – Przewodnicząca
Prof. Jadwiga Gałęska – Tritt
Zygmunt Kukla
Marek Kościkiewicz
Lech Nowicki
Roman Owsiak
Romain, Sylvain, Vincent Clement – 3nity Brothers
godz. 20.00

Koncert zespołu Call Me Steve - Laureata Grand Prix
„Rzeszów Carpathia Festival 2013”
godz. 20.30

Uroczyste otwarcie X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2014
godz. 20.40

„Światowe Przeboje w orkiestrowym wykonaniu - Kukla Band” pod dyrekcją Zygmunta Kukli
godz. 21.45

Spektakl wokalno-taneczny, pt. „Siebie dam po ślubie” ,
w reżyserii Anny Czenczek, w wykonaniu solistów i grupy artystycznej Centrum Sztuki Wokalnej w Rzeszowie z towarzyszeniem zespołu festiwalowego pod kierownictwem muzycznym Andrzeja Paśkiewicza

Sobota, 7 czerwca 2014
7 czerwca 2014 (sobota)
godz. 11.00 Rzeszowski Ratusz

Ogłoszenie listy artystów biorących udział w Koncercie Laureatów
Wspólna fotografia uczestników, jurorów i organizatorów
przed Ratuszem
godz. 19.00 Scena na Rynku
godz. 19.00

Koncert: Natalia Szroeder & Liber

godz. 20.00

3nity Brothers z Francji – laureaci Grand Prix „Rzeszów
Carpathia Festival” 2010
godz. 20.30

Ogłoszenie wyników oraz Koncert laureatów X Międzynarodowego Festiwalu Piosenki ,,Rzeszów Carpathia Festival” 2014
godz. 21.30
Koncert zespołu Varius Manx - z laureatką I miejsca
oraz nagrody za Najlepszą Kompozycję „Rzeszów Carpathia
Festival” 2009 – Edytą Kuczyńską

Relacje z Festiwalu w ogólnopolskim paśmie w TVP Regionalnej zostaną wyemitowane w dniach: 22 i 29 czerwca (niedziela) o godz. 11. 30 (cz. I) oraz 23 i 30 czerwca (poniedziałek) o godz. 13.30 (cz. II) oraz w TVP Polonia w miesiącu lipcu 2014 r.
www.carpathia.rzeszow.pl
Carpathia Festival - Rzeszów/Facebook

Dyrektor ,,Rzeszów Carpathia Festival” – Anna Czenczek
Kierownik Biura Festiwalowego ,,Rzeszów Carpathia Festival” – Waldemar Wywrocki

czwartek, 29 maja 2014
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Auta Volvo pojadą
samodzielnie już w 2017 roku
Już za 3 lata będzie można wypożyczyć samochód, który będzie poruszał się po wybranych odcinkach
dróg bez udziału kierowcy. Flota
100 takich aut trafi najpierw na
uli ce Go ete bor ga. Wy star czy
usiąść za kierownicą, ruszyć i nacisnąć guzik na kierownicy. Kierowca może zająć się lekturą gazety,
wysyłaniem maili lub czymkolwiek
innym. Nowe rozwiązanie Volvo ma
docelowo podnieść poziom bezpieczeństwa i płynność ruchu.

Prezentacja prototypu w mieście
Wizja samochodu, który potrafi
jeździć bez udziału kierowcy pojawia
się od dawna, ale nie doczekała się
jak dotąd realizacji. Goeteborg będzie pierwszym miastem na świecie,
w którym już za 3 lata to nowatorskie rozwiązanie będzie oddane do
użytku. Już teraz Volvo zademonstrowało jeżdżące prototypy autonomicznych aut, które poruszają się wraz z
innymi samochodami w ruchu miejskim, a nie tylko po zamkniętych odcinkach testowych. Obecnie trasa do
testowania jazdy autonomicznej wytyczona jest tylko ulicami wielopasmowymi stanowiącymi miejską obwodnicę miasta. Samochody mają naklejki „Autonomous driving”, ale i
tak wielu kierowców ze zdziwieniem
obser wuje nasz jadący pojazd, którego kierowca nie trzyma rąk na kierownicy.

Okiem pasażera
Wrażenia są niesamowite. Do tego, że samochód sam rusza i hamuje
łatwo można się przyzwyczaić. Podobnie działają dostępne od kilku lat
Volvo z tempomatem adaptacyjnym.
Największe wrażenie robi na pasażerach chwila, gdy kierowca testowy odrywa ręce od kierownicy, ta sama się
obraca, a samochód zaczyna samodzielnie się prowadzić. Auto łagodnie
się rozpędza i hamuje ze sporym wyprzedzeniem. Korekta toru jazdy w
prototypie następuje wolniej, niż w
przypadku kierowania samochodem
przez człowieka. Auto ani na chwilę
nie waha się, gdy mijamy na sąsiednim pasie ciężarówkę dosłownie o
włos. Nie wykazuje zniecier pliwienia,
gdy trzeba zatrzymać się w nie wielkim korku. Nic, tylko rozłożyć gazetę lub odpisać na zaległe maile.

Jak to działa
Projekt pilotażowy obejmuje 50
km dróg wielopasmowych w Goeteborgu. Samochody mogą poruszać
się całkowicie samodzielnie tylko na
tych odcinkach. Kierowca uruchamia
samochód i gdy porusza się po danej
trasie włącza tę funkcję przyciskiem.
Wówczas na desce rozdzielczej pojawia się napis Autonomous Driving.
Kierowca może dokonywać ręcznych
korekt toru jazdy. W trybie autonomicznym prędkość samochodu nie
może przekraczać 70 km/h. Samochód wyposażony jest w bardzo dokładną mapę zaprogramowanej trasy,
pre cy zyj ne po zycjo nowa nie GPS,
czujniki laserowe, dwie kamery – z
przodu i z tyłu pojazdu oraz dodatkowe radary. System został zaprezen-

towany w modelach S60 i V60, ale
docelowo jest rozwijany pod kątem
samochodów z nową płytą podwoziową Volvo SPA. Pierwszym modelem bazującym na tym podwoziu będzie nowe XC90.

Po szwedzku, a więc pragmatycznie
Intencją Volvo nie jest stworzenie
samochodu, który wszędzie pojedzie
sam. Zdaniem zespołu projektowego
najwięcej czasu tracimy w korkach na
dojazdy do pracy. Jazda w takich warunkach nie jest przy jemna, a nasz
czas moglibyśmy poświęcić na coś
przy jemnego lub pożytecznego. W
pilotażowej serii samochodów Volvo
będzie można uruchomić tryb jazdy
autonomicznej na określonych odcinkach dróg, których używa większość miesz kań ców Go ete bor ga.
Funkcję uruchamia się podobnie jak
tempomat – jednym przyciskiem na
kierownicy. Jazda autonomiczna nie
wymaga inwestycji w infrastrukturę.
Na etapie testów używa się fer rytowych znacz ni ków za to pio nych w
jezdni, ale system jest skonstruowany
tak, że bez nich też mógłby się
obejść.

Eksperyment z ludzką percepcją
Projektanci autonomicznych Volvo zwracają uwagę, że zaprojektowanie samochodu, który jeździ sam to
tylko połowa sukcesu. Szwedzcy inżynierowie interesują się tym, jak tego
rodzaju samochody przyjmą kierowcy, ponie waż jeżdżenie autonomiczne wymaga diametralnej zmiany przyzwyczajeń i ogromnego zaufania do
samochodu. Prowadzony projekt ma
na celu również zebranie doświadczeń prawno-legislacyjnych. Sami inżynierowie przyznają, że nie są pewni, czy starsi kierowcy dadzą się przekonać do samochodów, które same
utrzymują kurs, hamują i skręcają.

Parkowanie autonomiczne
Rów no le gle z tym projek tem,
roz wija ny jest sys tem au to no micz ne go par kowa nia. Kie rowca 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 gowe. 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.
Kompu ter au to ma tycz nie za par kuje
na sze Vo lvo, wy łą czy sil nik i powia 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 buje 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 dlowej.
sg
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Jakie są skutki samodzielnej naprawy szyb samochodowych?
Naprawa szyby samochodowej domowym sposobem może przynieść więcej problemów, niż spodziewanych korzyści. Przeświadczenie, że powstałe
na szybie samochodowej ubytki, rysy
i pęknięcia można własnoręcznie „załatać” prowadzi często do poważnego
uszkodzenia konstrukcji całej szyby, a
w konsekwencji do konieczności wymiany jej na nową.

Niestety, argumenty te nie wszystkich
przekonują. Zwłaszcza, jeśli uszkodzenie
jest niewielkich rozmiarów, niektórzy kierowcy szacują, że sami poradzą sobie z jego zabezpieczeniem lub naprawą. Nie należy bagatelizować drobnych rys i pęknięć

– to właśnie one są źródłem rozległych i
trudnych do usunięcia uszkodzeń liniowych. Decydując się na samodzielne naprawienie ubytków nie mamy żadnej gwarancji na to, że pod wpływem przenoszenia obciążenia szyba w miejscu wypełnienia nie zacznie dalej pękać. Pod wpływem
wstrząsów źle zabezpieczone uszkodzenie
zacznie się zatem powiększać. Proces ten
będzie postępował znacznie szybciej w
przypadku dużych dobowych wahań temperatury. Lepiej w takiej sytuacji skorzystać
z usług wysoko wyspecjalizowanych sieci
serwisowych, takich jak NordGlass. Pamiętajmy, że pracujący tam fachowcy codziennie dokonują kilkuset napraw i wymian

szyb w różnych pojazdach, pracując w
oparciu o materiały pochodzące wyłącznie
od dostawców, posiadających odpowiednie referencje i właściwie udokumentowane parametry techniczne oferowanych rozwiązań montażowych. Kwestią, której nie
wolno zlekceważyć, jest również trwałość
dokonanej naprawy. Źle wykonane uzupełnienie ubytku sprawia, że szyba nie będzie
tworzyła jednolitej płaszczyzny i narażona
będzie w dużym stopniu na pogłębianie
się uszkodzenia. W przypadku kolizji drogowej taka szyba nie tylko szybciej pęka,
ale i w istotny sposób wpływa na sztywność konstrukcji całego auta i w efekcie
bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów.

reklama

Efektywna naprawa szyby wymaga przestrzegania określonej procedury oraz zastosowania odpowiedniej technologii.
Czas naprawy uszkodzeń w profesjonalnym warsztacie uzależniony jest od miejsca uszkodzenia, jak i jego wielkości. Stanreklama

dardowo zabieg ten, wykonywany w serwisie NordGlass, nie trwa dłużej niż pół godziny. Ważne, by naprawa przeprowadzana była w odpowiednich warunkach warsztatowych, gdzie temperatura szyby i powietrza są zbliżone.
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PGE Obrót S.A. Filarem
Polskiej Gospodarki
PGE Obrót S.A. otrzymała tytuł „Filar Polskiej Gospodarki 2014” przyznawany firmom, które wspierają rozwój przedsiębiorczości na obszarze swojej działalności. Zwycięstwo w tym rankingu ma szczególne znaczenie, ponieważ najlepsze firmy na swoim
terenie wskazują lokalne samorządy.

Organizatorem rankingu jest Puls Biznesu.
To już 9. edycja tego wydarzenia. Ranking jest
pierwszym w Polsce katalogiem dużych firm
odgrywających czołową rolę w poszczególnych
województwach.
Firmy wyróżnione jako Filary Polskiej Gospodarki charakteryzują się stabilnością, mają
znaczący udział w rozwoju regionu jako pracodawcy wspierający i promujący zatrudnienie oraz
umożliwiający rozwój przedsiębiorczości. To firmy zaangażowane w działania na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej. Filary Polskiej Gospodarki
są zestawieniem firm stabilnych ekonomicznie a
jednocześnie utożsamiających się z regionami, w
których prowadzą działalność.
Swoją opinię na temat firm, które spełniają te warunki, przedstawiły samorządy. To włareklama

śnie samorządy terytorialne jako organy władzy
– zlokalizowane zarówno najbliżej lokalnych
przedsiębiorców, jak i społeczności – poprzez
swoje głosy decydują o zwycięzcach plebiscytu
w poszczególnych województwach.
Paweł Prządka, Prezes Zarządu PGE Obrót
S.A., pytany przez Puls Biznesu, „czego oczekuje od samorządów”, odpowiedział:
- Kontynuacji partnerskiej i korzystnej dla
obu stron współpracy. To bardzo ważne, że zaufaniem obdarzają nas samorządy, z którymi
współpracujemy na terenie całego kraju. Nowoczesna miejscowość, gmina, miasto zachwycają nie tylko pięknym krajobrazem i architekturą, ale też tym, że na każdym kroku widać rękę dobrego gospodarza. Dobry gospodarz dba
o każdy fragment życia lokalnej społeczności,
w tym o optymalną gospodarkę energetyczną.
PGE oferuje wysoką jakość usług, bezpieczeństwo dostaw i możliwość skorzystania z profesjonalnych rad sprzedawcy energii, który podpowiada także najlepsze rozwiązania dla swoich
Klientów.
Piotr Wró bel
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Serce za serce dla PGE Obrót S.A.
Łódzkie Hospicjum dla Dzieci uhonorowało PGE Obrót S.A. statuetką „Za
okazane serce i zaangażowanie w niesieniu pomocy dzieciom, których życie
zbyt szybko przemija”.

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci, które
wspiera Spółka, obchodzi 15. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji w Teatrze Muzycznym w Łodzi odbyła się uroczystość
podczas, której podsumowano dotychczasową działalność. Specjalne podziękowania
skierowano do osób, instytucji i firm, które przez te lata były związane z placówką,
wspierając ją pracą (wolontariusze), radą
lub funduszami na zakup sprzętu i wyposażenia medycznego.

reklama

Przez piętnaście lat Hospicjum objęło
opieką 213 rodzin z województwa łódzkiego. Obecnie z pomocy Hospicjum korzysta 64 pacjentów.
W gronie partnerów wspierających tę
placówkę jest łódzki Oddział PGE Obrót
S.A. - Wspierając Hospicjum pomagamy
nieuleczalnie chorym dzieciom. Cenimy
tę współpracę i zamierzamy ją kontynuować. Dzięki tej współpracy wiemy, że błędem jest spotykane niekiedy myślenie, iż
już więcej nic nie można dla tych dzieci
zrobić – mówi Dariusz Łukaszewski, Dyrektor Oddziału w Łodzi.
Piotr Wró bel
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Czas letnich upałów, wakacyjnych wyjazdów, dalekich podróży w nieznane,
jeszcze przed nami. Tymczasem pierwsze promienie mocnego słońca już od
jakiegoś czasu docierają do naszej
skóry. Są dotkliwe również w mieście,
za szybą autobusów, kawiarni, podczas wypoczynku przy miejskiej fontannie. Do tego dochodzą zanieczyszczenia pomieszczeń kurzem i pyłem,
przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, nieprawidłowe odżywianie się. Wszystko to przyczynia się
do uszkodzenia hydrolipidowej warstwy ochronnej, a w efekcie utraty wilgoci ze skóry. Aby tego uniknąć, pamiętajmy o nawilżaniu skóry twarzy i
ciała za pomocą specjalistycznych
preparatów. Tu pomóc mogą wybrane
produkty Iwostin Sensitia.

Nie zapominaj o nawilżaniu! Iwostin Sensitia
Skóra wrażliwa jest coraz częściej spotykanym problemem dermatologicznym.
Szacuje się, że dotyczy on nawet
40%–50% Polaków. Wrażliwość skóry może być wrodzona lub nabyta pod wpływem niekorzystnych czynników zewnętrznych, np. spalin, dymu papierosowego,
używek, stresu lub stosowania niewłaściwych kosmetyków.
Preparaty Iwostin Sensitia przeznaczone są do pielęgnacji skóry wrażliwej i alergicznej. Dogłębnie nawilżają skórę, docierając do głębokich warstw naskórka. Doskonale się wchłaniają, pozostawiając na
skórze ochronny film lipidowy. Skutecznie

wygładzają i regenerują skórę. Główne
składniki aktywne preparatów z linii Sensitia to witamina E (tokoferol), która zapobiega podrażnieniom i ma działanie fotoprotekcyjne, olej z pestek winogron, delikatnie natłuszczający i uelastyczniający
skórę, regenerujące masło shea oraz gliceryna roślinna o doskonałych właściwościach łagodzących oraz nawilżających.
Wszystkie preparaty zostały przetestowane
dermatologicznie w polskich ośrodkach
badawczych, w grupie osób ze skórą wrażliwą i wymagającą.
Krem intensywnie nawilżający SPF 20
Iwostin Sensitia (city-blocker)

reklama

jedwabnych wygładza i uelastycznia. Zabezpiecza skórę dłoni przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB.
Substancje aktywne: proteiny jedwabne, Pantenol (prowitamina B5), silikon,
olej z pestek winogron, gliceryna roślinna,
filtry UV
Cena: ok 23 zł (75 ml)

Preparat polecany szczególnie osobom ze skórą odwodnioną, o jasnych fototypach (I, II), w profilaktyce przedwczesnych objawów starzenia się skóry (przebarwienia, drobne zmarszczki), przy częstej i długotrwałej ekspozycji na słońce.
Zdecydowanie poprawia nawilżenie skóry,
chroni skórę wrażliwą i alergiczną przed
negatywnym wpływem środowiska: promieniowaniem UVA i UVB, które przyspiesza starzenie skóry, smogiem i ozonem. Dzięki zawartości fotostabilnych fitrów UVA i UVB gwarantuje wysoki poziom ochrony przeciwsłonecznej. Jest idealny jako podkład pod makijaż.
Substancje aktywne zawarte w kremie:
Preregen®, witamina E, witamina C, gliceryna roślinna, filtry UVA i UVB
Cena: ok 50 zł (50 ml)
Krem nawilżający Iwostin Sensitia
Krem nawilżający Iwostin dla skóry
suchej i alergicznej skutecznie i długotrwale nawilża. Jest zalecany do każdego rodzaju skóry. Dostarcza skórze cenne składniki
odżywcze i poprawia jej kondycję.
Substancje aktywne: olej z pestek winogron, witamina E, gliceryna roślinna
Cena: ok 34 zł (50 ml)
Krem odżywczy na noc z witaminami
C + E Iwostin Sensitia
Zawarte w nim witaminy C i E głęboko regenerują skórę podczas snu, poprawiają jej wygląd i działają przeciwrodnikowo. Krem wygładza naskórek, poprawia jego jędrność i elastyczność oraz wyrównuje
koloryt skóry.
Substancje aktywne: witamina C, witamina E
Cena: ok 46 zł (50 ml)
Krem do rąk pielęgnacyjny z filtrem
SPF 10 Iwostin Sensitia
Nawilża i chroni skórę dłoni przed
utratą wilgoci, a dzięki dodatkowi protein

Emulsja nawilżająca do pielęgnacji ciała Iwostin Sensitia
Dzięki zawartości oleju macadamia
skutecznie nawilża i delikatnie natłuszcza,
a także łagodzi podrażnienia i poprawia
wygląd skóry. Zalecana do pielęgnacji skóry dzieci i niemowląt powyżej 1. miesiąca
życia. Otrzymała pozytywną opinię Centrum Zdrowia Dziecka.
Substancje aktywne: olej macadamia,
skwalan roślinny, witamina E, gliceryna roślinna
Cena: ok 35 zł (200 ml)

12 extra PODKARPACIE

Sezon rowerowy czas zacząć!
Wiosna rozpieszcza nas słońcem i
ciepłą aurą - szkoda by było tego nie
wykorzystać! Warto rozpocząć sezon rowerowy i wybrać się z rodziną
na wycieczkę po okolicy – dla zdrowia i uciechy najbliższych.

Rodzinne przejażdżki rowerowe są
bardzo ciekawą formą wspólnego spędzania czasu. Nie dość, że dostarczają
najbliższym wiele radości, to jeszcze
stanowią dobrą okazję do pokazania
dzieciom wielu ciekawych miejsc w
reklama

okolicy. Razem można odkrywać też
nieznane wcześniej lokalizacje – może
w pobliskim lesie znajduje się ciekawa
chatka? A może zapomniane ruiny
przedwojennego domu? Razem możecie zabawić się w drużynę podróżników -odkrywców! Podczas wycieczki
można też zrobić przystanek na piknik
w pobliskim parku – zdrowa przekąska
na świeżym powietrzu doda wszystkim
energii do dalszej drogi.
Wyprawy rowerowe mają też swoje
dobre strony pod względem zdrowot-

nym – poprzez przebywanie na powietrzu dzieci zażywają sporej dawki tlenu. Jednostajny ruch sprawia, że układ
krążenia zmuszony jest do wydajniejszej pracy mającej dobry wpływ na serce. Ponadto dowiedziono, że w czasie
jazdy organizm wydziela endor finy
czyli hormony szczęścia, które poprawiają samopoczucie i zwiększają zadowolenie. Ale to nie wszystko – wzmacniają się mięśnie pleców, które podtrzymują dolny odcinek kręgosłupa
oraz kształtują się mięśnie łydek, ud i
pośladków. Jadąc na rowerze dzieci zażywają ruchu, co jest bardzo ważne
szczególnie w przypadku maluchów ze
skłonnością do nadwagi.
Zanim wybierzesz się z dziećmi na
wycieczkę, pamiętaj o kilku ważnych
rzeczach:

Załóż dzieciom wygodne
ubranie – nie krępujące ruchów i nie

zsuwające się. Dobrym rozwiązaniem
dla dziewczynek będą tutaj rajstopki ze
spódniczką (np. marki YO!), które
osłaniają odcinek lędźwiowy kręgosłupa, chroniąc przed przewianiem.
Światełko i odblaski – może
dojść do sytuacji, że gdy będziecie wracać z wycieczki, będzie się już ściemniało. Wtedy obowiązkowo trzeba mieć
sprawne światełko od roweru, a dzieci
powinny założyć odblaskowe kamizelki.
Krótkie dystanse na początek

– pamiętajmy, że dzieci są marudne.
Podczas pierwszych wiosennych wycieczek nie wyprawiajmy się zbyt daleko
od domu, tylko stopniowo przyzwyczajajmy maluchy do coraz większych odległości.

Odpowiednio ustaw siodełko

– złe ustawienie siodełka roweru może
powodować nadwyrężenie kręgosłupa i
zmęczenie.
Pamiętaj o kasku – nawet gdy
dziecko doskonale jeździ na rowerze,
musi mieć na głowie kask. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich
zagrożeń jakie mogą nas spotkać, więc
lepiej się zabezpieczyć.

Wspólne wycieczki rowerowe to
nie tylko dobra zabawa, ale także
wspomnienia na całe życie. Wybierzcie
się na przejażdżkę – na pewno nie będziecie żałować!
Więcej informacji o ofercie marki YO!
można znaleźć na Facebooku:
https://www.facebook.com/Yoclubpl
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Na fali kreacji – panele dekoracyjne Wave, Choppy, Curled marki Dunes
Wnętrze urządzone ze smakiem i nutą nowatorstwa to cel każdego projektu. Aby móc go zrealizować niezbędny jest oryginalny pomysł i nieszablonowe materiały wykończeniowe. Panele dekoracyjne 3D marki Dunes spełniają obie te wytyczne. Oryginalna przestrzenna faktura modeli
Wave, Choppy oraz Curled rozbudzi
twórczy apetyt i … pozwoli unieść się
na fali kreacji.

Na uwagę zasługują zwłaszcza modele
odwołujące się do naturalnych żywiołów i
abstrakcyjnych form. Zwolenników tak
nieszablonowych rozwiązań z pewnością
ujmie uroda paneli dekoracyjnych Wave,
których rzeźba przywodzi na myśl wzbureklama

rzoną taflę wody. Równie efektowne w wyrazie są panele Choppy. Ich motywem
przewodnim są linie, odwzorowujące
wzburzone fale morza. Asymetryczna faktura tego modelu wprowadza subtelny dekoracyjny ruch w płaszczyznę ściany. Jeszcze bardziej futurystyczny wzór prezentują panele Curled. Sinusoidalny układ linii
uspokaja i akcentuje harmonijny wydźwięk kompozycji. Co istotne, ten model
stosować można w pionie oraz poziomie.
Potencjał aranżacyjny każdego z modeli
paneli ściennych marki Dunes daje szerokie pole do kreacji tradycyjnych, jak i bardziej nowoczesnych wnętrz.
Za wyborem paneli dekoracyjnych
3D marki Dunes przemawiają nie tylko

względy estetyczne, ale i praktyczne.
Wykonane ze specjalnego gipsu, dodatkowo wzmocnionego włóknem szklanym, tworzą trwały element wystroju
wnętrza. Wymiary i waga paneli mogą
się różnić w zależności od rodzaju wzoru. W większości przypadków pojedyncza płyta waży ok. 10 kg przy wymiarach 1000 mm x 800 mm. Panele ścienne Dunes przeznaczone są do użytku
we wnętrznego, w pomieszczeniach,
gdzie nie występują duże wahania temperatur. Co istotne, panele trójwymiarowe są całkowicie niepalne, nietoksyczne i nie zawierają lotnych związków mineralnych.
wp
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