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Jeœli podjêliœmy decyzjê o wy-
jeździe na wakacje samocho-
dem, musimy zadbać zarów-

no o jego stan techniczny, jak i o na-
szą sprawność. I nie wystarczy  do-
lać płynu do wycieraczek, obejrzeć 
prognozę pogody i wypić kawę tuż 
przed wyjściem z domu, by skon-
centrować się na jeździe... 

Najłatwiej, i chyba najlepiej 
podjechać przed wyjazdem na sta-
cję diagnostyczną, by fachowcy 
przyjrzeli się samochodowi - 
sprawdzą stan hamulców, opon, 
ocenią olej i inne płyny eksploata-
cyjne, zwrócą uwagę na światła - 
ich jakość i ustawienie. Przy okazji 
mogą podpowiedzieć, by póki jesz-
cze czas, wyczyścić układ klimaty-
zacyjny, łącznie z wymianą  filtra. 
Do nas natomiast będzie należało 
wyczyszczenie szyb, zatankowa-
nie samochodu, sprawdzenie  ap-
teczki i gaśnicy. 

Rozpoczynając długą jazdę, 
zwróćmy uwagę na temperaturę 

w aucie. Ważne jest, by nie była ona 
zbyt wysoka. Nadmiar ciepła w ka-
binie zadziała usypiająco. Średnia 
temperatura powinna wynosić 
20–22 ° C. Ale zbyt niska tempera-
tura też nie jest najlepsza, najlepiej 
aby była 2–3 stopnie niższa niż pa-
nująca na zewnątrz pojazdu. 

Po drugie, wymuszona pozycja 
w samochodzie powoduje długot-
rwały ucisk na zakończenia włó-
kien nerwowych, co skutkuje bó-
lem kręgosłupa i karku, który mo-
że utrzymać się przez kilka dni. 
Dlatego warto unieść nieco luster-
ko wsteczne, aby podczas jazdy za-
chować pozycję wyprostowaną. 
Istnieją też dodatkowe, pożytecz-
ne akcesoria samochodowe, np. 
maty/nakładki na fotel kierowcy. 

– Redukują one nacisk zarów-
no na siedzisku, jak i na oparciu. 
Dzięki regulowanej części podpar-
cia kręgosłupa dopasowują się 
do pleców, poprawiając komfort 
jazdy – tłumaczy Jacek Poznański 
z firmy Tempur Polska. 

Ponadto – zachowajmy oczy 
otwarte szeroko. Aktywny towa-

rzysz podróży może być dla kieru-
jącego wsparciem. Wspólne ro-
zmowy, czy śpiewanie pomogą 
podtrzymać czujność kierowcy. 
Pasażer może także kontrolować 
czas jazdy i egzekwować liczbę po-
stojów po drodze.  

A co do tych ostatnich, to obo-
wiązuje jedna sprawdzona zasa-
da: zatrzymaj się przynajmniej raz 
na trzy godziny jazdy. Podczas ta-
kiego odpoczynku warto wykonać 
przynajmniej kilka prostych ćwi-
czeń, jak na przykład przysiady, 
pajacyki lub spacer, by dotlenić 
mózg i poprawić krążenie naszej 
krwi. a

g.okonski@glos.com 
GRZEGORZ OKOŃSKI

Tygodnik radzi Sprawdzony przez diagnostę stan samochodu jest 
równie ważny, jak dobra kondycja jego kierowcy

Zanim wyruszymy 
autem na wakacje

Jeśli podróż 
trwa bardzo 
długo, warto 
zdrzemnąć się, 
zjeść i umyć się 
na stacji 
benzynowej
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W wakacje darmowe zajęcia 
sportowe, plastyczne i teatralne

Przygotowania do wakacji 
zakończone. Plan dopię-
ty jest na ostatni guzik. 

Rodzice przedszkolaków nie 
muszą się martwić co zrobią 
z maluchami, gdy urlop im się 
skończy: pilskie przedszkola, 
będą pełniły dyżury. 

Biblioteka zorganizuje nato-
miast wakacje z wyobraźnią, 
czyli czytanie książek, słucha-
nie audiobooków, warsztaty 
plastyczne i teatralne oraz pro-
jekcje filmowe. Dzieci bezpłat-
nie będą mogły korzystać z gier 
planszowych. 

Także w Muzeum Okręgo-
wym odbywać się będą warszta-
ty tematyczne pt. Tajemniczy 
ogród. Zajęcia we wtorki 
i czwartki, a cena za warsztaty 
to jedyne 5 złotych.  

Wiele atrakcji czeka na naj-
młodszych w Regionalnym 
Centrum Kultury. 

– Nie zabraknie kina w tech-
nice 3D, będą warsztaty teatral-
ne, taneczne, fotograficzne 
i plastyczne – zachęca Stanisław 
Dąbek, dyrektor RCK w Pile. 

Będzie można też rozwijać 
tężyznę fizyczną. MOSIR 
przy ul. Bydgoskiej organizuje 
Letnią Akademię Piłki Nożnej 

codziennie od godz. 10. do 13. 
W tych samych godzinach Let-
nia Akadamia Tenisa Ziemnego, 
na kortach przy ul. Dąbrowskie-
go. A w weekendy na Płotkach 
od 12. do 15. instruktorzy będą 

zabawiać dzieci, organizu-
jąc konkursy z nagrodami.  

Aquapark przygotował bile-
ty rodzinne i zniżki dla studen-
tów i dzieci. Nawet za saunę 
młodzież zapłaci mniej, bo jedy-

nie 40 groszy za minutę. Przez 
całe wakacje czynne będą Orli-
ki i Miasteczko Ruchu Drogowe-
go. 

Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej organizuje z kolei 

kolonie dla dzieci z uboższych 
rodzin. W sumie z takiego wy-
poczynku skorzysta 255 dzieci. 

– Przygotowujemy też kolo-
nię taneczną, która dzieciom się 
niezwykle podoba – dodaje 

Wanda Kolińska, dyektor MOPS. 
Już od czerwca będzie moż-

na też korzystać z odkrytego ba-
senu, znajdującego się na tere-
nie Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Czarnkowie. Pływalnia jest 
czynna podobnie jak w latach 
ubiegłych: w poniedziałki od 15. 
do 20., a w pozostałe dni od 10. 
do 20. 

– Ceny biletów również się 
nie zmieniają. Całodzienny bilet 
normalny to wydatek rzędu 7 zł, 
a ulgowy to 5 zł. Karnety mie-
sięczne są odpowiednio w cenie 
70 i 50 zł – informuje Krzysztof 
Cimoszko, dyrektor OSiR 
w Czarnkowie. – W trosce 
o komfort wypoczywających 
zmieniliśmy nieco otoczenie ba-
senów. Mamy nadzieją, że popra-
wie to ich komfort – dodaje. 

Lato nad wodą można też 
spędzić w Trzciance. Od 1 lipca 
do dyspozycji plażowiczów będą 
trzy kąpieliska, strzeżone przez 
trzcianeckich ratowników dru-
żyny WOPR Anioły. Znajdują się 
one tradycyjnie: dwa nad jezio-
rem Sarcz i jedna nad Logo. Swo-
je oferty przygotują też placówki 
kulturalno-oświatowe. W  
Czarnkowie letnią akcją koordy-
nuje Miejskie Centrum Kultury. 
W Trzciance swoje zajęcie zorga-
nizuje m.in. Młodzieżowy Dom 
Kultury i biblioteka.  
WSPÓŁPRACA: TOM
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Dla dzieci przygotowano m.in. darmowe zajęcia plastyczne. 
Będą też warsztaty fotograficzne, taneczne i filmy 3D

a.kledzik@glos.com 
AGNIESZKA KLEDZIK 

Wakacje tuż, tuż: Piła przygotowała moc atrakcji, nudno nie będzie w Trzciance i Czarnkowie 
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W Pile jest wiele placów zabaw. Ten na Wyspie jest oblegany 
przez najmłodszych, teraz można korzystać też z siłowni 

WAKACJE Z REMONTEM 
a W Regionalnym Centrum 
Kultury w wakacje będzie trwał 
remont, ale wszystkie zajęcia 
odbędą się zgodnie z planem – 
zapewnia Stanisław Dąbek 
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sobie tak zwan¹ poczt¹ pantoflo-
w¹. To najlepsza reklama. 

– Przyje¿d¿aj¹ do nas rodziny, 
które nas znają. Byli raz i wracają 
za rok. Jak mów ią: przyjeżdżają 
po spokój i ciszę – wyjaśnia Gra-
żyna Łosoś, właścicielka gospo-
darstwa agroturystycznego. – 
W weekend jechaliśmy z mężem 
nad morze, zaproponowaliśmy 
taki wyjazd także naszym goś-
ciom, ale oni nie chcieli, woleli 
wiejską ciszę – dodaje. 

Turyści wybierając agrotury-
stykę powinni się liczyć z tym, że 
luksusów jednak nie będzie. Cza-

sem czuć obornik, a czasem ku-
ry pieją o świcie. Są to uroki wsi, 
do których mieszczuchom trud-
no się czasem przyzwyczaić. 

– Z reguły jednak ci, którzy 
wybierają agroturystykę wiedzą, 
z czym ona się łączy – śmieje się 
pani Grażyna Łosoś. 

By prowadzić agroturystykę 
nie wystarczy kilka pokoi dla tu-
rystów i łazienka. Teraz turyści 
oczekują dodatkowych atrakcji. 
W Walentynowie oferują prze-
jażdżki konne i  bryczką. 

Podobnie jest w Jędrusiowej 
Chacie w  Kocieniu Wielkim, 
w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim. Konie to tu podsta-
wa. Dr Zofia Wojciechowska, 
współwłaścicielka gospodarstwa 
Jędrusiowa Chata, jest dyplomo-
wanym terapeutą hippoterapii. 
Wiele lat temu przyjechali tu 
z mężem z Poznania. Szukali 
w Kocieniu Wielkim spokoju, te-
raz ten spokój oferują swoim goś-
ciom. 

– Do nas docierają ci, którzy 
stronią od zgiełku i gwaru, nie in-
teresuje ich bieganie z knajpy 
do knajpy, szukają przyrody 
i u nas ją mają na wyciągnięcie rę-
ki – tłumaczy  Zofia Wojciechow-
ska. 

Oczywiście oferuje nie tylko 
konie i las, ale także wygodne 
warunki odpoczynku, za niedu-
że pieniądze. Agroturystyka to 
zatem doskonała oferta dla ca-
łych rodzin, bo można tu wypo-
cząć razem z dziećmi. a
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Wieś sielska 
i anielska. 
Tak można 
wypocząć! 

Agroturystyka staje się coraz bardziej 

popularna, to już nie tylko moda na aktywny 

wypoczynek, to też szansa na spalenie stresu 

po aktywnym miejskim życiu zawodowym 

z daleka od zatłoczonych plaż i szlaków górskich 

G ospodarstwa agroturys-
tyczne na północy Wiel-
kopolski pojawiają się jak 

grzyby po deszczu. Nic dziwne-
go. Walory krajobrazowe naszych 
terenów są niezaprzeczalne. La-
sy, jeziora, rzeki urzekają swoim 
urokiem turystów z odległych 
części kraju. Lubią tu wypoczy-
wać szczególnie turyści ze Śląska 
oraz z okolic Łodzi. Coraz częściej 
wybierając północ Wielkopolski, 
a nie zatłoczone i hałaśliwe plaże 
nadmorskie, czy też przepełnio-
ne szlaki górskie. Coraz częściej 
zaglądają tu też turyści z zagrani-
cy. 

Dotacje unijne na przebudo-
wę wiejskich domów na kwatery, 
z których bardzo wiele gospo-
darstw już skorzystało, pozwoli-
ły na tyle poprawić bazę, że tury-
sta dostaje wszystkie niezbędne 
„miejskie” wygody, a jednak ko-
rzysta z uroków wsi. Spokoju, ci-
szy, świeżego powietrza i dobre-
go, ekologicznego jedzenia.   

Na wsi nie jest nudno 
Cisza i spokój, komuś może koja-
rzyć się z nudą, ale nie w gospo-
darstwie pani Grażyny Łosoś 
z Walentynowa, w powiecie pil-
skim. Jej Łososiówkę od lat 
odwiedzają turyści nie tylko z Po-
znania, czy Bydgoszczy, ale coraz 
częściej właśnie ze Śląska. Infor-
macje o jej kwaterach przekazują 

Turyści 
z miasta mówią, 
że przyjeżdżają 
na wieś po ciszę 
i spokój  
GRAŻYNA ŁOSOŚ

Wieś to też 
dobre jedzenie, 
domowej 
roboty i mleko 
prosto 
od krowy... 
ZOFIA WOJCIECHOWSKA 

Turystów na wieś przyciąga spokój, 
cisza, las i wiejskie chaty z pięknymi 
ogrodami. Do naszego regionu 
przyjeżdża dużo mieszczuchów ze 
Śląska, oni cenią sobie czyste powietrze 

POPULARNOŚĆ NASZYCH GOSPODARSTW AGROTURYSTYCZNYCH ROŚNIE Z ROKU NA ROK 
TURYŚCI SZUKAJĄ TAM ODSKOCZNI OD ZGIEŁKU DUŻYCH MIAST, WYPOCZYWAJĄ U NAS NAWET MIESZKAŃCY ŚLĄSKA!
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sobie tak zwaną pocztą pantoflo-
wą. To najlepsza reklama. 

– Przyjeżdżają do nas rodziny, 
które nas znają. Byli raz i wracają 
za rok. Jak mów ią: przyjeżdżają 
po spokój i ciszę – wyjaśnia Gra-
żyna Łosoś, właścicielka gospo-
darstwa agroturystycznego. – 
W weekend jechaliśmy z mężem 
nad morze, zaproponowaliśmy 
taki wyjazd także naszym goś-
ciom, ale oni nie chcieli, woleli 
wiejską ciszę – dodaje. 

Turyści wybierając agrotury-
stykę powinni się liczyć z tym, że 
luksusów jednak nie będzie. Cza-

sem czuć obornik, a czasem ku-
ry pieją o świcie. Są to uroki wsi, 
do których mieszczuchom trud-
no się czasem przyzwyczaić. 
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wybierają agroturystykę wiedzą, 
z czym ona się łączy – śmieje się 
pani Grażyna Łosoś. 
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nie wystarczy kilka pokoi dla tu-
rystów i łazienka. Teraz turyści 
oczekują dodatkowych atrakcji. 
W Walentynowie oferują prze-
jażdżki konne i  bryczką. 

Podobnie jest w Jędrusiowej 
Chacie w  Kocieniu Wielkim, 
w powiecie czarnkowsko-
trzcianeckim. Konie to tu podsta-
wa. Dr Zofia Wojciechowska, 
współwłaścicielka gospodarstwa 
Jędrusiowa Chata, jest dyplomo-
wanym terapeutą hippoterapii. 
Wiele lat temu przyjechali tu 
z mężem z Poznania. Szukali 
w Kocieniu Wielkim spokoju, te-
raz ten spokój oferują swoim goś-
ciom. 

– Do nas docierają ci, którzy 
stronią od zgiełku i gwaru, nie in-
teresuje ich bieganie z knajpy 
do knajpy, szukają przyrody 
i u nas ją mają na wyciągnięcie rę-
ki – tłumaczy  Zofia Wojciechow-
ska. 

Oczywiście oferuje nie tylko 
konie i las, ale także wygodne 
warunki odpoczynku, za niedu-
że pieniądze. Agroturystyka to 
zatem doskonała oferta dla ca-
łych rodzin, bo można tu wypo-
cząć razem z dziećmi. a
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aa Wakacyjny pobyt w lesie 
może być fascynującą przygodą 
– by tak jednak było, trzeba się 
do niego przygotować. 

Trzeba przede wszystkim 
przestrzegać ustalonych zasad. 
Przede wszystkim, jak zawsze 
przestrzegają leśnicy i strażacy, 
w lasach i na terenach śródleś-
nych, na obszarze łąk, torfowisk 
i wrzosowisk, jak również w od-
ległości do 100 m od granicy la-
sów jest zabronione wykonywa-
nie czynności mogących spowo-
dować pożar, szczególnie: ro-

zniecenie ognia poza miejscami 
wyznaczonymi do tego celu 
przez właściciela lub zarządcę 
lasu, wypalanie wierzchniej 
warstwy gleby i pozostałości ro-
ślinnych, palenie tytoniu, z wy-
jątkiem dróg utwardzonych 
i miejsc wyznaczonych do poby-
tu ludzi, wjazd na teren leśny 
pojazdami – nie tylko samocho-
dami, ale też motocyklami, czy 
ruadami - poza drogami pub-
licznymi, i wejście na teren ob-
jęty całkowitym zakazem wstę-
pu np. szkółki leśne. Nie wolno 

też parkować i biwakować poza 
wyznaczonymi miejscami, 
puszczać luzem psów, płoszyć, 
ścigać, chwytać i zabijać zwie-
rząt, zaśmiecać i zanieczyszczać 
glebę i wody, rozkopywać grunt 
i rozgarniać ściółkę. Oczywiście 
zabronione jest też niszczenie 
drzew, krzewów i innych roślin, 
i niszczenie urządzeń i obiek-
tów turystycznych oraz tablic 
i znaków informacyjnych. 
Szczególnie surowe zasady pa-
nują w parkach narodowych 
i rezerwatach przyrody. 

I jeszcze jedno – zabawy 
w lesie np. ASG, czy paintball, 
powinny być prowadzone wte-
dy, gdy ich organizator ma zgo-
dę nadleśniczego. Podjęte 
na dziko mogą stać się przyczy-
ną tragedii, gdy gracze znajdą się 
np. na terenie objętym polowa-
niem, czy np. wyrębem lasu. 
Leśniczy może też określić, ja-
kie rejony są ostojami zwierzy-
ny, czy chronionymi uprawami 
leśnymi. a

Las to nie przydomowy ogródek. Zachowaj rozsądek i ostrożność
Tygodnik radzi Do lasu warto wchodzić, ale trzeba go uszanować. Złamanie zasad może grozić nawet śmiercią

Odpoczywaj tylko w miejscu do tego przeznaczonym
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