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Szanowni Czytelnicy,

Nadeszła wiosna, a wraz z nią zmiany 
oraz nowości w ofercie Sindbad Eurobus. 
Na stronie 4 mogą Państwo przeczytać 
o zmianie miejsc przystankowych oraz 
godzin odjazdów. Pojawiły się również 
kolejne nowe linie na Ukrainę. 

Słoneczne dni sprawiają, że coraz częściej 
zaczynamy zastanawiać się, gdzie spędzić 
majowy długi weekend, który w tym roku 
może trwać aż pięć dni. Dlatego z myślą 
o osobach niezdecydowanych na stronie 
14. przedstawiamy osiem najlepszych 
miejsc, które warto odwiedzić w czasie 
majówki. Trzeba jednak do nich jakoś 
dotrzeć, a jak wiadomo, długie wyjazdy 
często bywają męczące i nudne. Okazuje 
się, że sposobów na przetrwanie długiej 
jazdy jest dość sporo. Trzeba tylko je znać. 
Aby podczas podróży czas płynął szybciej 
i przyjemniej, na stronie 10. podpowiada-
my kilka prostych rozrywek, które umilą 
naszą wycieczkę w autokarze. Dodatkowo 
na stronie 27. mogą Państwo przeczytać 
o tym, jak najlepiej przygotować się do 
długiego weekendu, aby uniknąć sytuacji, 
które mogą sprawić, że nasza majówka nie 
zostanie mile zapamiętana.

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, 
dlatego z myślą o miłośnikach pizzy, 
makaronów, ciepłego morza, pięknych 
plaż i fiata 500, Firma Sindbad od kilku lat 
oferuje ekspresową linię z Polski prosto na 
Riwierę Adriatycką. Więcej na ten temat 
mogą Państwo przeczytać na stronie 20. 

Życzymy miłej lektury!
Redakcja

Majówka to czas wypoczynku na 
świeżym powietrzu.Wiosną nie ma nic 
przyjemniejszego niż piknik na świe-
żej, zielonej trawie w pełnym słońcu. 
Zieleń trawy, kwitnące kwiaty i śpiew 
ptaków gwarantują dobre samopo-
czucie niezależnie od tego, gdzie się 
znajdujemy.

w drodze

co nowego
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Nowe linie na Ukrainę
W ostatnim czasie wprowadzone zostały 
nowe linie na Ukrainę.

W ramach współpracy z  firmami UA-PL 
Kiełbasa oraz Zbarazkie ATP 16140, oferujemy 
połączenia: 

• E-176 (wyjazdy z Polski w piątki i soboty, 
powroty do Polski w środy i czwartki) 
Katowice, Kraków, Rzeszów, Przemyśl 
– Lwów, Złoczów, Tarnopol, Zbaraż, 
Podwołoczyska, Wołoczyska, Chmelnicki.

• E-177 (wyjazdy z Polski w soboty, powroty 
do Polski w czwartki) Puławy, Warszawa, 
Lublin, Zamość, Tomaszów Lubelski – 
Lwów, Stryj, Kalusz, Iwano-Frankowsk.

Kooperacja z firmą LUX-REISEN to codzienna 
obsługa takich połączeń z/do Polski jak: 

REKLAMA

Zmiana godzin odjazdów
Na liniach 1, 2, 3, 4, 6ex, 10 i 15 zmianie uległa godzina odjazdu z Kędzierzyna-Koźla

Wprowadzone zostały dwa nowe przystanki z Polski Południowej – KRUPSKI MŁYN oraz KIELCZA, 
obsługiwane codziennie w ramach anteny Tworóg – Strzelce Opolskie.  
W związku z powyższym godziny odjazdów na ww. antenie uległy zmianie. 

Na Dworcu PKS w Szczecinie, przy stanowisku nr 1, swoją siedzibę 
ma Biuro Podróży 1000 MIAST, długoletni i lojalny partner naszej 
firmy. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 
9:00 do 17:00, a w soboty od 9:00 do 13:00. Firma posiada w sprze-
daży bilety na połączenia Sindbad Eurobus do 28 krajów w Europie. 
Gwarantujemy, że otrzymają  tam Państwo rzetelną informację, 
szybką pomoc, a także miłą i profesjonalną obsługę.

Wiadomości Sindbad w Szczecinie

co nowego co nowego

 Katedra św. Mikołaja w Kijowie 

STARA GODZINA ODJAZDU NOWA GODZINA ODJAZDU MIASTO

18.10 18.00 Kędzierzyn-Koźle

STARA GODZ. 
PRZYJAZDU

NOWA GODZ. 
PRZYJAZDU MIASTO STARA GODZ. 

ODJAZDU
NOWA GODZ.

ODJAZDU

9.35 9.50 TWORÓG 17.50 17.45
- 9.35 KRUPSKI MŁYN - 18.00
- 9.20 KIELCZA - 18.15

9.05 9.10 ZAWADZKIE 18.20 18.25
8.55 8.50 JEMIELNICA 18.35 18.45

Zmiana miejsc przystankowych
• Cieszyn – stacja paliw PKN ORLEN,  

ul. Filasiewicza
• Llanelli – Waunlanyrafon Str., przystanek 

autobusowy vis a vis Police Station
• Gelsenkirchen – Hiberniastraße 10, 45879 

Gelsenkirchen
• Pszczyna – Parking marketu ALDI,  

ul. Broniewskiego 1  Ławra Peczerska w Kijowie

• E-121 Gdańsk, Grudziądz, Toruń, 
Włocławek, Kutno, Łódź, Piotrków 
Trybunalski, Kielce, Opatów, Sandomierz, 
Stalowa Wola, Nisko, Jarosław – Lwów, 
Złoczów, Tarnopol, Podwołoczyska, 
Wołoczyska, Chmielnicki, Latyczów, 
Winnica. 

• E-122 Łódź, Głowno, Łowicz, Sochaczew, 
Bramki, Błonie, Warszawa, Grójec, 
Radom, Puławy, Lublin, Chełm – Łuck, 
Równe, Nietyszyn, Sławuta, Szepietówka, 
Starokonstantynów, Chmielnicki, 
Jarmolnice, Dunajowce, Kamieniec 
Podolski. 

• E-123 Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 
Poznań, Leszno, Wrocław, Opole, 
Katowice, Kraków, Tarnów, Rzeszów, 
Przemyśl - Lwów, Złoczów, Tarnopol, 
Podwołoczyska, Wołoczyska, Chmielnicki.

Dzięki współpracy z firmą Intercars z Krakowa,  
w ramach codziennych wyjazdów, możemy 
wybrać relacje:

• I-700 Warszawa, Lublin, Poznań, 
Leszno, Wrocław, Opole, Katowice, 
Kraków, Rzeszów – Lwów, Tarnopol, 
Chmielnicki, Winnica, Uman, Perwomajsk, 
Jużnoukrajinsk, Wozniesieńsk, Mykolaiv, 
Cherson, 

• I-701 Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 
Piła, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, 
Płock, Sochaczew, Gdynia, Gdańsk, 
Elbląg, Ostróda, Płońsk, Warszawa, 
Radom, Lublin – Lwów, Tarnopol, Iwano-
Frankowsk, Kołomyja, Czerniowce,

• I-702 Gdynia, Gdańsk, Elbląg, Ostróda, 
Płońsk, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, 
Piła, Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Płock, 
Sochaczew, Warszawa, Lublin – Łuck, 
Równe, Żytomierz, Kijów, Sumy, Charków
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Unikatowe środki transportu 
na świecie

Zapewne każdy z nas chociaż raz w życiu skorzystał z popularnych i szeroko dostępnych środków 
transportu. Autokar, pociąg, rower, samochód – żadna nowość można by rzec. Jednak pomysłowość 
ludzka nie zna granic. Wykorzystując dostęp do akwenów wodnych, ukształtowanie terenu czy 
wojskową myśl techniczną, stworzono niezwykle unikatowe pojazdy. Niejednokrotnie ułatwiają one 
mieszkańcom życie codzienne, a turystom pozwalają doświadczyć niezwykłej przygody.

szybach, nurkuje w Mozie i Dunaju i zabiera 
w rejs. W Rotterdamie podczas wycieczki 
możemy zobaczyć m.in. wieżę widokową 
Euromast, podnoszony most De Hef, Mariti-
me Museum czy most Erasmus. Zwiedzając 
Budapeszt z  siedzeń amfibii ujrzymy Węgier-
ską Akademię Nauk w dzielnicy Peszt, Parla-
ment, bazylikę św. Stefana, Wielką Synagogę, 
Operę, plac Bohaterów, Pałac Królewski czy 
Cytadelę. 

Wracamy na ląd, a może bardziej odpo-
wiednie w przypadku Wuppertaler Schwe-
bebahn byłoby określenie – w powietrze. 
Mowa bowiem o ponadstudziesięcioletniej, 
wiszącej kolei w niemieckim Wuppertalu. 

Hindusi, Pakistańczycy czy Tajowie uznali, 
że samochód jest przereklamowany i rolę 
taksówek przejęły autoriksze, w Tajlan-
dii znane również jako tuk-tuki. To małe, 
trójkołowe pojazdy silnikowe, z kabiną dla 
kierowcy z przodu i kanapą dla trzech osób 
z tyłu, z zadaszeniem, ale bez okien i drzwi – 
gwarantowana naturalna klimatyzacja. Mak-
symalna prędkość możliwa do osiągnięcia 
zwyczajowo nie przekracza 50 km/h, jednak 
w trakcie podróży po zatłoczonych ulicach 
miast, chociażby Bangkoku, wiatru we wło-
sach raczej nie poczujemy. Lokalni mieszkań-
cy uważają autoriksze za doskonały środek 
transportu – jest tani, niewiele pali i zajmuje 
mało miejsca, a trójkątny kształt pozwala na 

łatwe manewrowanie. Należy pamiętać, by 
cenę przejazdu ustalić, zanim ruszymy w dro-
gę, by oszczędzić sobie jazdy okrężną trasą 
i najważniejsze – targujmy się!  W Indiach 
autoriksze na tyle fascynują mieszkańców, 
że organizowane są uliczne zawody „Indian 
Autorickshaw Challenge”.

A gdyby tak spróbować po lądzie i wodzie, 
bez przesiadania się z jednego środka trans-
portu do drugiego? W takich miastach jak 
Rotterdam czy Budapeszt mało kogo szokuje 
pojazd, który z ulicy zjeżdża do rzeki. Auto-
bus amfibia, w niczym nie przypominający 
wojskowego sprzętu, luksusowy pojazd 
o nowoczesnej sylwetce i panoramicznych 

mIędzy nAmI

 Hindusi, Pakistańczycy czy Tajowie uznali, że samochód jest przereklamowany i rolę taksówek przejęły autoriksze 
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Kto powiedział, że jak na sanki to tylko w zimie? Portu-
galczycy przełamują ten stereotyp i z sani czynią jedną 
z atrakcji Funchal, nieoficjalnej stolicy wyspy Madera. Nad 
miastem góruje wzgórze Monte, z którego za pomocą wikli-
nowych koszy, napędzanych siłą nóg Maderczyków, można 
szybko zjechać do miasta. Słomiane kapelusze to nie tylko 
domena krajobrazu weneckich kanałów, u portugalskich 
ulicznych „gondolierów” również możemy je dostrzec. 
Oprócz nakrycia głowy, charakterystyczne dla zawodowych 
carreiros jest specjalne obuwie, którego podeszwa musi 
wytrzymać hamowanie po asfalcie, a także nieskazitelnie 
biała koszula i spodnie. Brak pasów i hamulców, stroma, 
dwukilometrowa trasa, pędzące samochody, a pod tobog-
ganem tylko dwie płozy – bez wątpienia to atrakcja dla ludzi              
o mocnych nerwach i lubiących adrenalinę. Tradycja wi-
klinowych sań sięga XIX wieku, wtedy stanowiły regularny 
środek transportu dla mieszkańców chcących dostać się 
ze wzgórza do miasta lub dla chcących przetransportować 
owoce i warzywa. 

Skoro mowa o transporcie żywności, nie sposób pominąć 
bajecznie kolorowej pakistańskiej ciężarówki. Dla większo-
ści kierowców stanowi ona niemalże drugi dom, dlatego 
dekorują je najrozmaitszymi bibelotami, frędzlami, dzwo-
neczkami, baldachimami, rzeźbią i malują, tworząc swoiste 
dzieła sztuki.  Wizerunki bogów, mitycznych stworzeń, pej-
zaże, religijne cytaty, pomysłowość właścicieli nie zna gra-
nic. W Quetta i Peshawar charakterystyczne są rzeźbienia 
w drewnie, dla Rawalpindi i Islamabadu typowe są plastiko-
we dodatki, natomiast w Karachi dostrzeżemy ornamenty 
w kształcie wielbłądzich kości. Stacjonujący w Pakistanie 
amerykańscy żołnierzy nadali ciężarówkom nazwę Jingle 
Trucks, sugerując się dzwoneczkami, przymocowanymi do 
przedniego zderzaka, burty i tyłu samochodu. Wiatr,  wpra-
wiając je w ruch, tworzy niezwykłą melodię, która niesie się 
po bezdrożach.  

Ostatnim przystankiem uczynimy Półwysep Indochiński, 
gdzie w jednym z krajów rozwój kolei zatrzymał się dawno 
temu. Lokalni mieszkańcy postanowili wykorzystać stare 
Tory, wprowadzając na nie bambusowe wehikuły. W Kam-
bodży, bo o tym państwie mowa, tego budulca jest pod 
dostatkiem, dołóżmy do tego pomysłowość i zaradność 
Azjatów i powstaje najszybciej zbudowany pociąg na świe-
cie. Stworzyli oni bowiem pojazd na wzór drezyny, różni je 
jednak ruchomość silnika i platformy – w kambodżańskim 
pociągu można je rozdzielić od kół i odstawić w inne miej-
sce. Jest to niezwykle przydatne, gdy spotykają się dwa 
pociągi jadące w przeciwnym kierunku. Nie ma tej dogod-
ności, by użyć zwrotnicy, bo tor jest tylko jeden, więc prze-
noszony jest ten bambusowy pojazd, która w danej chwili 
ma mniejszy załadunek. Pociąg może rozwinąć prędkość 
40 km/h, a spotkać go można na trasie między Battambang 
i Phnom Penh. Przebiegają tamtędy stare tory, na których 
jeszcze kilka lat temu kursowały regularne linie kolejowe. 
Pokonywały tę niespełna trzystukilometrową odległość 
w ponad 15 godzin! To niemalże tyle, ile potrzebuje autokar 
Sindbada na pokonanie trasy Kraków – Paryż, liczącej po-
nad 1500 kilometrów. 

To najdłuższa na świecie kolej podwiesza-
na, łącząca dzielnice Oberbarmen/Barmen 
i Vohwinkel, mająca ponad 13 kilometrów 
długości. Czterosilnikowa maszyna pozwala 
na rozwinięcie prędkości 60 km/h. Znaczna 
część trasy biegnie nad rzeką Wupper, 12 
metrów nad taflą wody. Tabor liczy 28 wa-
gonów, mogących pomieścić maksymalnie 
200 osób, a dziennie przewożący niemalże 
70 tysięcy pasażerów. W latach 50. XX wieku 
doszło do nietypowego zdarzenia na jej po-
kładzie. Cyrk Althoff postanowił  przewieźć 
w jednym z wagonów młodego słonia Tuffi, 
który miał być żywą reklamą ich biznesu. 
Niestety, zwierzę przestraszyło się i wybi-
jając szybę, spadło do rzeki. Na szczęście 
został tylko lekko rany, a dla upamiętnienia 
tego wydarzenia namalowano jego wizeru-
nek na ścianie pobliskiego budynku. 

Nabieramy rozpędu i przenosimy się do Ja-
ponii, gdzie pociąg, wykorzystując zjawisko 
lewitacji magnetycznej,  może osiągnąć 
prędkość, dotychczas zarezerwowaną dla 
samolotów, nieco ponad 600 km/h! Fran-
cuskie TGV, chiński Transrapid, włoski Italo 
czy Pendolino nie mogą nawet równać się 
z wynalazkiem Kraju Kwitnącej Wiśni. Po 
zakończeniu budowy linii wykorzystującej 
technologię Maglev, planowanej na 2027 rok, 
odległość 286 kilometrów dzielącą Tokio 
i Nagoję, będzie można pokonać w zaledwie 
40 minut! Obecnie pociąg Shinkansen prze-
mierza tę trasę w czasie ponaddwukrotnie 
dłuższym. Nie jest to na pewno ostateczne 
słowo Japończyków w kwestii budowy naj-
szybszych pociągów świata. 

Transport odbywa się nie tylko na lądzie, 
wodzie czy w powietrzu, ale również pod zie-
mią. Przykładem oryginalności jest Carmelit 
– podziemna kolej linowo-terenowa prze-
mierzająca Hajfę w Izraelu, znana jako naj-
mniejsze metro świata. Znaczna część miasta 
położona jest na Górze Karmel, więc pod 
koniec lat 60., chcąc ułatwić mieszkańcom 
przemieszczanie się w górę i w dół,  rozpo-
częto budowę podziemnej kolei. Ma ona nie-

spełna 2 kilometry długości i zatrzymuje się 
na sześciu przystankach, a cała podróż trwa 
8 minut. Obecnie, ze względu na tak słabo 
rozwiniętą sieć punktów postojowych, nie 
jest najczęściej wybieranym środkiem loko-
mocji, stanowi bardziej atrakcję turystycz-
ną. Co ciekawe, Carmelit jest jedyną koleją 
podziemną w Izraelu, bowiem od 2011 roku 
w budowie jest metro w Tel Awiwie.

Pewne środki transportu są na tyle charak-
terystyczne i kojarzą się z danym państwem 
lub miastem, że stają się jego symbolem. 
Tak rzecz się ma w przypadku przemierza-
jącej weneckie kanały gondoli. Dawniej sta-
nowiły środek transportu dla mieszkańców 
miasta położonego na ponad stu wyspach, 
obecnie są jedynie atrakcją turystyczną, 
atrakcją jednak nie byle jaką. Gondole czę-
sto grają główną rolę w filmach o miłości 
i sesjach zdjęciowych, nic więc dziwnego, że 
przyciągają chętnych na romantyczny rejs 
z całego świata. Obsługiwane są przez gon-
dolierów, najczęściej ubranych w charakte-
rystyczne bluzki w paski, czarne spodnie, 
a ich głowę zdobią słomiane kapelusze. Aby 
chwycić w dłoń wiosło, trzeba przejść szko-
lenie, zdać specjalistyczny egzamin i władać 
językami obcymi, nic więc dziwnego, że li-
cencje posiada tylko nieco ponad 400 osób.   Pakistańska ciężarówka 

Bambusowy wehikuł w Kambodży  
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Ty dbasz o innych. My zadbamy o Ciebie.
Wszystkim opiekunkom życzymy spokojnych Świąt Wielkiej Nocy 

oraz wiosennej pozytywnej energii.

Najlepsza oferta
dla opiekunek i opiekunów
LAXO Care to znana i sprawdzona firma, która  
od wielu lat zatrudnia i oferuje pracę dla polskich 
opiekunek w Niemczech. Gwarantujemy dobre  
zarobki, uczciwe warunki i przyjazną atmosferę.

Zadzwoń:
+48 61 666 2993

Wejdź na:
www.laxocare.pl

Napisz do nas:
opieka@laxocare.pl

Zarobki nawet 1500 € na rękę  

Co robić w podróży? 
Poznaj kilka ciekawych 
pomysłów

Lubimy jeździć i zwiedzać. Często jednak podróż autokarem w pewnym momencie może 
wydawać się nam długa i męcząca. W szczególności, gdy nasz cel jest bardzo daleko, 
a wycieczka ciągnie się w nieskończoność. Okazuje się, że sposobów na umilenie długiej 
jazdy jest dość sporo. Trzeba tylko je znać. Jak więc przygotować się do drogi, co ze sobą 
zabrać i jak sprawić, żeby czas mijał zdecydowanie przyjemniej i przede wszystkim szybciej? 
Podpowiadamy.

Wielkimi krokami zbliża się sezon urlopo-
wy. A to z kolei oznacza, że większość z nas 
zaczyna planować wycieczki w dalekie lub 
bliskie rejony. Gdy już zdecydowaliśmy się 
na miejsce naszego urlopu, czas na wybór 
transportu. Samolot? To dobry pomysł, ale 
bilety trzeba zarezerwować ze sporym wy-

przedzeniem. Własny samochód? Wycieczka 
autem często wiąże się z dużymi kosztami. 
Może więc autokar? Ciasne i nieklimatyzowa-
ne autobusy już dawno odeszły do lamusa. 
Dziś przestronne wnętrza oraz wygodne 
fotele zachęcają do podróży. Dlatego coraz 
więcej turystów decyduje się właśnie na tę 

opcję transportu. I choć niektórych może 
przerażać wizja wielogodzinnej jazdy, nie ma 
czego się obawiać. Sposobów na umilenie 
sobie podróży jest sporo, dzięki czemu na-
sza wycieczka może okazać się prawdziwą 
frajdą. Poznaj 10 trików, które sprawią, że do 
celu dotrzesz szybciej, niż się wydaje!

 Wielogodzinna jazda autokarem może być przyjemnością, a nie udręką 
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CIESZ SIĘ PRACĄ 
OPIEKUNKI SENIORÓW

Zadzwoń teraz 609 113 333* 
*koszt wg taryfy operatora

Zapewniamy:
• wysokie zarobki oraz bonusy;
• legalną i bezpieczną pracę w Niemczech lub Anglii;
• szybkie i dopasowane wyjazdy;
• szkolenie opiekuńcze i językowe;
• pełną organizację pobytu.

„Wśród wielu � rm wybrałam Promedicę. 
Tu nikt mi nie powiedział, ze jestem za stara, 

wręcz przeciwnie…znów czuję się 
wartościowym człowiekiem, mam wiele 

satysfakcji, a � rma daje mi 
poczucie bezpieczeństwa” 

                              Halina B. (60)

Zawsze damy Ci wsparcie

mIędzy nAmI

Obowiązkowa poduszka
Nic tak nie uprzyjemni jazdy, jak odrobina 
wygody i komfortu w postaci niewielkiej 
poduszki. Zamiast niecierpliwie kręcić się na 
fotelu, wystarczy zabrać ze sobą do bagażu 
podręcznego małego nadmuchiwanego 
rogala, czyli poduszkę w kształcie litery U. 
Zakładamy go na szyję, co sprawia, że mamy 
zagwarantowaną pozycję do krótkiej drzem-
ki, a nawet kilkugodzinnego snu. Ponadto 
taki mały jasiek uratuje nie tylko nasz sen, 
lecz również sen naszego współpasażera, 
który nie będzie musiał użyczać nam swoje-
go ramienia. Nie zapomnijmy również o ma-
łym kocyku. Niewielki fragment miękkiej 
tkaniny sprawi, że podczas snu poczujemy 

się prawie jak we własnym łóżku. Przydać 
się może jeszcze opaska na oczy, jeśli mamy 
problemy z zasypianiem. 

Kawa czy herbata?
Woda! To ona będzie najlepszym wyborem. 
Ugasi pragnienie, nie wzmaga apetytu ani 
nie zmusza do częstych wizyt w autokarowej 
toalecie. W czasie upałów orzeźwi, a w przy-
padku złego samopoczucia doda energii.

Drobne przekąski
W czasie podróży najlepiej sprawdzą się 
drobne przekąski w postaci ulubionych 
orzeszków lub małego owocu. Dobrym po-
mysłem będzie również czekolada, ponieważ 
podnosi poziom cukru, dzięki czemu czuje-
my się mniej zmęczeni, wpływa na koncen-
trację i pracę mózgu oraz zawiera kofeinę. 
Nie chodzi tu jednak o całą masę przesło-
dzonych batonów, lecz o tabliczkę gorzkiej 
prawdziwej czekolady. A co z kanapkami? 
To pytanie zapewne zadaje sobie wielu 
z nas. Jeśli nie jest to bardzo długa podróż, 
oszczędźmy sobie i współpasażerom aroma-
tycznego jedzenia, np. bułki z jajkiem.

Konieczna gimnastyka 
Nie siedź bezczynnie całą podróż. Podczas 
przystanków koniecznie wyjdź z autobusu, 
rozprostuj kości, poruszaj rękami i nogami. 
Krótka gimnastyka rozluźni spięte mięśnie 
i ułatwi dalszą jazdę.

Książka…
Czas mija szybciej, gdy zajmujemy się czymś 
przyjemnym. Weźmy więc ze sobą dobrą książ-
kę, na którą nigdy nie mieliśmy czasu. Teraz to 
idealna okazja, aby wreszcie ją przeczytać.

… albo muzyka
Jeśli czytanie w czasie podróży sprawia nam 
trudności, zabierzmy ze sobą audiobooka 
lub odtwarzacz muzyki. Wcześniej dobrze 
jest wgrać swoje ulubione piosenki lub książ-
ki, które uprzyjemnią nam czas spędzony 
w czasie jazdy.

Prawie jak w kinie
Kolejnym sposobem na przyjemną podróż 
może być film lub serial. Wystarczy, że mamy 
ze sobą tablet lub laptop. Zabawny serial lub 
ulubiony film z pewnością sprawią, że nasza 

podróż minie zdecydowanie szybciej i przy-
jemniej. Pamiętajmy też, że dziś większość 
linii autokarowych dba o swoich klientów 
i oferuje własne filmy w czasie jazdy.

Rozrywka z długopisem
Wielogodzinną podróż mogą umilić nam rów-
nież drobne rozrywki: krzyżówki, zagadki, 
sudoku lub testy. Szybko wciągają, a przy 
okazji zmuszają nas do wysiłku intelektual-
nego. Inną formą urozmaicenia czasu mogą 
być czasopisma lub magazyny, które znajdu-
ją się w kieszonkach fotelowych. 

Przygotuj się!
Wielogodzinna podróż w autokarze to świet-
ny pretekst do przygotowania szczegóło-
wego planu wycieczki. Wystarczy zabrać ze 
sobą do bagażu podręcznego przewodnik 
z ciekawostkami i na jego podstawie ustalić, 
jak będzie wyglądał nasz urlop. Dobrym po-
mysłem jest również rozmowa ze współpasa-
żerami lub nawet kierowcą w czasie postoju. 
Być może są w stanie podpowiedzieć nam, 
co warto zwiedzić w mieście, do którego wła-
śnie się wybieramy.
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8 najlepszych miejsc 
na majówkę

W tym roku weekend majowy może trwać nawet 5 dni. Już teraz warto 
zastanowić się, jakie miejsce odwiedzić. Zarówno Europa, jak i Polska kuszą 
mnogością możliwości. 

Czeski Krumlov i Budziejowice
Wielu z nas lubi knedliki i czeskie piwo. 
Jednak zamiast kolejny raz jechać do Pragi, 
lepiej odwiedzić miasteczko Krumlow. Miej-
scowość jest absolutnie zjawiskowa, bardzo 
często porównywana do naszego, polskiego 
Kazimierza. Wyjątkowość Krumlowa kryje 
się w jego położeniu – zbudowano go nad 
Wełtawą, w miejscu, gdzie rzeka wije się jak 
wstążka. Miał on wiele szczęścia podczas 
wojen. Jego średniowieczna i renesansowa 
zabudowa przetrwała i może być teraz podzi-
wiana w swoim praktycznie niezmienionym 
kształcie, tak jak miało to miejsce parę wie-
ków temu. Krumlowski zamek przypomina 
nasz krakowski Wawel, ale jest bardziej fine-
zyjny. W zamkowej fosie żyją niedźwiedzie 
strzegące historycznej fortecy Rożmberków. 
Miasteczko jest zalewane przez turystów, 
dlatego najlepiej zwiedzać je rano lub póź-
nym popołudniem. Na obiad i lokalne piwo 
korzystniej będzie wybrać się do Budziejowic 
(niecałe 25 kilometrów od Krumlova). Budzie-
jowice słyną ze swojej wyjątkowej starówki, 
jednego z największych rynków w Europie, 
no i oczywiście piwa. Regionalny browar 
można zwiedzać, a zwiedzając – degustować. 

Węgierski Eger 
Miłośnicy wina i ostrych przypraw kochają 
Węgry. Warto jednak pamiętać, że Węgry to 
nie tylko Budapeszt. Na majówkę lepiej wy-
brać się do mniejszych, ale równie uroczych 
miast. Miasteczko Eger położone jest tuż 
przy granicy ze Słowacją. Mimo że droga nie 
należy do najłatwiejszych, a masa serpentyn 
i wzniesień nie ułatwia podróży, to wszystko 
zostanie wynagrodzone przez miasteczko 
słynące z Egri Bikaver, czyli Byczej Krwi. 

To wyborne wino, którym ponoć w 1526 
roku miejscowy hrabia poił mieszkańców 
i obrońców miasta dla dodania im odwagi, 
gdy gród oblegali Turcy. I robił to nad wyraz 
skutecznie, bo obrońcy nie oddali miasta 
najeźdźcom. Obecnie Eger to śliczne mia-
steczko z małą i odnowioną starówką, a tak-
że oryginalną katedrą z charakterystyczną 
kolumnadą. Nad miastem góruje zamek, 
z którego rozciąga się widok na całe mia-
sto. Pojawia się tylko pytanie – gdzie jest to 
słynne wino? Aby dotrzeć do winiarni, trzeba 
udać się około 3 kilometrów od centrum. 
Znajduje się tam Szépasszony, czyli Dolina 
Pięknej Pani, a w niej kilkadziesiąt wykutych 
w skale piwniczek, w których dojrzewają 
beczki z kilkunastoma gatunkami wspania-
łego czerwonego i białego wina. Oczywiście 
można je degustować!

Krzywy Las w Gryfinie
W północno-zachodniej Polsce, w woje-
wództwie zachodniopomorskim, jest pewne 
niezwykłe miejsce. Rośnie w nim około 100 
sosen, które w dolnej części pnia są wygię-
te pod kątem 90 stopni i swoim kształtem 
przypominają literę „J”. Eksperci uważają, że 
drzewa w tej okolicy rosną przynajmniej od 

1930 roku, a na młody pień musiała działać 
jakaś siła przez około siedmiu lat. Cieka-
wostką jest, że pnie uginają się w kierunku 
północnym. Jedna z licznych hipotez, które 
starają się wyjaśnić tę anomalię, twierdzi, że 
w Gryfinie występują zupełnie inne wahania 
grawitacji. Jest to jednak dosyć nieprawdo-
podobne, ponieważ siła grawitacji ciągnie 
w dół, a nie w bok. Niektórzy uważają, że za 
wygięcie pnia odpowiadał śnieg, który długo 
leżał na drzewie. To również wydaje się nie-
zbyt prawdopodobne, ponieważ inne drzewa 
w okolicy są proste. Inne teorie opowiadają 
o czołgach, które podczas II wojny światowej 
przejeżdżały przez Gryfin czy o specjalnej 
ingerencji człowieka. Niestety, nie ma moż-
liwości zapytania mieszkańców, ponieważ 
wszyscy po wojnie opuścili te tereny i wrócili 
dopiero po 1970 roku. Jedno jednak nie ulega 
wątpliwości – jest to miejsce, które koniecz-
nie trzeba odwiedzić! Idealnym pretekstem 
może okazać się majowy piknik. 

Belgrad
Belgrad jest miastem z niesamowitym kli-
matem. Artystyczna ulica Skadarlija, piękny 

 Czeski Krumlov  

 Winnice w Egerze 

 Krzywy Las w Gryfinie 

mIędzy nAmI
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deptak Kneza Mihaila czy imponująca twier-
dza Kalemegdan, z której widać Sawę wpa-
dającą do Dunaju to tylko część miejsc, które 
obowiązkowo trzeba zobaczyć. Warte odwie-
dzenia jest również Muzeum Wojskowości. 
Amatorzy militariów będą w swoim żywiole, 
ponieważ czołgi i inne uzbrojenie mogą 
podziwiać nie tylko w muzeum, ale również 
w różnych częściach twierdzy. A w tym słynne 
działo, które w 1999 roku, podczas bombar-
dowania Belgradu zestrzeliło „niewidzialny” 
samolot F-117 latający pod banderą NATO. 
Gdy już jest się w tym miejscu, koniecznie 
trzeba zobaczyć Dom Kwiatów, miejsce, któ-
re turyści często omijają szerokim łukiem. To 
mauzoleum i miejsce pochówku Josifa Broz 
Tito – jedynego komunistycznego wodza na 
świecie, za którym autentycznie się płacze. 
Sam grobowiec Tito znajduje się na niewiel-
kim wzgórzu i rozciąga się z niego najlepszy 
widok na cały Belgrad. Oprócz grobowca 
w kompleksie znajduje się też muzeum, 
w którym oprócz pamiątek po Tito znajdują 
się liczne prezenty, które otrzymał on od wie-
lu głów państw, z którymi się spotykał.

Litwa 
Muzeum Zimnej Wojny to jedyne takie miej-
sce w Europie. Dawna sowiecka, podziemna 
baza nuklearna jest zlokalizowana w Pla-
teliai, niedaleko miasta Plunge w samym 
sercu parku narodowego Zemaitija. Była ona 
odpowiedzią na podobne bazy budowane 
w całym USA, a proces jej konstruowania 
był ściśle tajny, mimo że pracowało przy niej 
około 10 tysięcy sowieckich żołnierzy. Jej 
historia sięga czasów zimnej wojny, a ame-
rykański wywiad odkrył ją dopiero w 1978 
roku. Oprócz systemu tuneli w bazie znajdują 
się cztery ogromne silosy, w których znajdo-
wały się ważące 40 ton rakiety z głowicami 
nuklearnymi – każda o zasięgu do 2,5 tysiąca 
kilometrów. Dla osób niezainteresowanych 
historią ciekawą alternatywą może być 
miasteczko Kowno. Drugie co do wielkości 
litewskie miasto położone jest na rozwidle-
niu Wilii i Niemna i nadaje się doskonale na 
parogodzinny spacer. Miejsce kusi okazałym 
rynkiem i starówką. Warto przespacerować 
się bulwarami nad Niemnem i dotrzeć do 
parku, który jest położony obok dosyć karko-
łomnie odbudowanego zamku. 

Kamienne kręgi 
Największą atrakcją turystyczną w Borach 
Tucholskich w województwie pomorskim jest 
polski Stonehenge. Najbardziej prawdopo-
dobne wyjaśnienia powstania tego miejsca 
przedstawiają archeolodzy, którzy jednak nie 

są zgodni co do jego pochodzenia. Według 
niektórych pewien lud ze Skandynawii, który 
pojawił się na terenie obecnej Polski w I lub 
II wieku naszej ery, stworzył tam cmentarzy-
sko. Miejsce to było dla nich kalendarzem 
i miejscem sakralnym. Obszar ten mógł być 
również prehistorycznym obserwatorium 
astronomicznym – za pomocą kręgów wy-
znaczano momenty przesileń. Ostatnią hipo-
tezą jest lodowiec, który 12 tysięcy lat temu 
przyniósł kamienie ze sobą. Od wielu lat 
kamienny krąg jest chętnie odwiedzany przez 
turystów i osoby silnie zafascynowane ezote-
ryką. Z tym miejscem związanych jest wiele 
legend. Według niektórych osób w miejscu 
tym stał kiedyś kościół, który zapadł się pod 
ziemię i zabrał ze sobą wiele istnień. Wierzo-
no, że pojawiały się tam duchy, które zaczęły 
nawiedzać ten obszar, nie mogąc odnaleźć 
spokoju. Być może właśnie to spowodowało, 

w Galerii. Inne warte obejrzenia miejsca 
w Oslo to m.in. nowoczesny gmach Opery, 
nabrzeże z malutkim, niepozornym budyn-
kiem ratusza, w którym co roku przyznaje 
się Pokojową Nagrodę Nobla i ogród bota-
niczny. Do spacerów zachęca główna aleja 
miasta, którą można dojść do pałacu rodziny 
królewskiej oraz nadbrzeża. Na nadbrzeżu 
uwagę przykuwa forteca Akershus i Muzeum 
Ludowe, czyli skansen. Niestety, Oslo nie jest 
tanim miastem. Wszystkie rzeczy są około 4 
razy droższe niż w Polsce, więc na wycieczkę 
warto zaopatrzyć się w plecak z prowiantem. 

Kolorowe jeziorka
Na terenie wsi Wieściszowice, w gminie 
Marciszów, w powiecie kamiennogórskim są 
położone 4 kolorowe jeziorka. Usytuowane 
w Rudawskim Parku Krajobrazowym, od lat 
przyciągają turystów nie tylko z kraju, ale 
również z całej Europy. Zabarwienie wody 
w akwenach związane jest ze składem che-
micznym ścian i dna wyrobisk. Na począt-
ku XVIII w. ówcześni mieszkańcy Rohnau 
(obecnie Wieściszowice) zaczęli wydobywać 
łupki pirytonośne, które występują licznie 
w tutejszej glebie. Potem powstała tu kopal-

nia pirytu, który był następnie przerabiany 
na kwas siarkowy. Gdy na początku XX w. 
zniknęła kopalnia, znowu do głosu mogła 
dojść natura. Woda wypełniła wyrobiska 
pokopalniane, tworząc zjawiskowe jeziorka. 
Żółte jeziorko jest najmłodsze. Jeszcze 20 
lat temu nie istniało. Jeziorko Purpurowe 
swój kolor zawdzięcza wypełnieniu wodą, 
która jest roztworem kwasu siarkowego. 
Otaczają je skarpy obsypane piaskiem, który 
mocno pachnie siarką. Błękitne zawdzięcza 

że ludzie przestraszeni opowieścią, omijali 
ten teren i dlatego przetrwał do dnia dzi-
siejszego. W ciepły, majowy weekend warto 
przekonać się czy legendy są prawdziwe. 

Oslo
Do tego miasta warto wybrać się nie tylko 
dla skoczni Holmenkollen, którą doskonale 
kojarzą fani skoków narciarskich. Obowiąz-
kowym punktem wycieczki powinna być 
największa atrakcja miasta, czyli park Vige-
landa, w którym można podziwiać ponad 
200 rzeźb tego artysty. Oslo jest też rajem dla 
amatorów malarstwa. W Galerii Narodowej 
znajdziecie m.in. obrazy Van Gogha i fran-
cuskich impresjonistów. Największą uwagę 
przyciąga jednak największa „gwiazda” Oslo, 
czyli Edvard Munch, twórca słynnego obrazu 
„Krzyk”. Jest w mieście nawet muzeum jego 
imienia, a obrazy można obejrzeć właśnie 

swój kolor związkom miedzi. W zależności 
od warunków pogodowych przybiera różne 
odcienie. Stawek Zielony pojawia się bardzo 
rzadko, po silnych opadach deszczu. Potem 
wysycha i znika na całe lata. Ostatnio pojawił 
się 10 lat temu, po ogromnej powodzi. Noc-
legi są tanie, więc warto wybrać się na cały 
weekend i spędzić go spacerując i podziwia-
jąc niesamowite widoki.

 Monumentalne piękno Belgradu 

 Muzeum Zimnej Wojny na Litwie 

 Kolorowe jeziorka  w pobliżu wsi Wieściszowice 
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Dlatego naszym zdaniem podejmując 
z nami współpracę na bazie umowy 
zlecenie opiekunka nadal pozostaje 
osobą niezależną i samodzielną. Jednak 
decydując się na ten model współpracy 
najbardziej istotnym faktorem jest 
ubezpieczenie w polskim Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych – ZUSie.

Jaki model współpracy zatem Pan po-
leca? Który jest bardziej korzystny 
dla opiekunek?

Każdy model jest dobry, żadna opcja 
nie jest lepsza od drugiej.  Najbardziej 
znaczącymi kwestiami przy wyborze 
modelu współpracy będą zapewne wy-
nagrodzenie netto oraz ubezpieczenie 
zdrowotne. Osoby prowadzące własną 
działalność gospodarczą w trakcie 
trwania kontraktu w Niemczech są 

ubezpieczone  w Berufsgenossenschaft 
für Gesundheitsdienst und Wohlfahrt-
sp� ege (BGW). Osoby decydujące się 
na polską umowę zlecenie są ubezpie-
czone w ZUS’ie. Dodatkowo wszyscy 
podejmujący zlecenie, bez względu na 
model współpracy, posiadają ubezpie-
czenie odpowiedzialności cywilnej 
podczas trwania zlecenia w Niem-
czech. Wracając do wynagrodzenia 
netto, wyższe można wynegocjować 
przy opcji własnej działalności gospo-
darczej, ponieważ nie odciągamy tu 
składek odprowadzanych do ZUS, jak 
w przypadku polskich umów zlecenie. 
Podsumowując, opcja niemieckiej 
działalności jest dobra dla tych, którzy 
chcą więcej zarobić. Opcja umów zle-
cenie jest korzystna dla osób, dla któ-
rych ważne jest ubezpieczenie zdro-
wotne w Polsce oraz możliwość 
odprowadzania składek emerytalno
-rentowych. Naturalnie jest jeszcze 
kilka innych różnic pomiędzy tymi 
dwoma modelami, ale jak wspomnia-
łem główne kwestie to ubezpieczenie i 
wysokość wynagrodzenia netto. Dlate-
go ostateczna decyzja należy do osób 
zainteresowanych, każdy ma prawo 
wybrać najbardziej optymalną dla sie-
bie opcję. 

Czy ten model już działa?

Tak, obecnie prowadzimy szeroko za-
krojoną akcję promocyjną nie tylko 
w Polsce, ale i w Niemczech. Bo-
wiem nie tylko opiekunki, ale i rodzi-
ny mogą cieszyć się pełną decyzyjno-
ścią w odniesieniu do wybranego 
modelu.

Czy zainteresowane współpracą opie-
kunki muszą w pierwszej fazie roz-
mów ograniczać się do wyboru jedne-
go modelu?

Nie, każda z opiekunek może zareje-
strować się w naszym systemie i za-
znaczyć, że jest zainteresowana za-
równo delegowaniem jak i franczyzą. 
Wtedy posiadała będzie ona dostęp 
do pełnej puli zleceń oferowanych 
przez Hausengel. Jak wspomniałem 
nie ma lepszego modelu – każdy mo-
del jest równie dobry. 

Panie Wenz, w swojej prawie już 
12-letniej karierze Hausengel propo-
nowało opiekunkom i opiekunom 
wyłącznie świetnie prosperujący mo-
del współpracy franczyzowej z osoba-
mi prowadzącymi własne działalno-
ści gospodarcze na terenie Niemiec. 
Co wpłynęło na podjęcie decyzji o 
delegowaniu? 

Zgadza się, wszyscy nasi franczyzo-
biorcy dotychczas prowadzą własne 
działalności gospodarcze, a my w 
związku z tym, zgodnie z naszym 
mottem „kompleksowa opieka“, 

przejmujemy za ich upoważnieniem 
obszar administracyjny. Wypracowa-
ny model jest modelem cenionym, 
jego zgodność z prawem została po-
twierdzona na szczeblu państwowym 
i działa on bez zarzutu. Zaczęliśmy 
się jednak zastanawiać, w jakiej dzie-
dzinie moglibyśmy stać się lepsi, co 
jeszcze moglibyśmy zrobić dla na-
szych opiekunek i opiekunów, jakie 
nowości i wartości dodane mogliby-
śmy jeszcze wprowadzić, aby wyróż-
niać się na rynku na tle konkurencyj-
nych firm. Zdecydowaliśmy się na 
zaproponowanie naszym opiekunkom 

drugiego modelu współpracy. Cel był 
jeden – przekażmy więcej samodziel-
ności w ręce opiekunek i pozwólmy 
im podjąć decyzję, jaka forma współ-
pracy jest dla nich bardziej interesu-
jąca i bardziej korzystna. 

Na czym polega delegowanie
(umowa zlecenie)?

Wybierając umowę zlecenie opiekun-
ce nadal przysługuje prawo wyboru 
zlecenia, długości trwania danego 
kontraktu oraz negocjacji warunków. 

Hausengel wprowadza
delegowanie –

umowy zlecenie

„Każdy model jest dobry“
Z początkiem roku 2017 rozpoznawana w branży opiekuńczej fi rma 

Hausengel rozszerzyła  swoją dotychczasową ofertę usług. Współpra-

cujące z Hausengel opiekunki otrzymały możliwość wyboru pomiędzy 

dwoma modelami współpracy: własna działalność gospodarcza w 

Niemczech lub polska umowa zlecenie, czyli model delegowania. O 

powody takiej decyzji pytamy Simona Wenz, założyciela i dyrektora 

generalnego Hausengel, który wyjaśnia nam w rozmowie szczegółowe 

założenia tej koncepcji.

 www.hausengel.pl   •  +48 717825930 www.hausengel.pl   •  +48 717825930

Simon Wenz, założyciel i dyrektor generalny fi rmy 
Hausengel Betreuungsdienstleistungen GmbH 

Szukasz pracy jako
OPIEKUNKA SENIORA?
Zgłoś się do NAS!
Współpraca z HAUSENGEL to:

 ✓ Legalna, pewna i bezpieczna praca 
w Niemczech,

 ✓ Średnie zarobki od 1.200€ netto w 
skali miesiąca,

 ✓ Możliwość wyboru zleceń i nego-
cjacji ich warunków, 

 ✓ Kursy języka niemieckiego i szko-
lenia z opieki,

 ✓ Pomoc w realizacji wszystkich nie-
zbędnych formalności,

 ✓ Całodobowe wsparcie profesjonal-
nych konsultantów,

 ✓ Bezpłatne wyżywienie i  zakwate-
rowanie w miejscu pracy, 

 ✓ Ubezpieczenie zdrowotne i OC na 
terenie Niemiec,

 ✓ Brak prowizji za pośrednictwo i 
zwrot kosztów podroży.
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Lido di Jesolo to największy z kurortów 
Riwiery Adriatyckiej z piętnastokilometro-
wą plażą i równie długim deptakiem, gdzie 
spragnieni turyści znajdą ochłodę w licznych 
barach i restauracjach, a żądni wrażeń dobrą 
zabawę w dyskotekach. W Caorle Lido Alta-
nea można zobaczyć rzeźbione w skałach 
delfiny, a odrobiny cienia poszukać w trakcie 
spacerów wąskimi uliczkami miasteczka. 
Porto Santa Margherita to idealne miejsce 
dla zapalonych żeglarzy ze względu na duży 
basen portowy. Caorle uważane jest za jedno 
z najładniejszych miast na Riwierze, z zacho-
waną historyczną starówką, bogatą w liczne 
kamieniczki, a także portem, do którego 
o świcie udają się lokalni rybacy. Bibione, 
nazywane słonecznym sercem Europy, kusi 
termami, licznymi dyskotekami i ogromnym 
lunaparkiem. 

Czy to wystarczająco przekonujące argumen-
ty, by tego lata odwiedzić Italię?
Wyjazdy będą realizowane raz w tygodniu 
według poniższego schematu.

   Z POLSKI: piątki, między 26 maja a 21 
lipca oraz 11 sierpnia a 15 września,

   DO POLSKI: soboty, między 27 maja a 22 
lipca oraz 19 sierpnia a 23 września.

W ramach oferty wyjazdy z Polski południo-
wej będą odbywały się ze wszystkich miast, 
które przy regularnych wyjazdach do Europy 
Zachodniej oferowanych przez firmę Sindbad 
są dowożone do Gliwic. Dodatkowo oferta 
będzie obejmowała również takie miasta jak:

Ekspresową linią Sindbada 
z Polski na włoską Riwierę 
Adriatycką

Kto z nas nie marzy już teraz o urlopie, wyjeździe w nieznane? Włochy to bezsprzecznie jeden 
z najchętniej wybieranych kierunków wakacyjnych wyjazdów wśród Polaków. Firma Sindbad już 
od kilku lat oferuje miłośnikom pizzy, makaronów, ciepłego morza, pięknych plaż i fiata 500 podróż 
na Riwierę Adriatycką. 130 kilometrów szerokich, piaszczystych plaż, najlepsze dyskoteki i parki 
rozrywki, to świetne argumenty, by zaplanować bajeczne wakacje.

GODZINA 
WYJAZDU

MIASTO 
PRZYSTANKOWE

GODZINA 
PRZYJAZDU

11.30 WARSZAWA – Dworzec Zachodni PKS, stanowiska  
10 / 11

14.30

14.00 ŁÓDŹ – Dworzec PKP Łódź Kaliska, stanowisko 
SINDBAD przy głównym wejściu

12.30

16.00 CZĘSTOCHOWA – Dworzec PKS stanowisko 13 11.00

14.45 WROCŁAW – tymczasowy Dworzec Autobusowy 
przy ul. Joannitów 13 12.15

16.30 OPOLE – Dworzec PKS 10.45

17.15 STRZELCE OPOLSKIE – Hotel Leśny 10.00

18.30 GLIWICE – Zajezdnia PKS, ul. Pionierów 8 9.15

21.30 CIESZYN – parking, ul. Hajduka 
przy dawnym PKS 6.15

Przystanki we Włoszech będą przebiegały następująco:

GODZINA 
PRZYJAZDU 

MIASTO 
PRZYSTANKOWE

GODZINA 
WYJAZDU

9.00 LIDO DI JESOLO – Piazzale Armando Picchi 20.15

10.00 CAORLE LIDO ALTANEA – Agenzia Lampo 
przy C.H. La Quercia 19.15

10.20 PORTO SANTA MARGHERITA – Viale Lepanto 
przy boisku 19.00

10.50 CAORLE – dworzec autobusowy 18.45

12.30 BIBIONE – parking przy lunaparku 
(róg V. Orsa Maggiore V. Maia) 18.05

12.40 BIBIONE – przed bramą apartamentów Sproting 18.00

  

w drOdze

Jeżeli marzą Państwo o niezapomnianych włoskich 
wakacjach, proszę udać się do biur podróży, które 
w sprzedaży mają ofertę Sindbad Eurobus. 

Wszelkie pytania dotyczące oferty mogą Państwo 
kierować pod numerami Infolinii: 
801 22 33 44  lub 77 443 44 44.

 Caorle uważane jest za jedno z najładniejszych miast na Riwierze  

RE
KL

AM
A
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Złota Kierownica tygodnika 
„Auto Świat” dla nowego 
CITROËNA C3

Nowy citroën C3, który zadebiutował oficjalnie na polskim rynku 22 listopada 2016 r., zdobył tytuł 
Złotej Kierownicy tygodnika „Auto Świat” w kategorii samochody małe i kompaktowe. Uroczysta gala 
podsumowująca ubiegłoroczną – 21. już edycję plebiscytu Złota Kierownica odbyła się 18 listopada.

Wyjątkowy tak jak Ty
Dotychczasowy citroen C3 to bestselle-
rowy model, który od 2002 roku znalazł 
ponad 3,5 miliona nabywców. Nowy C3 swą 
barwną osobowością oraz świeżym i opty-
mistycznym designem zrywa z utartymi 
kanonami w tym segmencie. Wyróżnia się 
niepowtarzalnym stylem i elementami gra-
ficznymi nadającymi mu dynamiczny i pew-
ny wygląd. Odważną stylistykę dodatkowo 
wzmacniają liczne możliwości personali-
zacji. Wnętrze nowego C3 zaprojektowano 
bez żadnych kompromisów pod względem 
komfortu tak, by każda trasa była mile spę-
dzonym czasem. Samochód ten dysponuje 
także technologiami multimedialnymi na 
miarę naszych czasów, a wśród nich po 
raz pierwszy na świecie ConnectedCAM 

Citroën™. To pokładowa kamera HD umożli-
wiającą udostępnianie zdjęć i filmów.

Wyróżniony przez czytelników 
Złota Kierownica to jeden z najbardziej 
prestiżowych europejskich plebiscytów 
motoryzacyjnych, który organizowany jest 
od 1976 roku. Przyznawane są w nim wy-
różnienia dla najlepszych aut prezentowa-
nych w danym roku, które znalazły uznanie 
w oczach czytelników. W Polsce plebiscyt 
organizowany jest od 2009 roku przez tygo-
dnik „Auto Świat”. Nowy citroen C3, który 
jeszcze przed debiutem na polskim rynku 
zdobył uznanie Czytelników, pokonał mię-
dzy innymi fiata tipo oraz renault megane 
w kategorii samochodów małych i kompak-
towych.

Marka  CITROËN już od 1919 roku odgrywa 
istotną rolę w rozwoju samochodów i upo-
wszechnieniu dostępu do nich, a jego modele 
stanowią konkretną i optymistyczną odpo-
wiedź na wyzwania kolejnych epok. Obec-
nie o wartości modeli CITROËN stanowią 
atrakcyjna stylistyka, komfort i użyteczne 
technologie, a także sprawna obsługa klien-
tów w oparciu o przejrzyste zasady, których 
przykładem może być strona internetowa 
CITROËN ADVISOR prezentująca opinie klien-
tów. CITROËN posiada 10 tys. punktów sprze-
daży oraz serwisów w ponad 90 krajach. 
W 2015 r. marka sprzedała blisko 1,2 miliona 
samochodów. Jest także zdobywcą 8 tytułów 
mistrza świata konstruktorów w Rajdowych 
Mistrzostwach Świata WRC oraz drugiego już 
tytułu mistrza świata konstruktorów WTCC 
FIA w 2015 r.
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Nowy SUV PEUGEOT 3008 
zwyciężył w prestiżowym 
plebiscycie Best Cars 2017

Krótka historia mapy

Nowy SUV PEUGEOT 3008 – finalista konkursu Car of the Year 2017 – zwyciężył w plebiscycie Best 
Cars 2017, najważniejszym plebiscycie czytelniczym w Polsce. PEUGEOT 3008 zajął pierwsze miejsce 
w kategorii SUV-y (w tej kategorii startowało 45 aut).

Człowiekiem zawsze kierowała ciekawość. Tysiące lat temu pionierzy, coraz bardziej i bardziej 
wgłębiając się w nieznane dla siebie tereny, próbowali narysować widziane krajobrazy na kawałkach 
papirusu albo glinianych tabliczkach.

Międzynarodowy plebiscyt Best Cars jest 
organizowany w Europie od ponad 40 lat 
(w Polsce od 1994 roku). Jurorami w plebi-
scycie są wyłącznie czytelnicy magazynu 
„Auto Motor i Sport”.

Plebiscyt Best Cars cieszy się ogromnym 
zainteresowaniem czytelników. Rokrocznie 
biorą w nim udział setki tysięcy czytelników 
z całej Europy, w tym tysiące z Polski (w tym 
roku było to 6648  uczestników z Polski).

Spośród czytelników, którzy oddali głos 
w plebiscycie Best Cars 2017, został wybrany 
zdobywca nagrody – w jego ręce trafią klu-
czyki do nowego PEUGEOT 3008 w wersji GT. 
Uroczyste przekazanie samochodu odbędzie 
się w czasie tegorocznych Targów Motor 
Show w Poznaniu.

Nowy SUV PEUGEOT 3008 zadebiutował na 
polskim rynku pod koniec ubiegłego roku.
Stanowi doskonałą odpowiedź na oczekiwa-
nia wymagających klientów poszukujących 
nowych doznań i możliwości wyróżnienia się. 
Dysponuje mocnymi atutami – spektakular-
nym PEUGEOT i-Cockpit® drugiej generacji, 
przykuwającym wzrok designem, zopty-
malizowaną konstrukcją i zaawansowanym 
technologicznie wyposażeniem. Gdy wsiada 
się do nowego SUV-a PEUGEOT 3008, nie 
sposób nie zwrócić uwagi na fantastyczne, 
futurystyczne stanowisko kierowcy – to wła-
śnie najnowszy PEUGEOT i-Cockpit®, czyli 
jeszcze bardziej kompaktowa kierownica, 
ekran dotykowy 8″ przypominający tablet, 
zainstalowany w centralnym punkcie deski 
rozdzielczej oraz panel wirtualnych zegarów 
o przekątnej 12,3”, który ma możliwość 
konfiguracji i personalizacji. Dostarcza on 
wszystkich niezbędnych podczas jazdy 
informacji. Panel centralny został również 

wyposażony w 6 przełączników typu „Tog-
gle switch”, które zapewniają bezpośredni 
dostęp do głównych funkcji auta takich jak 
system audio, klimatyzacja, nawigacja, para-
metry samochodu i telefonu.

Wersja GT stanowi ukoronowanie oferty naj-
nowszego SUV-a marki. Nowy PEUGEOT 3008 
GT został wyposażony w silnik 2,0 l BlueHDi 
180 S&S i automatyczną skrzynię EAT6 o sze-
ściu przełożeniach, posiada szereg wyróżnia-
jących tę wersję elementów wraz z dostęp-
nym w opcji wyjątkowym dwukolorowym 
nadwoziem typu „Coupe Franche”.
Nowy SUV Peugeot 3008 to uosobienie war-
tości marki Peugeot – elegancki, dynamiczny, 
zaprojektowany z dbałością o najdrobniejsze 
detale i zapewniający niespotykaną dotąd 
przyjemność z jazdy.

Marka Peugeot obiecuje użytkownikom swo-
ich samochodów niezapomniane wrażenia 
i przyjemność z jazdy, bezkompromisową 
jakość i elegancką stylistykę, które uwalniają 
wyjątkowe emocje za kierownicą każdego 
samochodu Peugeot.
Peugeot działa w blisko 160 krajach i posiada 
sieć ponad 10 tysięcy punktów sprzedaży. 
W 2016 r. sprzedaż marki wzrosła o 12,3%, do 
poziomu 1 919 460 samochodów. Peugeot to 
połączenie najwyższych standardów, precyzji, 
atrakcyjnego wyglądu i emocji. Jego ambicją 
jest zdobycie pozycji powszechnie dostępnej 
marki premium, obecnej na całym świecie.
W tym roku marka zapisała nową kartę 
w swojej historii, sięgającej 1889 roku, dzięki 
niedawnemu potrójnemu zwycięstwu no-
wego PEUGEOT 3008 DKR w kolejnej edycji 
legendarnego Rajdu Dakar.

Najstarsza mapa
Najprawdopodobniej najstarsza ze znalezio-
nych map znajduje się obecnie w Muzeum 
Egipskim w Turynie. Została zrobiona na pa-
pirusie z rozkazu faraona Ramzesa IV w roku 
1160 p.n.e. Korzystała z niej ekspedycja, któ-
ra została wysłana w poszukiwaniu kamieni 
potrzebnych do budowy. Pierwsza mapa, 
bardziej przypominająca te współczesne, 
powstała w starożytnej Grecji pół tysiąca lat 
przed naszą erą. Za pierwszego kartografa, 
który narysował znany mu wtedy świat, 
uważa się filozofa i polityka Anaksymandera 
z Miletu. Niestety, oryginały jego map się nie 
zachowały, ale 50 lat później zostały odtwo-
rzone i ulepszone przez innego naukowca 
z Miletu – Hekatajosa. Mapy te zawierały 
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Jak przygotować się 
do majówki?

REKLAMA

Słoneczna pogoda, wieczorne ogniska, ruch na świeżym powietrzu oraz kilka dni wolnego – jednym 
słowem zbliża się długo wyczekiwany weekend majowy. Zanim jednak zaczniemy wypoczywać, wcześniej 
musimy dotrzeć do celu. Bez względu na to, czy wybieramy się nad morze, w góry, czy na rodzinną działkę 
kilka kilometrów dalej, warto odpowiednio się przygotować, by uniknąć sytuacji, które mogą sprawić, 
że nasza majówka nie zostanie mile zapamiętana. Jak zatem przygotować się do długiego weekendu? 
Mamy dla was kilka sprawdzonych wskazówek.

Początek maja, czyli majówka to świetny pre-
tekst do wspólnego spędzania czasu. Wiele 
osób w tym czasie decyduje się na jednodnio-
we wycieczki lub nawet kilkudniowy urlop 
poza granicami kraju. I tu trzeba przyznać, 
że sam pomysł to już połowa sukcesu, ale po-
zostaje jeszcze sporo praktycznych kwestii, 
o których trzeba pamiętać jeszcze przed 
wyjazdem. Choć część porad może wydawać 
się oczywistych, w rzeczywistości jest inaczej. 
Często już na miejscu okazuje się, że nie za-

braliśmy ze sobą kilku istotnych drobiazgów 
lub zapomnieliśmy o dopełnieniu wszystkich 
formalności. Nie ma czym się przejmować. 
To normalne, że tuż przed wyjazdem jesteśmy 
rozgorączkowani i zdarza się nam nie pamiętać 
o wszystkim. Aby uniknąć przykrych sytuacji, 
warto wcześniej dokładnie się przygotować.

Pełne walizki
Przygotowania warto rozpocząć już w domu. 
Jeżeli planujesz podczas majówki przemierzać 

Morza Śródziemne i Czarne oraz przylegające 
lądy. Niestety, mało nadawały się do nawiga-
cji – zamiast kilometrów czy mil, Hekatajos 
dla określenia odległości operował „dniami 
pływania” dla mórz i „dniami przejścia” dla 
lądów.

Problemy twórców map
Starożytne mapy miały też inne wady. Jedna 
z nich to zniekształcenie obrazu terenu. Jak 
wiadomo, Ziemia ma kształt kuli, co utrudnia 
dokładne przeniesienie odległości między 
obiektami na niej na płaską powierzchnię. 
Drugą znaczną wadą był brak siatki geogra-
ficznej, czyli równoleżników i południków. 
Południki, co prawda narysowane w nierów-
nych odstępach, po raz pierwszy pojawiły się 
na mapie Eratostenesa w III wieku p.n.e. Ten 
naukowiec nie tylko jako pierwszy wyznaczył 
obwód Ziemi, ale też wykorzystywał w swo-
jej mapie rzut cylindryczny. Takie podejście 
sprawiło, że zniekształcenia zrobiły się mniej-
sze. Rzut cylindryczny do dziś jest wykorzy-
stywany przy tworzeniu map, na równi ze 
stożkowym, azymutowym i innymi. 

Mapy, dzięki którym odkryto 
Amerykę

Za najbardziej zaawansowane mapy epoki 
antycznej uważane są mapy Klaudiusza Pto-
lemeusza, astronoma, matematyka i geogra-
fa, mieszkającego w II wieku n.e. w egipskim 
mieście Aleksandria. Ptolemeusz przeszedł 
do historii nauki dzięki dwóm głównym swo-
im dziełom: „Nauce o astronomii” i „Nauce 
o geografii”. To ostatnie składało się z 8 ksiąg 
i było uzupełnione 27 mapami, między in-
nymi szczegółową mapą świata. Lepsza od 
niej nie powstała przez następne 12 stuleci! 
W średniowiecznej Europie prace antycz-
nych naukowców zostały zapomniane. Ale 
zachowały się one w świecie arabskim. Tam 
mapy Ptolemeusza zostały wydane w XV 
wieku i potem wydawano je jeszcze prawie 
50 razy. Niewykluczone, że właśnie z tych 
map korzystał w swoich słynnych wyprawach 
Krzysztof Kolumb. Autorytet Ptolemeusza 
był tak wielki, że przez długi czas zestawy 
map były nazywane jego imieniem. Dopiero 
w XVI stuleciu, po publikacji „Atlasu Świata” 
autorstwa Gerarda Merkatora, takie zbiory 
zaczęto nazywać właśnie atlasami.

Starożytny podstęp
W starożytnych Chinach też powstawały 
mapy geograficzne. Co ciekawe, pierwsze pi-
semne wspomnienie o mapie nie było w ogó-

le związane z geografią. W III wieku p.n.e. 
chiński tron obejmowała dynastia Qin. Jeden 
z rywali w walce o władzę, książę Dan, wy-
słał do króla zabójcę i dał mu ze sobą mapę 
swoich posiadłości, wykonaną na tkaninie 
jedwabnej. W tę mapę morderca zawinął 
swój sztylet. Jak opowiada historia, zamach 
jednak się nie powiódł.

Mapy z patyków i na maczugach
Szczególne wrażenie na pionierach robiły 
mapy Aborygenów australijskich. Z punktu 
widzenia cywilizacji, tamtejsze plemiona 
nieraz znajdywały się na poziomie epoki ka-
mienia. Mimo to byli tam ludzie, którzy po-
trafili narysować na kamieniu albo kawałku 
drzewa niesamowicie precyzyjne mapy oko-
licznych terenów. W Australii Południowej 
spotykano rysunki wykonane na maczugach. 
Takie mapy służyły do oznaczenia obszaru, 
który zamieszkiwało dane plemię. Zupełnie 
inne, absolutnie niepowtarzalne mapy two-
rzyli mieszkańcy Wysp Marshalla i Polinezji 
– mapy, zbudowane z patyków! Tubylcy 
wykorzystywali je przy podróżach pomiędzy 
wyspami archipelagu. Obecnie w kolekcjach 
europejskich jest około 50 takich egzem-
plarzy, a pierwsze informacje o nich do 
Starego Świata przyniósł niemiecki konsul 
Gernsheim. Mapa składa się z kilku cienkich 
patyczków, ułożonych do siebie pod różnymi 

kątami, a do nich przymocowane są kamycz-
ki i muszelki. Wszystkie elementy połączone 
są nitkami z włókien palmowych. Patyczki 
wskazywały kierunki prądów morskich i naj-
wygodniejsze, z punktu widzenia sterowania, 
trasy. Kamyczki i muszelki z kolei oznaczały 
poszczególne wyspy. Z oryginalnej mapy na 
początku XX wieku korzystał profesor K. Wale 
podczas pobytu w Tanzanii. Przed swoją 
podróżą od Lindi do Masasi dostał on od lo-
kalnego mieszkańca kartkę, w rogach której 
zostały zaznaczone początek i koniec trasy. 
Pomiędzy nimi narysowane były poszczegól-
ne chaty i nawet dom samego profesora wraz 
z całym wystrojem wewnętrznym.

Nowoczesne mapy
Dzisiaj kartografia całkowicie przenosi się 
do formatu cyfrowego. Przy tworzeniu map 
obecnie wykorzystuje się nie tylko naziemne 
przyrządy geodezyjne, ale też powietrzne 
skanowanie laserowe, aerofotografię i tech-
nologię GPS. Zdjęcia satelitarne pozwalają 
w kilka minut stworzyć precyzyjne modele 
trójwymiarowe całych krajów. Mapa już nie 
jest dla nas czymś niezwykłym. Niegdyś 
bardzo drogi towar, dziś dostępna jest już 
dla każdego. A rozwój technologii sprawia, 
że coraz rzadziej korzystamy z map papiero-
wych, preferując te w naszych komputerach, 
telefonach, a nawet zegarkach.

w drOdze
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 Wysiłek włożony w przygotowania z pewnością zaprocentuje 
REKLAMA

Wiosna w Europie i Polsce – 
kalendarium atrakcji i wydarzeń 

Budapest Spring Festival, 31 marca – 
23 kwietnia, Węgry.

Najbardziej prestiżowy węgierski festiwal dla 
miłośników teatru, muzyki klasycznej, opery 
i jazzu, rokrocznie przyciąga wielu turystów 
z zagranicy. Imprezy odbywają się przez trzy 
tygodnie w najpiękniejszych obiektach sto-
licy kraju. W programie otwierająca Parada 
i aż 120 rozmaitych programów składowych 
odbywających się w 40 miejscach publicz-
nych (pałacach, parkach i placach), a w tym 
roku ich tematem przewodnim będzie ugoda 
austriacko-węgierska, której 150. rocznica 
wypada właśnie teraz. Żelaznym punktem 
programu jest zawsze muzyka Franciszka 
Liszta, ale koncertów klasyki danych przez 
największe orkiestry świata będzie aż kilka-

naście. Ciekawym dodatkiem będzie teraz 
Art Festival w dniach 18–23 kwietnia, z 60 
dodatkowymi wydarzeniami, oprowadzanie 
po wystawach, wernisaże, odczyty i warszta-
ty. Miasto odwiedzi John Malkovich ze swoim 
najnowszym spektaklem, duży koncert zagra 
Goran Bregovic. Przynajmniej raz w życiu 
w Budapeszcie trzeba być i Spring Festival 
jest do tego jednym z najlepszych pretek-
stów! www.btf.hu

Festiwal Misteria Paschalia, Kraków, 
10–17 kwietnia.

Misteria Paschalia to dzisiaj jeden z najważ-
niejszych europejskich festiwali poświęconych 
muzyce dawnej – w tym roku po raz pierwszy 
w nowej formule! Od teraz każda kolejna 

edycja prezentować będzie program skupiony 
wokół innego kręgu kulturowego i estetyki 
charakterystycznej dla poszczególnych szkół 

ZOSTAŃ OPIEKUNKĄ NIEMIECKICH SENIORÓW
Praca od zaraz ! ! !

Zatrudniamy na warunkach niemieckich lub polskich

Zapewniamy:
• Atrakcyjne wynagro-

dzenie do 1500€

• Legalne zatrudnienie 
w oparciu o polskie 
ubezpieczenie lub 
niemieckie 

• Terminowość wypłat 
wynagrodzenia w euro 
lub złotówkach

• Transport oraz zwrot 
kosztów podróży

• Bezpłatne 
zakwaterowanie 
i wyżywienie

• Premie świąteczne 
i bonusy za 
promowanie fi rmy 

• Opiekę i stały kontakt 
24h z koordynatorem 
na terenie Niemiec 
i Polski

• Nie pobieramy żadnej 
prowizji

W swojej ofercie posiadamy 
sprawdzone zastępstwa i nowe 
zlecenia na 1-3 miesiące

Zadzwoń i poznaj 
aktualne oferty pracy

Już dzisiaj dołącz do 
grona zadowolonych 
opiekunek i opiekunów!

tel: 570 718 736
email: centrum.j.konik@gmail.com

www.pracadlaopiekunek24.pl

szczyty górskie, musisz zabrać ze sobą odpo-
wiednią odzież, mapę oraz sprzęt. Z kolei jeśli 
wybierasz się w ciepłe rejony, tu również nie 
możesz zapomnieć o kilku podstawowych 
rzeczach, takich jak: olejek do opalania, ko-
stium kąpielowy czy nakrycie głowy i okulary 
przeciwsłoneczne. Niekiedy ilość rzeczy, 
które trzeba ze sobą zabrać, przyprawia o za-
wrót głowy. Nic w tym dziwnego – pakowanie 
to jedna z najbardziej stresujących czynności 
obowiązkowych przed wyjazdem. Zanim 
jednak rozpoczniemy przygotowywanie wa-
lizek, warto poznać kilka prostych trików. Po 
pierwsze – nie składaj ubrań. Dużo bardziej 
sprawnym rozwiązaniem jest zwijanie ich 
w rulon. Pozwoli to nie tylko oszczędzić spo-
ro miejsca w torbie lub plecaku, lecz również 
nasza garderoba jest zdecydowanie mniej za-
gniecona. Po drugie – zabezpiecz wszystkie 
pojemniki z płynem. Bez względu na to czy 
są to kosmetyki czy nawet rozpałka do grilla. 
Wystarczy zdjąć nakrętkę, gwint owinąć folią 
i zakręcić butelkę. W ten sposób zapakowany 
płyn nie rozleje się. Po trzecie – nie zapomnij 
o planach, przewodniku, pieniądzach oraz 
dokumentach. Jeśli wybierasz się na urlop 
za granicę, pamiętaj, że zdecydowana więk-
szość państw wymaga, aby paszport był waż-
ny co najmniej pół roku od daty przekrocze-

nia granicy. Takie przepisy obowiązują m.in.: 
w Indonezji, w Brazylii i w Izraelu.

W góry i na Mazury 
Spora część z nas już doskonale wie, gdzie 
spędzi długi weekend. Rodzinne pikniki 
u znajomych, wycieczki w góry lub spacery 
po plaży to jedne z najbardziej popularnych 
pomysłów na spędzenie urlopu w ciekawy 
sposób.  Bez względu jednak na miejsce 
naszej wycieczki przed wyjazdem należy 
wziąć pod uwagę kilka podstawowych spraw. 
Po pierwsze – jeśli wybieramy się własnym 
samochodem w daleką podróż, musimy go 
odpowiednio przygotować. Najlepiej, aby 
zrobił to za nas fachowiec, czyli zaufany 
mechanik, ale często z różnych powodów 
wolimy zrobić to sami. Od czego więc zacząć? 
Przede wszystkim skontrolujmy poziom 
płynów, takich jak: olej silnikowy, płyn ha-
mulcowy, chłodniczy oraz do spryskiwaczy. 
Jeśli zauważymy braki, uzupełnijmy je jak 
najszybciej. W przeciwnym razie możemy 
nabawić się nie lada kłopotów lub niezapo-
wiedzianych wydatków. Dobrym pomysłem 
będzie również zrobienie niewielkich zapa-
sów w postaci np. dodatkowej butelki płynu 
do spryskiwaczy, która spokojnie będzie 
sobie leżeć schowana w bagażniku. Często 

w trudnych, nieraz górskich warunkach taki 
zapas może okazać się dla nas wybawie-
niem. W trakcie przeglądu zerknijmy również 
na układ hamulcowy oraz sprawdźmy, czy 
działają nam wszystkie światła. Po drugie – 
aktualne ubezpieczenie i dokumenty. O tym 
często zapominamy, a posiadanie ważnego 
prawa jazdy oraz ubezpieczenia od odpowie-
dzialności cywilnej to obowiązek każdego 
kierowcy, również za granicą. Wykonanie 
tych drobnych czynności może sprawić, 
że majówka będzie naprawdę udana! 

Rodzinny piknik
Wybieracie się na rodzinny piknik za miasto? 
Taka wycieczka wbrew pozorom również 
wymaga odpowiedniego przygotowania. 
Warto wziąć ze sobą lekki koc polarowy 
z nieprzemakalnym spodem oraz specjal-
ny plecak lub kosz przeznaczony na takie 
wyprawy. Aluminiowe wnętrze sprawia, 
że chłodna temperatura napojów i pożywie-
nia jest utrzymywana przez co najmniej kilka 
godzin. Wiele takich organizerów posiada też 
schowki na talerze i sztućce, które podczas 
piknikowania z dziećmi świetnie się spraw-
dzą. Ponadto zwolennicy grillowania nie 
mogą zapomnieć o nawet niewielkim grillu 
turystycznym.
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Tel. PL +48 515 515 098
Tel. DE +48 177 7054 945
carforfriend@gmail.comcarforfriend@gmail.com

AUTA DLA PRZYJACIÓŁ ‒ Jesteśmy jedyną w Polsce 
�irmą należącą do Niemieckiego Stowarzyszenia Wol-
nego Handlu Pojazdami (www. bv�k. de), co potwierdza
RZETELNOŚĆ naszych działań.

  Korzystne warunki 
importu pojazdów do 
Polski (transport i reje-
stracja w PL) 

  Naprawy 
pojazdów 
w Polsce 
z odbiorem 
i dostawą 
z/ do Niemiec 

  Najlepsze oferty 
nowych pojazdów na 
export do Niemiec (do-
stawa i rejestracja w DE)   Ubezpieczenia, 

Tłumaczenia, 
Finansowanie  Wyszukanie i zakup 

pojazdów pod Twoje in-
dywidualne zamówienie 
(używane i nowe)

Znajdziesz nas łatwo tutaj: www.carforfriend.de 
oraz na Facebooku pod carforfriend.de
  Działamy od lat w Polsce i Niemczech  

JCK Sp. z o.o.
Ul. Ofi ar Oświęcimskich 28
58-100 Świdnica k/Wrocławia (POLSKA)

KFZ Handel Fijolek
Wilthener Str. 44
02625 Bautzen (NIEMCY )

 Białe noce w Petersburgu 

 Dzień Króla w Holandii 

 Maraton londyński 

wykonawstwa muzyki dawnej. I tak w cen-
trum uwagi tegoorocznej edycji znajdzie się 
Francja: najsłynniejsze zespoły, dyrygenci, 
soliści i repertuar. Dzięki staraniom organiza-
torów prezentowany jest tu co roku unikalny 
repertuar, w tym projekty nowe lub przy-
gotowane specjalnie na Misteria Paschalia. 
Do Krakowa przyjadą artyści, którzy nigdy 
przedtem nie występowali w Polsce! Nie za-
braknie też uwielbianych przez festiwalową 
publiczność zespołów i gwiazd muzyki daw-
nej.  www.misteriapaschalia.com

Maraton londyński, 23 kwietnia, 
Wielka Brytania.

Po raz pierwszy maraton odbył się w 1981 
roku. Wzięło w nim wtedy udział ponad 20 
tysięcy biegaczy, teraz chętnych jest 200 tys., 
z których losuje się jedną czwartą (dokonało 
się to w zeszłym roku, więc kto się dopiero 
teraz dowiedział – może dołączyć do rzeszy 
widzów). London Marathon szybko stał się 
jednym z największych i najbardziej lubia-
nych. Może dlatego, że jego trasa jest płaska 
i szybka. Linia startu/ mety znajduje się 
na słynnej ulicy The Mall, tuż obok St. Jame-
s’s Park (potem Trafalgar Square, w stronę 
Tamizy, by na wysokości Tate Modern odbić 
w stronę katedry św. Pawła, zawrotka przy 
Tower of London, wzdłuż Tamizy i znów 
Pałac Buckingham i The Mall). To jedna 
z najbardziej popularnych imprez w Europie, 
w związku z tym bardzo trudno zdobyć pakiet 
startowy – zwłaszcza będąc obcokrajowcem. 
Szacuje się, że tylko 7% zagranicznych bie-
gaczy może wziąć udział w maratonie lon-
dyńskim. Wydarzenie przyzwyczaiło widzów, 
że co roku na starcie staje niewiarygodna 
wręcz liczba mocnych zawodników. Rekor-
dziści świata, kilku najszybszych śmiałków 
z poprzedniego sezonu. 

Dzień Króla, 27 kwietnia, Holandia.
Holenderskie święto narodowe, dzień, 
na który wszyscy Holendrzy czekają nie tyl-
ko dlatego, że jest dniem wolnym od pracy, 
dniem wolnego handlu, a nawet dniem dar-
mowego parkowania. Tradycją obchodów 
jest huczna wizyta monarchy w kilku lub jed-
nym z holenderskich miast. Świętuje się 
jednak w całej Holandii, która na ten czas... 
pomarańczowieje. W niektórych miejscach 
imprezy rozpoczynają się już w wieczór po-
przedzający. Organizowane są liczne parady, 
festyny, degustacje, wywieszane są flagi, 
a wiele osób ubiera się na pomarańczowo 
(to kolor obecnie panującej rodziny królew-
skiej i tym samym uchodzi nieformalnie za 
barwę narodową Holandii). Z powodu przepi-

su o wolnym handlu, całe miasta zamieniają 
się w jeden wielki pchli targ, przyciągając 
wielu turystów. 

Autostop Race 2017, 30 kwietnia, 
start we Wrocławiu.

Autostop Race to największy wyścig auto-
stopowy na świecie, a zarazem jeden z naj-
popularniejszych i najciekawszych eventów 
studenckich, organizowany w Polsce. Co 
roku około tysiąca uczestników z wielu 
krajów, podróżując autostopem, ściga się 
parami do wyznaczonego celu – jednego 
z europejskich miast. Tak samo jak w po-
przednich edycjach, również i w tym roku 
Auto Stop Race rozpocznie się hucznym 
startem. Na kampusie wrocławskiego Uni-
wersytetu Ekonomicznego na uczestników 
będzie czekać wiele atrakcji, które uprzy-
jemnią czas w oczekiwaniu na wspólne 
odliczanie do startu. W tym roku celem jest 
znajdująca się w Chorwacji Fažana! Wybór 
trasy dotarcia jest całkowicie dowolny, 
a wyniki poszczególnych drużyn na bieżąco 
można sprawdzać na stronie internetowej. 
Na trasie uczestnicy z pewnością nabierają 

doświadczeń, które wspominają jeszcze 
długo, poznają setki ciekawych ludzi. Po-
nadto organizatorzy zapewniają moc nie-
spodzianek, konkursów z nagrodami oraz 
wspólnych imprez na mecie do białego rana, 
a także pośrednictwo w łatwym i tanim po-
wrocie do Polski autokarem.

Święto Białych Nocy w Sankt 
Petersburgu, połowa maja – 
koniec lipca.

Magia białych nocy w Petersburgu przyciąga 
tak wielu turystów z całego świata, że stały się 
one czynnikiem napędzającym koniunkturę 
miasta. Plusem tego jest wygoda zarówno pod 
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Co szykują nam gwiazdy 
na wiosnę 2017?

 STRZELEC  (22.11-21.12) – teraz się zmo-
bilizuj. Pora opracować strategię, podjąć 
ważne decyzje. Odetnij się od tego, co 
ściąga Cię w dół. Nie daj się sprowoko-
wać. 
 KOZIOROŻEC  (22.12-19.01) – angażuj się 
w znajomości, szukaj pomysłu na lokowa-
nie kapitału. Teraz albo nigdy – to Twoje 
motto w tym roku. Ustaw hierarchię prio-
rytetów.
 WODNIK  (20.01-18.02) – bardzo roman-
tycznie, nie zatrać się i słuchaj rad przy-
jaciół. Teraz możesz porzucić schematy. 
Zacznie się coś całkiem nowego w Twoim 
życiu. 
 RYBY  (19.02-20.03) – spokojnie i syste-
matycznie weź się za porządki w każdej 
dziedzinie. Czas zacząć nowy okres. Nie 
rób niczego pod naciskiem.

 BARAN  (21.03-19.04) – widoki na poprawę 
w finansach. Przeprowadzka Twoja lub kogoś 
z bliskiego otoczenia. Pierwsze dni czerwca 
będą najgorętszymi w tym roku pod wzglę-
dem sercowym.
 BYK  (20.04-20.05) – zarobisz na wakacje 
z przytupem, a także z sukcesem pozbę-
dziesz się nałogów, o ile spróbujesz. Otocze-
nie będzie Cię teraz postrzegać jako wyjątko-
wo atrakcyjną partię. 
 BLIŹNIĘTA  (21.05-21.06) – w alkowie burz-
liwie, nie patrz na partnera bezkrytycznie, 
pilnuj granic. Mimo wyzwań, zaufasz we 
własne siły. Nie ryzykuj niepotrzebnie, Mars 
w znaku wystarczy. 
 RAK  (22.06-22.07) – wiele zmian w życiu 
osobistym, otwórz się na nie, a jednocześnie 
polegaj na tych, którzy nigdy Cię nie zawiedli. 
Z kredytem zaczekaj przynajmniej do jesieni.

 LEW  (23.07-22.08) – daj partnerowi 
od siebie odpocząć, już po wakacjach 
czekają Was ważne decyzje i wtedy to za-
procentuje. Obserwuj relacje w pracy, 
jesienią wykonaj skok. 
 PANNA  (23.08-22.09) – zbierasz plon. 
Spieniężysz dawne pomysły lub projekty. 
Inwestuj. Nie rozdrabniaj się. W związku 
pamiętaj o wnioskach z zeszłego roku. 
 WAGA  (23.09-23.10) – passa do okazji 
trwa, złap choć co drugą, a poczujesz się 
szczęśliwa! Pamiętasz co działo się 12 lat 
temu? Tam są wskazówki. 
 SKORPION  (24.10-21.11) – daj sobie czas 
na odpoczynek i marzenia. Wpadniesz 
na pomysły, które zaprocentują w przy-
szłym roku. Zbliżenie z kimś, na kim 
Ci zależy. 

REKLAMA

 Festiwal filmowy w Cannes 

 Festiwal  Wikingów w Norwegii 

względem noclegów i wyżywienia, jak i do-
datkowych atrakcji w mieście. To cykl imprez 
w okolicy przesilenia letniego, obejmujących 
przede wszystkim przedstawienia teatralne, 
baletowe i operowe, z których Petersburg 
słynie na całym świecie. Warto wymienić choć-
by Międzynarodowy Festiwal Baletu i Opery 
„Gwiazdy Białych Nocy” czy Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Dokumentalnych „Message 
to Man”. W Petersburgu okres białych nocy 
to najpiękniejsza pora roku. Ulice i nabrzeża 
tętnią życiem przez całą dobę. Słychać dźwięki 
muzyki, śmiech, piosenki, liczne letnie restau-
racje i kawiarnie są niemal bez przerwy gotowe 
przyjąć gości. Niezliczone łodzie, łódki i statki 
pływają wzdłuż rzek i kanałów, sprawiając, 
że słynne zwodzone mosty nieustannie wpra-
wia się w ruch. Widok pozostawia niezapo-
mniane wrażenie. Choć mieszkańcy Petersbur-
ga muszą podporządkować swój życiowy rytm 
harmonogramowi zwodzenia mostów, to jed-
nak są dumni z tego typowo petersburskiego 
zjawiska. Podczas białych nocy odbywają się 
również bale maturzystów. Dla wielu pokoleń 
petersburżan jest to zatem symboliczny czas 
wejścia w dorosłe życie. 

Międzynarodowy Festiwal Filmowy 
w Cannes, 17–28 maja, Francja.

Festiwal z nielicznymi wyjątkami odbywa 
się co roku już od 70 lat, gromadząc plejadę 
najbardziej wpływowych osób w przemyśle 
filmowym. To prawdziwe święto dla miło-
śników przeważnie ambitnego i w sporym 
stopniu wciąż „niezależnego“ kina nie tylko 
z Europy, ale i z całego świata. Dotychczas 
nagrodę tę najczęściej zdobywali twórcy 

amerykańscy, włoscy, francuscy oraz bry-
tyjscy. Jedynymi polskimi filmami, które 
otrzymały Złotą Palmę, są „Człowiek z żela-
za” Andrzeja Wajdy oraz „Pianista” Romana 
Polańskiego (film polsko-francuski). Filmową 
fiestę otacza krajobraz francuskiego Lazuro-
wego Wybrzeża, czyniąc z ewentualnego po-
bytu tam przygodę życia. Pałac Festiwalowy 
w Cannes znajdziecie bez problemu. Stoi tuż 
przy Starym Porcie i bulwarze La Croiset-
te. W jego pobliżu są z kolei słynne odciski 
dłoni sławnych ludzi, także Andrzeja Wajdy. 
Wystarczy rozglądać się po chodniku. Jeżeli 
chcecie odwiedzić miasto w czasie festiwalu, 
pamiętajcie, że hotele w Cannes są wtedy 
znacznie droższe. Najlepiej przeszukać nocle-
gi na Lazurowym Wybrzeżu i sprawdzić oferty 
w pobliskich miastach.

Festiwal Wikingów, Norwegia, 
9–12 czerwca, Karmøy.

Nie lada gratka dla dużych turystów i małych! 
Jest to festiwal przybrzeżnej społeczności 
Karmøy, miejscowości znajdującej się 
pomiędzy Bergen i Stavanger. Największy 
festiwal w tej części Norwegii przywołuje 
do życia historię i kulturę wikingów, skupia 
się wokół dużego rynku i oferuje warsztaty 
łucznictwa, walki wręcz, prezentuje muzykę 
wikingów, ich sztukę i rękodzieło, jedzenie, 
opowieści, sporty i wiele innych. Czerwiec 
jest w gruncie rzeczy miesiącem związanym 
z celebrowaniem tradycji wikingów, więc 
na podobne festyny można w tym czasie 
natrafić w wielu miejscowościach Norwegii.
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Mapa połączeń

OPOLe
Rynek 8, tel. +48 (77) 402 13 33
ul. 1 Maja 4, tel. +48 (77) 443 44 41

BrÜHL
Sindbad-Reisen GmbH, An der Linde 15, 
tel. +49 (2232) 923 140

BYTOM
ul. Katowicka 8, tel. +48 (32) 281 60 20–21

GLIwICe
ul. Wyszyńskiego 9, tel. +48 (32) 230 93 10
ul. Pionierów 8 (PKS), tel. +48 602 718 737

KATOwICe 
ul. Moniuszki 4, tel. +48 (32) 253 50 33
ul. P. Skargi 4 (PKS), tel. +48 (32) 354 22 22

KĘdzIerzYN KOŹLe
ul. Limanowskiego 3, tel. +48 (77) 482 14 43

KrAKÓw
ul. A. Kraków 5, tel. +48 (12) 266 19 21
ul. Bosacka 18 (Dworzec MDA – plac odjazdu 
autokarów), tel +48 (12) 421 02 40

LUBLINIeC 
ul. K. Miarki 6a, tel. + 48 (34) 351 00 10

POzNAŃ
ul. Stanisława Matyi 2, tel. +48 665 111 025

wArSzAwA 
ul. Wita Stwosza 48 lok. 7 (róg Puławskiej 
i Al. Wilanowskiej – przy stacji Metro Wilanowska – 
budynek Manhattan Place), tel. (+48) 22 8520915

wrOCŁAw
ul. Dworcowa 14, tel. +48 (71) 344 79 52

zABrze
ul. 3 Maja 7, tel. +48 (32) 271 08 62

NAPOLI
Polonia Service, Piazza Garibaldi 80,
tel. +398119361267

FLeNSBUrG
Sindbad-Reisen GmbH, Am Bundesbahnhof 1 (HBF), 
tel. +49 (461) 18 29 773

FrANKFUrT a. M. 
Sindbad-Reisen GmbH, Karlsruher Strasse 12,
tel. +49 (69) 42 690 690

HAMBUrG
Sindbad-Reisen GmbH, Adenauerallee 74–78 (ZOB)
tel. +49 (40) 2804 550

LONdON 
18 Colonnade Walk, 125 Buckingham Palace Road
Victoria, London Sw1w 9sh, tel. +44 870 850 20 54

MÜNCHeN 
Sindbad-Reisen GmbH, ZOB – Einkaufspassage 
Hackerbrücke 4–6, tel. +49 (89) 54 54 89 89

PArIS
2, Rue Mondovi 252, Rue De Rivoli, 
tel. +33 1 40 20 00 80

PONAD 500 MIAST W EUROPIE, 200 MIAST W POLSCE,  
29 KRAJÓW W EUROPIE

MAdrId 
Estacion SUR de Autobuses, c/Mendez Alvaro 83, 
kasa nr 65, tel. +34 902 353 522

Słowenia Chorwacja

Słowacja
Luxemburg

Polska

Białoruś

Estonia

Łotwa

Litwa

Ukraina

Mołdawia

Bułgaria

Grecja

WęgryAustria

Włochy

Szwajcaria

Belgia

Dania

Norwegia

Szwecja

Wielka 
Brytania

Irlandia

Francja

Monako

Hiszpania

Holandia
Niemcy

Czechy

w drOdze

Droga Opiekunko!
Drogi Opiekunie!

Zespół Senior Help Lokalizacja: ul. Katowicka 77D lok.1, 61-131 Poznań
Kontakt e-mail: praca@seniorhelp.pl, biuro@seniorhelp.info, 

opieka@seniorhelp.pl, pomoc@seniorhelp.pl
Kontakt telefoniczny stacjonarny: (61) 669 87 13 oraz  

(61) 22 11 003, Kontakt telefoniczny komórkowy: 605 363 200

Miło nam będzie udzielić Państwu wszelkich informacji 
i zaproponować satysfakcjonującą ofertę. 

Napisz lub zadzwoń i przekonaj się, że nikt nie ma 
takich warunków jak my !!! Jasne i klarowne zasady, 

bez haczyków czy niezrozumiałych umów.

Jesteśmy firmą z 4 letnim stażem w branży opieki nad 
osobami starszymi na terenie Niemiec. Przez ten okres 
bardzo wiele się od Państwa nauczyliśmy, wiemy jak 
ważne jest wsparcie, wzajemne zaangażowanie i uczci-
wość. To dzięki Wam wciąż możemy się rozwijać.

Aby nawiązać z nami współpracę 
wymagamy od Państwa: Co oferujemy Państwu:

To tylko nieliczne warunki które Państwu oferujemy, jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami zapraszamy do kontaktu. 
Zadzwoń i przekonaj się dlaczego warto z nami współpracować.

minimum 
komunikatywnego 

niemieckiego

minimum 3 miesięcy 
doświadczenia 

w DE

1200€ – 1600€  
na rękę 

miesięcznie

A1, kartę EKUZ 
OC pracownicze

pełen pakiet skła-
dek odprowadzany 

w Polsce

okresowe premie 
uznaniowe

50€ dodatkowo 
za czynne prawo 

jazdy

premie świąteczne 
150€ - 300€




