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Zespół krakowskich naukow-
ców zUniwersytetu Jagielloń-
skiego i Akademii Górniczo-
-Hutniczejuczestniczywopra-
cowywaniu nowatorskiego
urządzenia – taniej i niewiel-
kiej przystawki do smartfonu,
która w ciągu kilkunastu mi-
nutwykonaanalizęproduktów
żywnościowych i wykryje
w nich szkodliwe lub alergicz-
ne substancje.
Dotychczas, abysprawdzić,

czyżywność,którąchcemyku-
pić, nie jest skażona lubzepsu-
ta,należało jej próbkęprzesłać
doanalizywspecjalistycznym
laboratorium. Badanie zajmu-
je tamśredniokilkadni, a jego
koszt to ok. 100 euro za prób-
kę.Naukowcypostanowili skró-
cić i uprościć tę procedurę,
awdodatku daćmożliwość jej
przeprowadzeniakażdemu,kto
ma telefon komórkowy.
Europejskiekonsorcjumnau-

kowe, do którego weszli także
badaczezUJiAGH,tworzywra-
mach programu nazwanego
FOODSNIFFER (ang. wąchacz
jedzenia)niewielkąprzystawkę
podpinanądosmartfonu.Mieś-
cionawsobietzw.laboratorium
naukładziescalonym(ang. lab-

on-a-chip), w którym dokonuje
sięanaliza.Niewielkąilość(wy-
starczyparękropli)badanejsub-
stancji – np. wody, soku,mleka,
a w przypadku ciał stałych ich
roztworu – będzie się wprowa-
dzać przez odpowiedni otwór
do przystawki, a analiza wyka-
że, czy stwierdzono obecność
substancji ochrony roślin, tok-
syngrzybówlubcząsteczekwy-
wołujących alergię.Wdodatku
smartfonprześle odrazuwyni-
kianalizywrazzewspółrzędny-
mi geograficznymi do centrów

zajmującychsiękontroląbezpie-
czeństwa żywności.W ten spo-
sób do odpowiednich instytucji
szybkotrafi informacjaowystą-
pieniuzagrożenia.
–Przypadkipojawienia się

skażonej żywnościnarynkusą
corazczęstsze, byprzypomnieć
tylko masowe zatrucie tru-
skawkamiwNiemczechw2012
rokualbowcześniejsząpanikę
związanązchorobąwściekłych
krów. Corazwięcej osób cierpi
też na alergie żywnościowe.
Tymczasemnasze urządzenie

pozwoli każdemu szybko i ta-
nio dowiedzieć się, czy jedze-
nie, które chce kupić, nie jest
dla niego szkodliwe – mówi
prof.AndrzejBudkowskizWy-
działu Fizyki, Astronomii i In-
formatyki Stosowanej UJ, któ-
ry kieruje polskim zespołem.
JakdziałaFOODSNIFFER?

Umieszczonownimtzw. inter-
ferometry, czyli miniaturowe
urządzenia, w których wiązki
światła biegną w specjalnych
kanałach pokrytych cienką
warstwą biomolekuł. Moleku-
ły te mają zdolność do wiąza-
niasięzkonkretnymicząstecz-
kami – takimi właśnie, które
świadczą o skażeniu lub
zepsuciu.
– Ostatnie prace naszego

konsorcjum dotyczyły między

innymi polepszenia czułości
elektronicznego wykrywania
obecności pestycydów, myko-
toksyn i alergenów w różnych
rodzajach żywności. Na przy-
kład, w mleku kozim udało
namsięwykryć śladowąobec-
nośćmlekakrowiego, naktóre
uczulonych jestwieleosób.Wy-
stępowało ono w bardzo nie-
wielkiej koncentracji – jednej
części na milion! – podkreśla
prof. Budkowski.
–Wynalazek jestmocno za-

awansowany i rokujedużena-
dzieje. Chcemy, żeby w ciągu
czterech latprzystawkaweszła
doprodukcji i trafiłanarynek,
takabypopewnymczasiekaż-
dy zainteresowanymógł ją so-
bie kupić za stosunkowo nie-
wielkiepieniądze–dodajenasz
rozmówca.
W konsorcjum realizują-

cym projekt oraz w komitecie
doradczym innowacyjnego
projektu FOODSNIFFER są
przedstawiciele dużej sieci la-
boratoriów żywności, organi-
zacji kontrolujących standar-
dy bezpieczeństwa środków
spożywczych oraz dużych eu-
ropejskich sieci sprzedawców
detalicznychżywności.Wyda-
je się więc, że wynalazek
madużeszansenakomercyjne
wdrożenie.

Telefon, który samwykryje
niebezpieczną żywność
Nauka.Abysprawdzić, czy żywnośćnie jest skażona, trzeba próbkęprzesłać do laboratorium.Badanie zajmuje tam
średniokilkadni.Naukowcypostanowili skrócić tę procedurę i daćmożliwość jej przeprowadzenia każdemu

Taka przystawka wykryje zatrutą i zepsutą żywność
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Podczasdebatynadprojektem
uchwałynaposiedzeniukomi-
sji budżetowej pojawiły się ar-
gumenty, że Kubuś chodzi na-
gi od pasa w dół, a na dodatek
ma nieokreśloną płeć. Radni
uznali, że lepszym patronem
będzie stworzony w regionie
Miś Uszatek.
Do zmianybohatera, które-

go imię nosi plac zabawwTu-
szynie,doszłodwatygodnie te-
mu. Ale o sprawie od kilku dni
donoszą gazety i stacje telewi-
zyjnena całymświecie. „Daily
Mail”zamieściłmapkęzpołoże-
niemTuszynaoraz informację,
że jedenztamtejszychradnych
uznał Kubusia Puchatka za
hermafrodytę.
W piątek burmistrzWinni-

peg Brian Bowman przesłał
dopublicznej telewizjiCBCspe-
cjalneoświadczeniewobronie
Puchatka. „Winnie jest rysun-
kowym niedźwiedziem, który
nie nosi spodni, ale chciałbym
zauważyć, że lubiane postaci
z filmówDisneya –KaczorDo-
nald oraz Chip i Dale – są rów-
nieżpozbawionespodni,Mysz-
kaMikinienosikoszulki, aTo-
ny theTiger jestwłaściwie go-
ły. Czy te postaci też mają być
zakazane?” – pyta Bowman.
MatyldaWitkowska,PAP

Świat broni
Kubusia
Puchatka
Kontrowersje
Tuszyn zasłynął na świecie, ale
nie tak, jak by chciał. Tuszyńscy
radni uznali Kubusia Puchatka
za nieodpowiedniego patrona
dla dziecięcego placu zabaw.

Radca prokuratorem generalnym?

Minister uzasadnia swój po-
mysł tym, że konstytucja gwa-
rantujeprawodostępudosłuż-
bypublicznej na jednakowych
zasadachwszystkimobywate-
lom polskim, korzystającym
zpełni prawpublicznych.Kan-
dydat mamieć 12 lat doświad-
czeniaw sprawach karnych.
KrajowaRadaProkuratury

(KRP)przekonuje, żezrealizo-
wanie pomysłuCezaregoGra-
barczyka doprowadzi do kon-
fliktu interesów. Na przykład
byłyadwokat lubradcaprawny

na stanowisku szefa prokura-
turymoże zetknąć się ze spra-
wą,wktórej reprezentował jed-
ną ze stron. Jako PG będzie
miałdostępdoakt sprawsądo-
wych, więc będzie mógł wno-
sić kasację nadzwyczajną
w sprawach karnych.
Grabarczyk odpiera te za-

rzuty. Jak podkreśla, adwoka-
ci i radcowie, obok prokurato-
rów i sędziówmogą jużkandy-
dować na stanowiska sędziów
Sądu Najwyższego. Tam rów-
nież mają szanse spotkać się
ze swoimi sprawami.
JacekSkała, przewodniczą-

cy Związku Zawodowego Pro-
kuratorów iPracownikówPro-
kuraturyzwracauwagęnapo-
litycznycharakterproponowa-
nych zmian. – W tej chwili
szefem prokuratury może zo-
staćalboniezawisły sędzia, al-
bo niezależny prokurator, czy-
li osoby, od których prawowy-
magacałkowitej apolitycznoś-
ci.MinisterGrabarczykotwie-

radrogędo tegourzędudlapo-
litykówwadwokackich togach,
w tymdla siebie samego –mó-
wi prokurator Skała.
Zbigniew Ćwiąkalski, były

ministersprawiedliwościprzy-
pomina jednak, że prokurato-
romrównież zdarzają się kon-
trowersje związane z miesza-
niem się w politykę. –Weźmy
choćby prokuratora Dariusza
Barskiego i Bogdana Święcz-
kowskiego, którzybędącwsta-
nie spoczynku, nie mieli opo-
rów, by zostać posłami –mówi
Ćwiąkalski, który jako szef re-
sortu sprawiedliwości dopro-
wadził do rozdzielenia funkcji
ministra od PG. Ćwiąkalski
uważa, żepomysłGrabarczyka
nie jest zły. – Adwokaci i rad-
cowie są osobami z zewnątrz,
copozwala iminaczej spojrzeć
na działalność prokuratury.
Myślę, że taka osoba mogłaby
odświeżyć wizerunek tej kor-
poracji – twierdzi.
MarcinBanasik

Prawo
W 2016 roku kończy się kaden-
cja prokuratora generalnego.
Minister sprawiedliwości Ceza-
ry Grabarczyk zaproponował,
aby o to stanowisko oprócz pro-
kuratorów i sędziów mogli się
ubiegać również adwokaci
i radcowie prawni. Pomysł
ostro skrytykowała Krajowa
Rada Prokuratorów.

 Chcemy, 
żeby w ciągu 
czterech lat 
przystawka trafiła 
na rynek, 
tak aby każdy 
zainteresowany  
mógł ją sobie kupić 
prof. Andrzej Budkowski
Wydział Fizyki, Astronomii
i Informatyki Stosowanej UJ
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INFORMACJA

PREZYDENT MIASTA TARNOWA 
informuje, 

że w budynku Urzędu Miasta Tarnowa - ul. Nowa 3 i Nowa 4, na tablicy ogłoszeń został wywieszony wykaz  
nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Tarnowa, przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie  
bezprzetargowym:

1)  część działki nr 88/106 w obr. 170 o pow. 35 m2 położonej przy ul. Pułaskiego w Tarnowie, z przeznaczeniem 
pod obiekt handlowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – na okres 3 lat,

2)  część działki nr 76/5 w obr. 267 o pow. 40 m2 położonej przy ul. Braci Saków w Tarnowie, z przeznaczeniem  
pod obiekt handlowo-usługowy, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – na okres 1 roku,

3)  część działki nr 111/1 w obr. 229 o pow. 20 m2, położonej przy ul. Targowej – Ducha w Tarnowie, z przeznacze-
niem pod obiekt kolektury LOTTO, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy – na okres 5 lat,

4)  działka nr 166/5 w obr. 200, położona przy ul. Hodowlanej w Tarnowie, jako działka uzupełniająca do nierucho-
mości sąsiedniej nr 232/5 w obr. 200, z przeznaczeniem pod parking,

5)  działka nr 165/7 w obr. 200, położona przy ul. Hodowlanej w Tarnowie, jako działka uzupełniająca do nierucho-
mości sąsiedniej nr 165/6 w obr. 200, z przeznaczeniem pod parking,

6)  część działki nr 1/115 w obr. 247, położonej przy ul. Kochanowskiego w Tarnowie, w sąsiedztwie komina,  
na rzecz firmy telekomunikacyjnej NETIA S.A., z przeznaczeniem pod kontener telekomunikacyjny i przyłącz 
telekomunikacyjny,

7)  część działki nr 77/49 w obr. 152, o pow. 80 m2, położonej przy ul. Westerplatte w Tarnowie, z przeznaczeniem 
pod obiekt magazynowy, na rzecz dotychczasowego Dzierżawcy – na okres 3 lat.

Informacja pod numerem telefonu 14 68 82 770.


