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OCZYSZCZACZ WISZĄCY
BARDZIEJ WYDAJNY

NIŻ MOBILNY!

CHCESZ ZAPEWNIĆ BEZPIECZEŃSTWO 
DLA SWOICH GOŚCI HOTELOWYCH 
I SWOJEGO PERSONELU?

Obecnie, praca w branży hotelarskiej jest wyzwaniem. Wysoki reżim 
sanitarny wymusza na hotelarzach przestrzegania wszelkich wy-
tycznych dla funkcjonowania hoteli, pensjonatów w trakcie epidemii 
Covid – 19. Spin Sp. z o.o. to polska spółka działająca na rynku od 
ponad 25 lat.

Jesteśmy największym w regionie certyfi kowanym dystrybutorem  
produktów Fellowes, w tym profesjonalnych oczyszczaczy powie-
trza, które likwidują m.in. wirusy SARS-CoV-2, H1N1 , bakterie oraz  
brzydkie zapachy  (używanych również w służbie zdrowia, w gabine-
tach zabiegowych, w miejscach przyjęć pacjentów, recepcjach itp.).
Aktualnie fi rma stworzyła nowy projekt skierowany do całej bran-
ży hotelarsko -  gastronomicznej   pod nazwą „OCZYSZCZACZE 
POWIETRZA”. Adresatem są Hotele, Pensjonaty (pokoje hotelowe, 
pokoje dla alergików, sale konferencyjne, restauracje, recepcje, 
siłownie itp.)

Projekt spotkał się z aprobatą  Sanepidu oraz wsparciem producenta. 
Ponadto wiele placówek z niego już skorzystało.
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Rozpoczęły się drugie wakacje (oby ostatnie) pod zna-
kiem pandemii. Z jej powodu w gruzach legło mnóstwo 
planów, również turystycznych. Wyjazdy zagraniczne 
odkładamy na później, szukamy odpoczynku w kraju. 
Jak wielu Polaków wybierze się w tym roku nad Bałtyk? 
Więcej niż w latach poprzednich? Na progu sezonu to 
wciąż niewiadoma. 

Nasz magazyn, na co dzień docierający do mieszkańców 
Koszalina, Kołobrzegu i Darłowa, tym razem adresujemy 
do gości Pomorza Środkowego. To wydanie ma mniejszy 
niż zwykle format – po to, by wygodnie było je zabrać 
ze sobą na przykład na plażę albo włożyć do torebki. 

Mamy ambicję podpowiedzieć wczasowiczom odpo-
czywającym nad  morzem w pasie od Rogowa po Ustkę, 
dokąd warto zajrzeć, gdy już zmęczy ich słońce i bezruch 
plażowania. To oczywiście tylko cząstka możliwości 
i krótka lista miejsc. Ale te wydały nam się szczególnie 
ciekawe, choć są wśród nich nieoczywiste,  i dlatego je 
rekomendujemy. 

Poważamy się na to, bo wiemy, jak szybko zmienia się styl 
życia Polaków. Niegdysiejsze dwu- albo trzytygodniowe 
wczasy to odległa przeszłość. Teraz urlopujemy krótko 
,ale intensywnie. 

Kiedy obserwuje się drogi wiodące nad Bałtyk, trudno 
nie dostrzec, jak wielu turystów wiezie z sobą rowery. 
Jeszcze więcej przyjezdnych wypożycza je na miejscu. 
Z myślą o nich piszemy o rozbudowie tras rowerowych 
w Zachodniopomorskiem. Gdyby zaś ktoś zechciał 
w okolicach Koszalina wyżyć się na rowerze w zielonych 
„okolicznościach przyrody”, przyda się mu z pewnością 
aplikacja mobilna omówiona w naszym okładkowym ar-
tykule „Rowery na Forum”. Sam Koszalin również można 
już wzdłuż i wszerz przemierzyć na dwóch kółkach bez-
piecznymi ścieżkami rowerowymi i również je pokazuje 
wspomniana aplikacja, gratisowo udostępniona wszyst-
kim zainteresowanym przez Centrum Handlowe Forum. 
Nie tylko z potocznych obserwacji, ale również z badań 
socjologicznych wynika jeszcze jeden wniosek co do 
zmiany naszych zwyczajów: rzadko spędzamy cały urlop 

w jednym miejscu. Praktykujemy coraz chętniej krótsze 
i dłuższe samochodowe wycieczki po regionie, w którym 
wypoczywamy. Stąd kilka podpowiedzi na trwające pół 
dnia albo cały dzień wypady rodzinne w poszukiwaniu 
nowych wrażeń i wiedzy o przeszłości Pomorza, a także 
charakterystycznych dla tych stron smaków. 

A ponieważ w nadmorskim krajobrazie można się za-
kochać i zapragnąć tu wracać, najlepiej do własnego 
second home, prezentujemy Państwu takie możliwości. 
Apartament nad Bałtykiem to naprawdę dobry interes. 
Życzymy Państwu udanego urlopu. 

Gdyby zechcieli Państwo podtrzymać z nami kontakt, 
zapraszamy – prosimy śledzić naszą stronę internetową 
i nasze media społecznościowe. 
www.prestizkoszalin.pl
Issuu.com/prestizkoszalinski
Instagram.com/prestiz_koszalin
Facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski

Andrzej Mielcarek
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10  Kalendarium
24  RoweRy na FoRum – wyjątkowa  
 aplikacja dla RoweRzystów
36  Rodzinny paRk RozRywki pod  
 kołobRzegiem
42  waRto skoRzystać z oFeRty 
 politechniki koszalińskiej
46  holiday golden ResoRt w łazach  
 - aquapaRk, komFoRtowe domki
 i Rodzinne zabawy o kRok od plaży
56  dobRzyca - do ogRodowych  
 uRzeczeń, inspiRacji i największego  
 na świecie gRabowego labiRyntu
60  zachodniopomoRskie 
 - RoweRowy Raj
64  na RoweRze choćby do beRlina
72  hotel leda spa **** - wypoczynek 
 z gwaRancją spokoju
82  koszalin - amFiteatR, paRk  
 i aquapaRk
88  daRłowo - do zamku kRóla eRyka,  
 magicznych zachodów słońca
  i militaRnego zlotu
98  w uzdRowisku dąbki i wicie 
 - ciche letniska, szeRokie plaże,  
 Rodzinny klimat wypoczynku
102 złocisty lek znad moRza
104  na Ratunek wysuszonej skóRze
106  okulaRy stwoRzone na miaRę
110  „dobRa woda zdRowia doda”?
116  gizia mani mani
124  Velo baltic – kolaRskie lato 
 ze znaczkiem Škody
130  kołobRzeg - w cieniu 
 wielkiej histoRii

134  RestauRacja la maison - jedyna  
 taka w kołobRzegu, wyłącznie  
 dla doRosłych
138 caFe mondo, kawiaRnia w samym  
 seRcu koszalina
142  zdRowa zmiana klimatu
146  jak dobRze Rozpocząć dzień?  
 smaczna pobudka w kukuRyku
150  doceń miętę latem
158  kRaina w kRatkę - do owiec, 
 zimnych koni, gęsi, staRego capa, 
 żab, śledzi i pszczół
162  niechoRze - do paRku 
 miniatuR lataRni moRskich
 i jednej 45-metRowej
166  słupsk - do największego 
 w świecie zbioRu pRac witkacego,  
 baszty toRtuR kobiet, zamku 
 skaRbów z widelcami i wonnej heRbaty
170  ustka - do bunkRów, chleba, 
 lataRni, kliFu i hitleRowskiego mola
174  dRapieżny kot 
 w miejskiej dżungli
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Na okładce: 
Urszula Lipińska, 

dyrektor CH Forum Koszalin
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Koszal in
Warsztaty z koronkarstwa dla dorosłych, 
Grupa I: godz. 10:00-12:00. 
Grupa II: godz. 13:15-15:15, wstęp płatny 5 zł

Miejski Hip-Hop Festiwal – wystąpią: Reto, OKI, 
Żabson, O.S.T.R., prowadzący: Edzio i DJ Abdool,
godz. 19:00, wstęp płatny

Koncert Sanah, 
godz. 19:00, wstęp płatny 60 zł

Spektakl „Szalone nożyczki”, 
godz. 19:00

Spektakl „Lokomotywa. Nie dla dzieci”, godz. 19:00
Spektakl „Akompaniator”,  godz. 20:30

Spektakl „Kochane pieniążki”, 
godz. 19:00

„Piosenki neapolitańskie. Recital”, 
godz. 19:00

Spektakl „Lokomotywa. Nie dla dzieci”,  
godz. 19:00

Spektakl „Akompaniator”, 
godz. 19:00

Spektakl „Akompaniator”, 
godz. 19:00

Spektakl „Związek otwarty”, 
godz. 19:00

Spektakl „Związek otwarty”, 
godz. 19:00

Wstęp na wszystkie spektakle płatny: 
bilet indywidualny 50 zł, bilet grupowy 30 zł od osoby

Wakacyjna Trasa Dwójki

26. Festiwal Kabaretu Koszalin 2021, wystąpią mię-
dzy innymi: Kabaret Neo-Nówka, Kabaret Młodych 
Panów, Kabaret Skeczów Męczących, Kabaret Smi-
le, Kabaret Jurki, Kabaret RAK, Kabaret Koń Polski 
– gospodarze

Warsztaty z koronkarstwa dla dorosłych, 
godz. 10:30-12.30, wstęp płatny 5 zł

Dawne zabawki – warsztaty rodzinne,
godz. 13:30-15:00, wstęp płatny 5 zł

Warsztaty z koronkarstwa dla seniorów,
Grupa I: godz. 10:00-12:00. 
Grupa II: godz. 13:15-15:15, wstęp płatny 5 zł

Warsztaty z koronkarstwa dla dorosłych, 
godz. 10:30-12.30, wstęp płatny 5 zł

Dawne zabawki – warsztaty rodzinne, 
godz. 13:30-15:00, wstęp płatny 5 zł

Warsztaty z ceramiki dla seniorów. 
Grupa I: godz. 10:00-12:00, grupa II: godz. 13:15-
15:15, wstęp płatny zależnie od rozmiaru pracy: 
15-35 zł

Warsztaty z ceramiki dla seniorów
Grupa I: godz. 10:00-12:00, grupa II: godz. 13:15-
15:15, wstęp płatny zależnie od rozmiaru pracy: 
15-35 zł

Warsztaty z ceramiki dla dorosłych, 
godz. 10:30-12.30, wstęp płatny zależnie od roz-
miaru pracy: 15-35 zł
Warsztaty rodzinne z ceramiki, 
godz. 13:30-15:00, wstęp płatny zależnie od roz-
miaru pracy: 15-35 zł

Uroczyste otwarcie Amfiteatru z Latem na  
Maxxxa: Koncert Mr. Zoob i Darii Zawiałow,  
godz. 19:00, wstęp płatny 10 zł

Uroczyste otwarcie Amfiteatru z Latem 
na Maxxxa: Koncert Viki Gabor i Kayah,  
godz. 19:00, wstęp płatny 10 zł

Uroczyste otwarcie Amfiteatru z Latem 
na Maxxxa: Koncert Nocny Kochanek i Feel,  
godz. 19:00, wstęp płatny 10 zł

Koncert Majki Jeżowskiej z zespołem,  
godz. 17:00, wstęp płatny: dzieci 1 zł, dorośli 5 zł

Warsztaty z ceramiki dla dorosłych, 
godz. 10:30-12.30, wstęp płatny zależnie od roz-
miaru pracy: 15-35 zł
Warsztaty rodzinne z ceramiki, 
godz. 13:30-15:00, wstęp płatny zależnie od roz-
miaru pracy: 15-35 zł
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Spektakl „Związek otwarty”, 
godz. 19:00

Spektakl „Związek otwarty”, 
godz. 19:00

Kamerynki 2021 – „Piosenki pełne miłości”, 
wystąpi zespół „Aremvee”: Lucyna Górska – śpiew, 
Marzena Śmietańska – skrzypce I, Anna Pilich-Pry-
jomska – skrzypce II, Maciej Śmietański – altówka, 
konferansjer, Katarzyna Trepiak – wiolonczela, 
Rynek Staromiejski, godz. 19:00

Kamerynki 2021 – „Zaczarowana harfa”, wystąpią: 
Carlos Peña Montoya – harfa, Juliusz Wesołowski – 
harfa, Rynek Staromiejski, godz. 19:00

Trio Basket Koszalin 2021 – święto koszykówki 
ulicznej. W specjalnej edycji wieczorno-nocnej 
udział będzie mogło wziąć 40 drużyn, a o oprawę 
muzyczną zadba DJ Kostek.  godz. 19:00 - 2:00

X Festiwal Opery i Operetki „Muzyka dla wszyst-
kich”– soliści i orkiestra Opery na Zamku w Szczeci-
nie pod batutą Vladimira Kiradjieva,
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Kołobrzeskiej Orkiestry Zdrojowej, Regio-
nalne Centrum Kultury w Kołobrzegu (ul. Solnej 1),
godz. 19:00, wstęp wolny

Koncert Thomassa Grotto, Regionalne Centrum 
Kultury w Kołobrzegu (ul. Solnej 1), 
godz. 19:00, wstęp wolny

Igor Kwiatkowski w programie „Co ja tu robię?”, 
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert zespołu Kwiat Jabłoni – trasa koncertowa 
promująca album „Mogło być nic”,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:30, wstęp płatny

Street Food Polska Festival, 
Stadion Miejski im. Sebastiana Karpiniuka 
w Kołobrzegu, godz. 12:00-22:00, wstęp wolny

Spektakl „Akompaniator”, 
godz. 19:00

L
IP

IE
C

Kamerynki
Filharmonia Koszalińska

Sportowa Dolina

Kołobrzeg
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Miejski Hip Hop Festiwal – wystąpią: ReTo, OKI, 
KęKę, prowadzący: Edzio i DJ Abdool,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 19:00, wstęp płatny

Wakacyjne Magic Show czyli lato z Gwiazdami Iluzji 
– Champions of Illusion,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 21:00, wstęp płatny

Kabaret Paranienormalni – „Bez znieczulenia”,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Michała Szpaka – trasa „Freedom”,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Eleni z zespołem - Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 19:00, wstęp płatny

Koncert Cleo,   
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

VII Zlot Zimnowojenny – prezentacja czołgów, 
dział, sprzętów wojskowych, pokaz grup rekon-
strukcyjnych oraz koncert rockowy zespołów: 
Babcia Dynamit 
i Rockin’Birds. Dawny „Bastion” w Kołobrzegu  
(ul. Koszalińska), godz. 11:00-19:00

Poranne Koncerty Kameralne – Hiszpańskie 
brzmienia z duetem gitarowym Compadres,  Park 
Koncertów Porannych przy Bindażu Grabowym, 
godz. 11:00, wstęp wolny

Koncert zespołu Dżem,  Amfiteatr w Kołobrzegu, 
godz. 20:00, wstęp płatny

Portowa Strefa Chilloutu – DJ Antisocial Ayoub 
Houmanna (Maroko, Senegal),  Port Jachtowy (ul. 
Warzelnicza 1), godz. 20:30, wstęp wolny

Festiwal Artystów Ulicy Sea of Art. Przestrzeń ca-
łego miasta: scena plenerowa RCK, plac przy Latarni 
Morskiej, Skwer Pionierów, port pasażerki. Godz. 
12:00, wstęp wolny

Koncert zespołu Boys, Amfiteatr w Kołobrzegu, 
godz. 20:00-21:30, wstęp płatny

Spektakl „Kochane pieniążki” (BTD) w reżyserii 
Zdzisława Derebeckiego, Regionalne Centrum 
Kultury w Kołobrzegu (ul. Solnej 1), godz. 21:00, 
wstęp wolny

Poranne Koncerty Kameralne – kwartet smyczko-
wy Viva La Musica, Park Koncertów Porannych przy 
Bindażu Grabowym, godz. 11:00, wstęp wolny

III Puchar Bałtyku w Przeciąganiu Liny na Plaży 
– impreza klubu Nord Taurus Kołobrzeg,  MOSiR, 
plaża milenium (przy Kamiennym Szańcu), wstęp 
wolny

Portowa Strefa Chilloutu – koncert zespołu Wczasy,   
Port Jachtowy (ul. Warzelnicza 1), godz. 20:30, 
wstęp wolny

Jarmark Solny w Kołobrzegu,  
Skwer Miast Partnerskich (ul. Ratuszowa), wstęp wolny
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III Ogólnopolski Przegląd Twórczości Przemysława 
Gintrowskiego „Pamiątki”, 
Sala widowiskowa Regionalnego Centrum Kultury 
w Kołobrzegu (ul. Solna 1), godz. 17:00, wstęp wolnylipca

9-11
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Koncert Ani Wyszkoni – trasa koncertowa z okazji 
jubileuszu 25-lecia pracy artystycznej,  
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Poranne Koncerty Kameralne – kwintet smyczkowy 
Giovanne Ensemble, Park Koncertów Porannych 
przy Bindażu Grabowym, godz. 11:00, wstęp wolny

Kabaret Moralnego Niepokoju – „Za długo panowie 
byli grzeczni”, Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, 
wstęp płatny

Portowa Strefa Chilloutu – koncert grupy muzycz-
nej Izzy And The Black Trees,  Port Jachtowy (ul. 
Warzelnicza 1), godz. 20:30, wstęp wolny

RCK Dobre Tony – MadMat DJ: godz. 18:00,  
Bluszcz i Oxford Drama: godz. 20:00, scena plene-
rowa Regionalnego Centrum Kultury (ul. Solna 1), 
wstęp wolny

Koncert Kazika, Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 
20:30, wstęp płatny

Kabaret Nowaki – Śmieszny Patrol 2021, Amfiteatr 
w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Strefa Aktywnego Plażingu. W strefach głów-
nymi atrakcjami będą aktywności dla dzieci oraz 
aktywności sportowe m.in. blok: trzymaj formę z 
Formą, czyli joga, pilates, streching i wiele innych 
propozycji fitness a także siatkówka plażowa, ani-
macje rodzinne oraz bule, główna plaża w Mielnie, 
godz. 10:30-20:00

Kino na leżakach – „Pech to nie grzech”, boisko przy 
Szkole Podstawowej w Sarbinowie (ul. Młyńska), 
godz. 22:00

Strefa Aktywnego Plażingu, osiedle Unieście 
w Mielnie, godz. 10:30-20:00

Otwarcie Przystani.kultura – w czasie wieczoru 
wystąpią Kabaret Czesuaf oraz zespół Zeppelinians 
– Tribute Band. Przystań.kultura (ul. Bolesława 
Chrobrego 38), godz. 19:00
Rusz Rzyć z Leżaka. Fundacja Oko w Oko z Rakiem 
zaprasza plażowiczów do udziału w aktywnościach 
fizycznych promujących profilaktykę nowotworo-
wą. Sarbinowo, plaża (wejście od ul. Leśnej), godz. 
10:00-15:00
Mieleńskie wieczory organowe –  koncert w Ko-
ściele w Mielnie. Wystąpią: Paweł Wróbel - organy, 
Marek Mleczko – obój, Paweł Kapuła – dyrygent, 
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Kościół p.w. 
Przemienienia Pańskiego w Mielnie, godz. 20:00

Koncert Ira Akustycznie,  Przystań.kultura (ul. 
Bolesława Chrobrego 38), godz. 18:30

Kino na leżakach – „Futro z misia”,  stadion w 
Gąskach (ul. Morska 1), godz. 22:00

Piknik edukacyjny – Kolejowe ABC, deptak przy ul. 
Kościuszki w Mielnie, godz.12:00-20:00

Mieleńskie wieczory organowe – koncert w Koście-
le w Sarbinowie. Wystąpią: Renata Lesieur – orga-
ny, Tomasz Tomaszewski – skrzypce, Rafał Kłoczko 
– dyrygent, Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej.   
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, 
godz. 20:20

Strefa Aktywnego Plażingu, plaża główna w Łazach, 
godz. 10:30-20:00

Gala Żagli – regaty o puchar Burmistrza Mielna. 
Widowiskowa parada jachtów po jeziorze Jamno w 
akompaniamencie kolorowych animacji świetlnych 
oraz muzyki zespołu szantowego Stara Kuźnia. 
Małe Jamno (ul. Chrobrego 23), godz. 10:00-22:00

Kino na leżakach – „Był sobie pies 2”,  boisko przy 
skrzyżowaniu ul. Brzozowej z ul. Lipową w Mielenku, 
godz. 22:00

Koncert zespołu Łąki Łan, Przystań.kultura (ul. Bole-
sława Chrobrego 38), godz. 18:30

Koncert Dikandy – Muzyczne 5-tki na Rynku w 
Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki),  godz. 20:00, 
wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe – „Narodziny Gwiazdy”,   
Rynek Miejski w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), 
godz. 22:00
Koncert Tede – premiera płyty „KA$ABLANCA”, 
ogród Gościńca Zamkowego w Darłowie, godz. 
19:00, wstęp płatny

Strefa Aktywnego Plażingu, Sarbinowo plaża 
Główna, godz. 10:30-20:00

Wawel Truck: wypróbuj swoich sił w animowanych 
grach zręcznościowych, poznaj tajniki produkcji 
czekolady i dowiedz się więcej o dobrych składni-
kach w słodyczach marki Wawel.  Deptak przy ul. 
Kościuszki w Mielnie, godz. 11:00-18:00

Koncert Trzech Tenorów: Bartosz Kuczyk, Mirosław 
Niewiadomski i Mariusz Adam Ruta, Amfiteatr  
w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Krzysztofa Zalewskiego – „Wszystko bę-
dzie dobrze”,  Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, 
wstęp płatny

Poranne Koncerty Kameralne – koncert zespołu 
uczestniczącego w RCK Pro Jazz „Poranek  
Jazzowy”, Park Koncertów Porannych przy Bindażu 
Grabowym, godz. 11:00, wstęp wolny

Portowa Strefa Chilloutu – koncert zespołu Drobne 
Niepokoje,  Port Jachtowy (ul. Warzelnicza 1), godz. 
20:30, wstęp wolny

The Other Side Of The Sun – impreza w ramach 
Sunrise Festival 2022. Na dwóch scenach wystąpi 
24 artystów z Polski i z zagranicy.  
Lotnisko w Podczelu, wstęp płatny
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Wawel Truck na Rynku w Darłowie  (pl. Tadeusza 
Kościuszki), godz. 10:00-18:00, wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe – „(Nie)znajomi”,  Rynek 
Miejski w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), 
godz. 22:00

Koncert w ramach 55. Międzynarodowego Festiwa-
lu Organowego. Wystąpią: Paweł Wróbel – organy, 
Marek Mleczko – obój, Paweł Kapuła – dyrygent, 
Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej. Kościół św. 
Gertrudy w Darłowie, godz. 19:15, wstęp wolny,
godz. 22:00

Koncert w ramach 55. Międzynarodowego 
Festiwalu Organowego. Wystąpią: Renata Lesieur 
(Litwa) – organy, Tomasz Tomaszewski – skrzypce, 
Rafał Kłoczko – dyrygent, Orkiestra Filharmonii Ko-
szalińskiej.  Kościół św. Gertrudy w Darłowie, godz. 
19:15, wstęp wolny

Koncert Renaty Przemyk z zespołem, Plac Kościusz-
ki w Darłowie, godz. 20:00, wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe – „Pavarotti”,  Rynek Miejski 
w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), godz. 22:00

Letnie Kino Plenerowe – „Ból i blask”, Rynek Miejski 
w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), godz. 22:00

„(nie)znajomi”, Kino plenerowe, Centrum Sportów 
Wodnych w Dąbkach 
EKO-JARMARK – Festiwal lokalnego rękodzielnic-
twa, Wicie (pl. Bursztynowy), godz. 16:00

Plażowe Mistrzostwa Budowniczych, Dąbki

Dni Gminy Darłowo – koncert Future Folk, 
Poparzeni Kawą Trzy oraz Marcina Sójki, Wicie

Wielki Festyn Rodzinny – Teatr Kulinarny Krzyszto-
fa Górskiego,  Wicie (pl. Bursztynowy), godz. 16:00

Święto Ryby, gotowanie zupy rybnej w megaga-
rze – rozdanie ponad tysiąca porcji zupy, koncerty 
szantowe, Dąbki

5. Zawody Wędkarskie o Puchar Wójta Gminy Dar-
łowo, jezioro Bukowo, Centrum Sportów Wodnych 
W Dąbkach

Aktywności na świeżym powietrzu: Biegi śniadanio-
we (Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach, 
w środy i soboty, godz. 7:30), Aerobic na plaży (Wi-
cie – we wtorki i czwartki, godz. 8:30, Dąbki  
– w poniedziałki, środy i piątki, godz. 8:30), Nordic 
Walking (Wicie, pl. Bursztynowy, w poniedziałki, 
godz. 17:00), Joga na plaży (Dąbki, we wtorki i 
czwartki, godz. 8:00)

21. Festiwal Filmów Skandynawskich,  Kino Bajka 
(ul. Morska 56)

Zlot Food Trucków, Rynek Miejski w Darłowie (pl. 
Tadeusza Kościuszki)
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Gmina Darłowo

Jarosławiec

Ustronie Morskie

„Futro z Misia” -  Kino plenerowe, Centrum Sportów 
Wodnych w Dąbkach 

Uzdrowiskowa Zumba Party, Centrum Sportów 
Wodnych w Dąbkach 

8. Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy – bieg na 10 km 
oraz biegi dla dzieci, Dąbki

6. Uzdrowiskowy Wieczór Kabaretowy – Kabaret 
Skeczów Męczących, Kony i Gwiazdy,  Dąbki

„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” Kino plenerowe, 
Wicie 

„Miszmasz czyli Kogel Mogel 3” Kino plenerowe, 
Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach 

Koncert zespołu Wild Flame, mała letnia scena za 
Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu, 
godz. 20:00

Koncert: Wspomnienie o Ryszardzie Riedlu, plac za 
Punktem Informacji Turystycznej, godz. 20:00

Koncert Natalii Szczypuły, mała letnia scena za 
Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu, 
godz. 20:00

Koncert zespołu Szmery, mała letnia scena za 
Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu, 
godz. 20:00

Koncert zespołu Róże Europy, mała letnia scena 
za Punktem Informacji Turystycznej w Jarosławcu, 
godz. 20:00

Koncert Łobuzy i Miły Pan, Amfiteatr w Parku Nad-
morskim (ul. B. Chrobrego), wstęp płatny

Kino na leżakach – „Pech to nie grzech”,  Parking 
CSR Helios (ul. Polna 3)

Kabaret Nowaki – Śmieszny Patrol 2021,  Amfiteatr 
w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), godz. 19:30, 
wstęp płatny

Koncert Hubasa, GórBar, „Pod brzozami”,   
(ul. Targowa 2a), godz. 19:30

Igor Kwiatkowski w programie „Co ja tu robię?”,   
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
godz. 19:30, wstęp płatny

Koncert zespołu Boys i Szpilki,
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
wstęp płatny

Koncerty artystów, festiwal food trucków, elimina-
cje Bursztynowej Miss Jarosławca oraz ekologiczne 
miasteczko, Summer Amber Festival, plac Bałtycki, 
duża letnia scena
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Naszą pasją są ryby i owoce 
morza , ale nie tylko …Koszalin, ul. M. Skłodowskiej-Curie 1-3

+48 500 005 155
szalupa@sea-food.pl

www.restauracja-szalupa.pl
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Koncert Roksany Węgiel – Roxie
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
godz. 19:30, wstęp płatny Darmowe zawody zaliczane do rankingu biegaczy 

RUNking, bieg na trasie w miejscowości Kłos, 
godz. 10:00, Sianowska 5

X Event Szanuj-sie.pl – impreza motoryzacyjna, 
Drawski Park Krajobrazowy, wstęp płatny

Pol’and’Rock Festival 2021,  Lotnisko Makowice – 
Płoty (20 km od Gryfic)

Koncert plenerowy w nowym amfiteatrze w Łobzie. 
Wystąpią: Jakub Chrenowicz – dyrygent, Joanna 
Radziszewska-Sojka – sopran, Orkiestra Filharmonii 
Koszalińskiej, Andrzej Zborowski – słowo wiążące. 
Amfiteatr (ul. Niepodległości), godz. 16:00

33. Dni Ziemi Sianowskiej – koncert Andrzeja 
Piasecznego, Sarsy, Pięknych i Młodych, Iwana 
Komarenki, zespołu Cliver oraz pokaz laserów, 
Stadion Miejski w Sianowie (ul. Strzelecka 11)

Stand-up Polska – Antoni Syrek-Dąbrowski i Rafał 
Sumowski, Lambert Music Club 
(ul. Kościuszki 14), godz. 19:00, wstęp płatny

Igor Kwiatkowski w programie „Co ja tu robię?”, 
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
godz. 19:30, wstęp płatnyy

Koncert Cleo – Supernova,
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
godz. 19:30, wstęp płatny

Kabaret Moralnego Niepokoju, 
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
wstęp płatny

Dzień otwarty na Lawendowym Polu, „Lawendowy 
zawrót głowy” (ul. Kołobrzeska 33/Poranna 5), 
wstęp płatny: dorośli 10 zł, dzieci 5 zł, dzieci do 3 lat 
bezpłatnie

Koncert Zenka Martyniuka, Amfiteatr w Parku 
Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), wstęp płatny

Kabaret Nowaki – Śmieszny Patrol 2021, Amfiteatr 
w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), godz. 19:30, 
wstęp płatny

Igor Kwiatkowski w programie „Co ja tu robię?”,  
Amfiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), 
godz. 19:30, wstęp płatny

Koncert na jazzowo: Czesław Zdrojewski (saksofon) 
& Paweł Barów (wokal), Plac Wolności w Białogar-
dzie, godz. 17:00, wstęp wolny

Koncert „Białogardzianie śpiewają”: Jadwiga Mile-
wicz & Anna Konkel, Plac Wolności w Białogardzie, 
godz. 18:00, wstęp wolny

Koncert zespołu After Party,  Świdwiński Ośrodek 
Kultury – Zamek, godz. 20:00, wstęp wolny

Koncert Baranovskiego,  Świdwiński Ośrodek Kultu-
ry – Zamek, godz. 20:00, wstęp wolny

Zlot Food Trucków, Park Miejski w Świdwinie 
(ul. Drawska – przy wylocie z miasta)

Koncert zespołu Rustyrock, Plac Wolności w Biało-
gardzie, godz. 18:00, wstęp wolny

Koncert zespołu Główny Zawór Jazzu,  Plac Wolno-
ści w Białogardzie, godz. 20:00, wstęp wolny

„Smaki Ustronia” – weekend z produktami regio-
nalnymi, sprzedaż lokalnych specjałów, plac przed 
Gminnym Ośrodkiem Kultury (ul. Nadbrzeżna 20)
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Good Vibe Fetiwal

Amfiteatr

Kamerynki - Filharmonia Koszalińska
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Inauguracja GVF – wystąpią grupy Klawo (bujający 
groove oparty na jazzowej improwizacji) oraz Błoto 
(muzyka jazzowa osadzona na brutalnych hip-hopo-
wych fundamentach), dziedziniec Politechniki Ko-
szalińskiej przy ul. Śniadeckich 2, wstęp płatny 20 zł

60-lecie Archiwum Państwowego w Koszalinie – 
wystąpią Tragarze i Szpilersi (oba zespoły balansują 
na granicy rapu, funku a nawet reggae), dziedziniec 
Archiwum Państwowego przy ul. Skłodowskiej-Cu-
rie 2, wstęp płatny 20 zł

Letni Festiwal Operowy

Koncert „The best of Ennio Morricone”,
godz. 19. Bilety na Kupbilecik.pl

Kamerynki 2021 – „Romantycznie i nastrojowo”, wystąpi 
zespół „Triada Plus”: Joanna Antolak-Bielak – flet, Iwona 
Przybysławska – obój, Jowita Michałowska – instrumenty 
klawiszowe, Marzena Śmietańska – skrzypce, Maciej Śmietań-
ski – altówka, konferansjer, Rynek Staromiejski, godz. 13:00

Miejski Hip-Hop Festiwal #2 – wystąpią: Guzior, 
Kukon, Sarius, Pro8l3m, prowadzący: Edzio i DJ 
Abdool, godz. 19:00, wstęp płatny

Koncert Arki Noego, godz. 17:00, wstęp płatny: 
dzieci 1 zł, dorośli 5 zł

Koszaliński weekend kulturalny, w programie: 
pokaz iluzjonistów, zespół FARBA oraz Roxanne, 
Tribute to ABBA

Koncert zespołu Lua Preta (połączenie elektroniki 
i muzyki afrykańskiej), parking na dachu Centrum 
Handlowego Forum – pierwsze tego typu działanie  
w Koszalinie, wstęp płatny 20 zł
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Kamerynki 2021 – „Muzyczne podróże”, wystąpi 
„FiKa Quintet” w składzie: Wojciech Sokołowski 
– klarnet, Dobromir Lesiak – skrzypce, Weronika 
Zielińska – skrzypce, Szczepan Pytel – altówka, Ka-
tarzyna Trepiak – wiolonczela, Rynek Staromiejski, 
godz. 13:00

Kamerynki 2021 – „Ksylofon i przyjaciele”, wystąpi 
„Ksylofon Kwartet” w składzie:
Wojciech Bałdys – instrumenty perkusyjne/kon-
feransjer, Jacek Chojnacki – ksylofon/instrumenty 
perkusyjne, Krzysztof Szymanowski – akordeon/
keyboard, Marian Raatz – puzon/tuba,   
Rynek Staromiejski, godz. 13:00

Kabaret Neo-Nówka – 20-lecie Trasa 2021, 
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Paweł Domagała – Wracaj Tour 2021, 
Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Letnia Trasa Stand-up: Socha, Zola, Wiolka, Chałup-
ka, Leja, Szumowski. Amfiteatr w Kołobrzegu,  
godz. 20:30, wstęp płatny

Koncert zespołu Dżem, Amfiteatr w Kołobrzegu, 
godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert zespołu Akcent – Zenek Martyniuk,  Amfi-
teatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Kabaret Paranienormalni – „Bez znieczulenia”, Am-
fiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Roksany Węgiel – Roxie,  Amfiteatr w 
Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert zespołu Lady Pank – LP40,  Amfiteatr  
w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Miejski Hip Hop Festiwal #2 – wystąpią: Guzior, 
Sarius, Kukon, prowadzący: Edzio i DJ Abdool, Amfi-
teatr w Kołobrzegu, godz. 19:00, wstęp płatny

Kabaret Skeczów Męczących – Na Fali 2021, Amfi-
teatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny

Koncert Vito Bambino, Amfiteatr w Kołobrzegu, 
godz. 20:00, wstęp płatny

10th Szczecin TFC Kołobrzeg Beach Edition – zawo-
dy dla najtwardszych Strażaków, Plaża Centralna w 
Kołobrzegu (Aleja Nadmorska) wstęp wolny

Kabaret Młodych Panów – Nowy program: „To jest cho-
re”, Amfiteatr w Kołobrzegu, godz. 20:00, wstęp płatny
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Warsztaty średniowiecznej obróbki bursztynu, 
dziedziniec Muzeum Skarbnicy Wioski Rybackiej 
w Chłopach (ul. Morska 37), godz. 16:00-19:00

Mieleńskie wieczory organowe – koncert w Ko-
ściele w Sarbinowie. Wystąpią: Wiktor Brzuchacz 
– organy, Jakub Chrenowicz – dyrygent, Orkiestra 
Filharmonii Koszalińskiej. Kościół p.w. Wniebowzię-
cia NMP w Sarbinowie, godz. 20:20 w Chłopach (ul. 
Morska 37), godz. 16:00-19:00

Warsztaty Darka Stolarza i koncert szantowy, 
Przystań.kultura (ul. Bolesława Chrobrego 38), godz. 
16:00-19:00

Mieleńskie wieczory organowe – koncert w 
Kościele w Sarbinowie. Wystąpią: Bogdan Narloch 
– organy, Jan Jakub Bokun – dyrygent, Orkiestra 
Filharmonii Koszalińskiej. Kościół p.w. Wniebowzię-
cia NMP w Sarbinowie, godz. 20:20

Kino na leżakach – „Na noże”, boisko przy Szkole 
Podstawowej w Sarbinowie (ul. Młyńska), godz. 
22:00

Kino na leżakach – „Palm Springs”, osiedle Unieście 
w Mielnie, boisko przy MOPS, godz. 22:00

Noc Latarń Morskich, Latarnia w Gąskach, 
godz. 20:00

Finał Strefy Aktywnego Plażingu. W czasie finału 
cyklu przygotowane zostaną dodatkowe atrakcje: 
animacje, zawody sportowe, pokaz fajerwerków 
oraz koncert zespołu HUBAS TRIO. Główna plaża 
w Mielnie

Mieleńskie wieczory organowe – koncert w Koście-
le w Mielnie. Wystąpią: Zbigniew Gach – organy, 
Jerzy Kukla – dyrygent, Juliusz Wesołowski -– har-
fa, Małgorzata Kobylarz-Wasilewska – flet, Robert 
Wasilewski – klarnet. Kościół p.w. Przemienienia 
Pańskiego w Mielnie, godz. 20:00

Mieleńskie wieczory organowe – koncert w Koście-
le w Sarbinowie. Wystąpią: Stanislav Šurin – organy, 
Męski zespół muzyki cerkiewnej „Kalaphnia”.  
Kościół p.w. Wniebowzięcia NMP w Sarbinowie, 
godz. 20:20

Strefa Aktywnego Plażingu, plaża główna
w Mielenku, godz. 10:30-20:00

1. Edycja Hippieza Mielno Festival – koncert zespo-
łu ØRGANEK, Kwiatu Jabłoni, Ani Dąbrowskiej 
i innych, hala namiotowa przy Centrum Kultury 
w Mielnie, godz. 18:00-23:00, wstęp płatny
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Mielno

Koncert w ramach 55. Międzynarodowego Festi-
walu Organowego. Wystąpią: Wiktor Brzuchacz 
– organy, Jakub Chrenowicz – dyrygent, Orkiestra 
Filharmonii Koszalińskiej,  Kościół św. Gertrudy 
w Darłowie, godz. 19:15, wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe – „Skazany na bluesa”, 
Rynek Miejski w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), 
godz. 22:00
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sierpnia
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7
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13. Reggaenwalde Festival,
Darłówko Zachodnie (Nabrzeże Słupskie), wstęp 
płatny

Międzynarodowy Zlot Pojazdów Wojskowych  
i GRH, Darłówko Zachodnie (ul. Nadmorska)

Koncert w ramach 55. Międzynarodowego Festi-
walu Organowego. Wystąpią: Stanislav Šurin (Sło-
wacja) – organy, Taras Grudovyj – dyrygent, Męski 
zespół muzyki cerkiewnej „Kalophonia”. Kościół św. 
Gertrudy w Darłowie, godz. 19:15, wstęp wolny

Letnie Kino Plenerowe – „Młodość”,  Rynek Miejski 
w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), godz. 21:30

Letnie Kino Plenerowe – „Futro z Misia”,   Rynek 
Miejski w Darłowie (pl. Tadeusza Kościuszki), godz. 
21:30

Letnie Kino Plenerowe – „Serce Jamajki” w ramach 
festiwalu Reggaenwalde, Rynek Miejski w Darłowie 
(pl. Tadeusza Kościuszki), godz. 21:30
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sierpnia
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Festyn „Nadmorskie klimaty”, Wicie (pl. Bursztyno-
wy), godz. 16:00

„Wszystko albo nic”, Kino plenerowe, Centrum 
Sportów Wodnych w Dąbkach 

„Kochaj”, Kino plenerowe, Wicie 

Dożynki Gminne w Starym Jarosławiu – koncert 
zespołu Daj To Głośnej i Markusa P

Koncert Darii Zawiałow i zespołu Cheap Tabaco,  
Dąbki

Święto Pieczonego Ziemniaka, Wicie (pl. Bursztyno-
wy), godz. 16:00
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Gmina Darłowo

Ustronie Morskie
Stand-up Polska – Michał Kutek i Cezary Ponttefski, 
Lambert Music Club (ul. Kościuszki 14), godz. 19:00, 
wstęp płatny

Koncert Trzech Tenorów: Bartosz Kuczyk, Mirosław 
Niewiadomski i Mariusz Adam Ruta, Amfiteatr  
w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), wstęp płatny

Koncert Cleo – Supernova,  Amfiteatr w Parku Nad-
morskim (ul. B. Chrobrego), godz. 19:30, wstęp płatny

Koncert Zespołu Pączki w Tłuszczu,  Amfiteatr w Parku 
Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), wstęp płatny

Igor Kwiatkowski w programie „Co ja tu robię?”, Am-
fiteatr w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), godz. 
19:30, wstęp płatny
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Koncert Łobuzy i Miły Pan, Amfiteatr w Parku Nadmor-
skim (ul. B. Chrobrego), wstęp płatny

Kabaret Skeczów Męczących – Na Fali 2021, Amfiteatr 
w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), godz. 19:30, 
wstęp płatny

Rajd rowerowy do Dębów, zapisy w urzędzie gminy

Kabaret Nowaki – Śmieszny Patrol 2021,  Amfiteatr 
w Parku Nadmorskim (ul. B. Chrobrego), godz. 19:30, 
wstęp płatny

„Smaki Ustronia” – weekend z produktami regionalny-
mi, sprzedaż lokalnych specjałów,  plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury (ul. Nadbrzeżna 20)

„Smaki Ustronia” – weekend z produktami regionalny-
mi, sprzedaż lokalnych specjałów,  plac przed Gminnym 
Ośrodkiem Kultury (ul. Nadbrzeżna 20)
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Holi Święto Kolorów,  Park Orła Białego w Białogar-
dzie, godz. 15:00-19:00, wstęp wolny

Przegląd Teatrów Ulicznych: spektakl dla dzieci 
„Przygody Kubusia” – Teatr Tęcza ze Słupska, 
spektakl dla familii „Czarny łabędź – Teatr Scena 96 
z Warszawy, spektakl „Irria i Eana” – Teatr Małe Mi 
z Łodzi,  Plac Wolności w Białogardzie, wstęp wolny

Koncert „W krainie pięknych melodii”: śpiewa Seba-
stian Rutkowski (bas),  Plac Wolności w Białogar-
dzie, godz. 18:00, wstęp wolny

Koncert „Saksofonowe brzmienie” – Maksim Ver-
bitski,   Plac Wolności w Białogardzie, godz. 18:00, 
wstęp wolny

Koncert „Electroskrzypce rozrywkowo”: Anastazja 
Studzińska & Violin, Plac Wolności w Białogardzie, 
godz. 18:00, wstęp wolny

Koncert „Romantyczne brzmienie” śpiewa 
Katarzyna Bryksa, Plac Wolności w Białogardzie, 
godz. 18:00, wstęp wolny

Koncert: covery w wersjach akustycznych zespołu 
Solid Wood – Remigiusz Błaszków & Przemysław 
Olszewski, Plac Wolności w Białogardzie, 
godz. 19:15, wstęp wolny
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Białogard

Koncert Anity Lipnickiej, Jarosławiec, plac za 
Punktem Informacji Turystycznej, godz. 20:00, 
wstęp wolny

II Karambol w kosmosie –  Łobeski Festiwal Kultury, 
koncert zespołu EABS, Mitch & Mitch, O.S.T.R. i innych, 
Łobez, wstęp wolny

III Off-road Przystanek Polanów, wydarzenie połączo-
ne ze zbiórką pieniędzy na silnik do łodzi ratunkowej 
dla OSP Żydowo,  godz. 8:00, wstęp płatny

XXIII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Kobiet im. 
Anny Bocian o puchary Marszałka Województwa 
Zachodniopomorskiego i PZPN, Stadion Miejski  
w Sianowie (ul. Strzelecka 11), godz. 10:00-18:00

sierpnia

sierpnia

sierpnia
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Pozostałe mie jscowości



Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651

clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl

Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie 

Badania z zakresu medycyny pracy 
Badania kierowców w transporcie drogowym

i kandydatów na kierowców

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy

Szczepienia ochronne

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)

» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik

Neurolog
Audiolog-Foniatra

Psychiatra
Gastrolog

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA

USG jamy brzusznej - EKG 
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu

Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog -
- Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog -
- Medycyna Pracy - Medycyna Podróży -

- Badania kierowców -



Rowery 
na Forum
Wyjątkowa 
aplikacja dla 
rowerzystów

Rusza wyjątkowa rowerowa aplikacja. #RowerynaForum zaadreso-
wana do wszystkich pasjonatów dwóch kółek oraz tych, którzy ko-
chają nasz region i chcą go poznać lepiej. Już od 23 czerwca br. mo-
żemy na swoje telefony pobrać aplikację, która pokazuje najlepsze 
rowerowe szlaki województwa, a także poprowadzi przez 10 najpięk-
niejszych tras rowerowych naszej okolicy. 

Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: marcin betliński 





O pomyśle na rowerową aplikację 
rozmawiamy z Urszulą Lipińską, 
dyrektor Centrum Handlowego 

Forum w Koszalinie, która jest inicjatorką 
tego przedsięwzięcia. 

- Aplikacja rowerowa przygotowana spe-
cjalnie dla naszego regionu! Tego jeszcze 
nie było!
- To prawda, aplikacja Rowery na Fo-
rum stworzona została dla rowerzystów. 
Umożliwia wybór najlepszej, najciekaw-
szej trasy rowerowej w naszym regionie. 
Mamy ogromną nadzieję, że prócz ko-
szalinian z aplikacji korzystać będą rów-
nież turyści i w ten sposób zobaczą 
nasz region z zupełnie innej perspekty-
wy. Infrastruktura rowerowa pozwala  
na odkrycie wielu niezwykłych zakątków,  
na doświadczenie krótszej lub dłuższej 
przygody. Liczymy na to, że podróżowanie 
rowerowe z tą aplikacją będzie ciekawe, 
inspirujące, ale i intuicyjnie proste oraz 
dostosowane do potrzeb użytkowników. 
Aplikacja jest całkowicie darmowa, a ko-

rzystanie z niej nie wymaga logowania ani  
zakładania konta.

- Na czym będą polegać możliwości płyną-
ce z użytkowania aplikacji?
- Aplikacja ułatwi znalezienie rowerowej 
trasy wiodącej do celu, jaki planujemy. 
Poprowadzi nas bezpiecznymi drogami 
przeznaczonymi do jazdy rowerem, poka-
że odległość i czas, w którym pokonamy 
trasę. Ponadto pokaże zaoszczędzone zu-
życie dwutlenku węgla, co jeszcze bardziej 
uświadomi nas wszystkich, jak daleco eko-
logiczne i naturalne jest jeżdżenie rowe-
rem. Nasz region jest bogaty w ścieżki ro-
werowe, do tego Koszalin i województwo 
zachodniopomorskie to cała masa pięk-
nych miejsc, do których warto się wybrać. 
Mamy lasy, liczne jeziora, morze i w tym 
wszystkim wiele tras, z których można 
korzystać. Po wybraniu w aplikacji rodzaj 
roweru, którym planujemy wycieczkę: tu-
rystycznym, miejskiego czy terenowego, 
użytkownik zobaczy odpowiednią trasę 
wraz z opcją nawigowania. 

Po oficjalnej 
inauguracji akcji 
Rowery na Forum, 
peleton rowerzystów 
wyruszył pod 
koszaliński ratusz.
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Pani Urszula Lipińska, 
 dyrektor Centrum Handlowego 

FORUM Koszalin 

na okładce rower miejski 
 Elops 520 dzięki uprzejmości 

firmy Decathlon



Po otwarciu mapy zobaczymy na trasie ważne punkty, 
które mogą być przydatne podczas podróży rowerem, 
a mam tu na myśli, zabytki, sklepy, a także to, na czym 
bardzo nam zależało - serwisy rowerowe oraz miejsca 
postoju rowerów miejskich. 

Aplikacja ma szereg ciekawych rozwiązań dla amato-
rów i profesjonalistów, ważne jest również to, że działa 

ona w trybie offline, więc nie powinniśmy przejmować 
się dostępem do Internetu. 

- Aplikacja Rowery na Forum to innowacyjne podej-
ście do turystyki miejskiej. 
- To pierwsza aplikacja adresowana do rowerzystów 
w naszym regionie, jedna z pierwszych takich aplikacji 
w Polsce. Zupełnie unikalną i wyjątkową rzeczą są tra-
sy przygotowane przez propagatora sportów rowero-
wych, koszalinianina, pana Piotra Saweczkę. Dziesięć 
tras rowerowych, które zaczynają się i kończą w Ko-
szalinie. Trasy ciekawe, zarówno dla miłośników przy-
rody, jak i zabytków. Właśnie na tych trasach zazna-
czone są punkty, na które warto zwrócić uwagę, gdzie 
się zatrzymać, gdzie zrobić najlepsze fotograficzne uję-
cie, gdzie warto zrobić przystanek i mały piknik. Trasy 
zostały szczegółowo opisane i wzbogacone o zdjęcia. 
Oczywiście posiadają one te same parametry, co ge-
nerowane samodzielnie przejazdy, czyli dystans, czas, 
wydatek kalorii. Jest to okazja na wspaniały waka-
cyjny plan poznania naszego najbliższego regionu: 
ekologicznie, zdrowo, bezpiecznie. Jestem pewna, że 
wielu koszalinian zaskoczą trasy i będą mieli ochotę 
na więcej. Już dziś szczególnie polecam zwrócić uwa-
gę na ulubioną trasę prezydenta Piotra Jedlińskiego, 
który jest wielkim miłośnikiem rowerów. „Zakochaj się 
z Jamnie” to pomysł na familijną wycieczkę, a korzy-
stanie z tej aplikacji umili, ułatwi, a przede wszystkim 
pomoże zaplanować fantastyczny czas.

- Inaugurację aplikacji rozpoczęła akcja „Kręć dla Ho-
spicjum”. Na czym ona polegała?
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- Kto może sięgnąć po aplikację #Rowery na Forum? 

- Aplikacja przeznaczona jest dla wszystkich rowerzystów, zarówno 
tych zaawansowanych, jak i tych jeżdżących rowerem okazjonalnie, 
na przykład użytkowników roweru miejskiego. Idealnie nadaje się 
do zwiedzania miasta z siodełka rowerowego. Myślę jednak, że naj-
bardziej przydatna będzie dla tych osób, które chcą jeszcze bardziej 
wkręcić się w przygodę z kolarstwem, a do tej pory brakowało im od-
wagi, aby wyjechać poza miasto, z obawy przed zgubieniem drogi czy 
zabłądzeniem. Aplikacja pozwala wygodnie i aktywnie poznać Kosza-
lin i jego okolicę.

- Czy aplikacja jest skomplikowana w obsłudze?

- Aplikacja, pomimo zaawansowanych funkcji, jest bardzo prosta 
oraz intuicyjna w użyciu. Myślę, że po chwili „klikania w appce", każdy 
spokojnie da sobie z nią radę. Aplikacja działa zarówno na telefonach 
z Androidem jak i z iOS. Co ważne, na wszystkich urządzeniach wyglą-
da i działa dokładnie tak samo.

- Ciekawe trasy i mobilizujące parametry, co jeszcze znajdziemy 
w aplikacji?

- Prócz standardowej funkcji nawigacji GPS, przygotowanych jest  
10 propozycji tras z opcją nawigowania samodzielnego. Znajdziemy 
tutaj także miejsca warte odwiedzenia oraz zdjęcia tych miejsc. Apli-
kacja ma także wbudowaną ciekawą funkcję grywalizacji - za zdobyte 
zameldowania na trasie możemy otrzymywać kupony promocyjne do 
Forum Koszalin. 

Aplikacja przygotowana jest w taki sposób, że możemy zarówno ko-
rzystać z przygotowanych tras, jak i wyznaczać własne trasy do kon-
kretnych miejsc. Takie trasy można przygotować wcześniej i zapisać 
do późniejszego użycia - będą czekały na nas w sekcji „Zapisane trasy".

Jako ciekawostkę i motywację można dodać także, że aplikacja pod-
powie nam także, ile stracimy kalorii oraz ile zaoszczędzimy na paliwie, 
wybierając konkretną trasę. W aplikacji sprawdzimy także trzydniową 
prognozę pogody.

Nawigacja rowerowa zdecydowanie ułatwia poznawanie nowych 
miejsc bez konieczności ciągłego monitorowania papierowej mapy. Po-
zwala bezpiecznie i wygodnie zwiedzać okolicę. Przemierzamy spraw-
dzone już wcześniej szlaki rowerowe bez obawy, że wybrana przez nas 
droga docelowo może okazać się niedostępna dla rowerów. Wszystkie 
trasy w aplikacji zostały wcześniej sprawdzone i przejechane rowerem.

Myślę, że czasami w rowerowych przygodach warto jednak wyłączyć 
nawigację i dać ponieść się przygodzie, zgubić się, czy po prostu po-
jechać w nieznane. Gdy jednak przyjdzie potrzeba powrotu, z pomocą 
aplikacji spokojnie odnajdziemy orientację w terenie i najlepszą drogę 
do domu. 

autor dziesięciu tras rowerowych w aplikacji #Rowery na Forum. 
Koszalinianin, propagator i miłośnik rowerów szosowych, aktyw-
ny uczestnik wielu rowerowych imprez i inicjatyw. 

Piotr Saweczko, 
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- Wraz z premierą aplikacji zaproponowaliśmy akcję 
„Kręć dla Hospicjum”. Podczas jej trwania każdy, kto 
przystąpił do niej, klikając w specjalny baner w apli-
kacji, wyjeżdżone kilometry zamienił na złotówki, 
które trafią na rzecz podopiecznych Hospicjum  
im. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie. Przejechane  
3 km to 1 zł, 10 km to 10 zł, a 50 km zamieniło się 
w 50 zł. Suma wszystkich kilometrów daje kwotę, 
która w całości trafiła na rzecz podopiecznych ko-
szalińskiego Hospicjum. 

Liczymy na to, że ten rodzaj sportowej aktywności 
spodobał się użytkownikom. Zaczęliśmy kręcenie 
dla Hospicjum, ale w planach są kolejne akcje, które 
zamienią przejechane kilometry na złotówki i wy-
mierne wsparcie dla potrzebujących. 
Alert o nowych inicjatywach będzie pojawiał się 
w aplikacji. Wystarczy wówczas dołączyć, a poma-
ganie okaże się niezwykle proste. 

- To jednak nie wszystko. Imprezami towarzyszący-
mi premierze aplikacji będzie cały cykl wycieczek 
z przewodnikiem, na czym będą one polegały?

- dlaczego zaangażowaliśmy się w akcję #Rowery na 
Forum? popieramy pomysł centrum handlowego Fo-
rum koszalin, bo zależy nam na tym, by jak najwięcej 
koszalinian systematycznie korzystało z roweru jako 
środka transportu i sposobu na rekreację. aplikacja 
#Rowery na Forum to pierwsza taka inicjatywa w na-
szym mieście. jestem przekonany, że rowerzyści do-
cenią aplikację i jej funkcjonalności. dodatkowo w tym 
wszystkim jest jeszcze aspekt charytatywny, czyli po-
moc hospicjum imienia św. maksymiliana kolbego. 
budowa ścieżek rowerowych, program koszalińskiego 
Roweru miejskiego, a teraz #Rowery na Forum to spo-
soby na to, żeby nasze miasto było jeszcze bardziej eko-
logiczne. pomysłodawcom gratuluję, bo to znakomita 
inicjatywa. 

prezydent Koszalina, który objął patronatem hono-
rowym akcję #Rowery na Forum: 

Piotr Jedliński, 
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- hospicja są niedofinansowane, jeśli chodzi o kontrakty z narodowym 
Funduszem zdrowia, więc nie jesteśmy w stanie samodzielnie pokryć 
bieżących kosztów. tego rodzaju inicjatywy jak kręcimy dla hospicjum 
nie pozostawiają nas samym sobie. czujemy, że mamy wsparcie. to nie 
pierwszy raz, kiedy dzięki inicjatywie Forum koszalin zbieramy fundu-
sze w sposób kreatywny i angażujący. po cichu liczymy, że uda się wy-
kręcić pełną pulę kilometrów, jaka została przeznaczona na tę akcję. 
teraz wszystko w nogach użytkowników aplikacji. 

dyrektor Hospicjum im. Św. Maksymiliana Kolbego w Koszalinie 
o akcji Kręć dla Hospicjum:

Grażyna Zięba, 

-  Kolejną atrakcją, na którą chcieliśmy serdecznie 
zaprosić, będzie cykl wycieczek rowerowych z prze-
wodnikiem, czyli z osobą, która poprowadzi, opowie 
i pokaże trasy z aplikacji Rowery na Forum. To okazja 
do przejazdu w większej grupie, być może nawiązania 
nowych rowerowych znajomości. To opcja dla osób, 
które w większym gronie chcą nieco bardziej poznać 
naszą okolicę. Na te wydarzenia będą obowiązywały 
zapisy i liczba uczestników ze względu na ruch drogo-
wy będzie ograniczona, ale dzięki aplikacji informacja 
o wydarzeniu oraz możliwość dołączenia do niej będzie 
niezwykle prosta i intuicyjna. 

- Dzięki szeregowi działań i wsparciu władz miasta, 
Koszalin wyrasta na rowerowe miasto. Dostęp ścieżek 
rowerowych jest duży, do tego zwiększyła się liczba 
rowerów do wypożyczenia  oraz liczba miejsc postojo-
wych rowerów miejskich. Jednoślady stają się elemen-
tem krajobrazu naszej okolicy.
- Dokładnie na tym nam zależy i w tego rodzaju inicja-
tywach chcemy uczestniczyć aktywnie. Nasze działa-
nia wpisujemy w plan i pomysł samych mieszkańców. 
Spacerując po mieście nie sposób oprzeć się wrażeniu, 
że rowerem jesteśmy w stanie dotrzeć wszędzie, i to 
w komfortowych warunkach.
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Również Centrum Handlowe Forum przygotowało dla 
swoich klientów zupełnie nowe parkingi rowerowe, w tym 
jeden zadaszony. Otworzyliśmy też dwie stacje naprawcze, 
w których rowerzysta będzie mógł usunąć drobną usterkę 
czy napompować koło. Stacje naprawcze na terenie cen-
trum handlowego dostępne są za darmo. 

Chciałabym, aby Forum, nie tylko i wyłącznie kojarzyło się 
z zakupami, a wplotło się w tkankę miejską, odpowiadało 
na potrzeby mieszkańców. Forum Koszalin jest wygodnym, 
bezpiecznym i przyjaznym miejscem, a także daje swoim 
gościom szereg ciekawych możliwości.

- To pierwszy taki projekt zrealizowany przez Centrum Handlo-
we pod patronatem prezydenta Koszalina Piotra Jedlińskiego. 
- Ten unikalny projekt w skali kraju, którego głównym ce-
lem jest integracja z regionem i miastem. Jestem ogromnie 
zadowolona, że projekt zyskał poparcie i patronat pre-
zydenta miasta. Pod numerem 3 w aplikacji znajduje się 
ulubiona trasa pana prezydenta. Jestem przekonana, że po-
dobnie panu prezydentowi i nam leży na sercu budowanie 
wspaniałego i atrakcyjnego rowerowego zakątka w Polsce. 
Aplikacja stanowi uzupełnienie istniejącej już rowerowej 
infrastruktury, liczę na to, że długofalowa współpraca 
rozwinie jeszcze bardziej możliwości płynące z aplikacji 
Rowery na Forum, a koszalinianie i turyści zyskają kolejne 
regionalne atrakcje. 

Oprócz nowego, 
zadaszonego 
parkingu rowerowego 
pod CH FORUM 
pojawiło się również 
stanowisko do 
samodzielnego 
serwisowania 
rowerów i drobnych 
napraw. 
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Zrobi się różowo nad morzem! 

1.07 - 14.08  
dla dzieci: wielki dmuchany flaming do skakania w CH Forum Koszalin 

23.07 - 14.08 
akcja: rób zakupy, wygrywaj nagrody. Do wygrania setki  dmuchanych  flamingów w 4 rozmiarach.  

Szczegóły akcji i regulamin dostępne na www.forum-koszalin.pl
 

23.07 - 14.08  
spotkaj naszą różową ekipę na plażach regionu. Moc atrakcji, pokazy artystyczne i taneczne, animacje, 

ogromne maskotki, wodna parada flamingów. Do zobaczenia nad morzem!

LATO z Forum Koszalin



„lokomotywa” zabierze nas do prywatnego świata poety, prezentując widzom 
juliana tuwima jako fascynującego w swojej złożoności, niezwykle wrażliwego 
człowieka. w spektaklu pojawią się zarówno fragmenty wierszy i prozy, jak 
i kabaretowe teksty satyryczne poety. „lokomotywa” to również wspólna zabawa 
z publicznością. o tym jednak sza! chcemy sprawić naszym widzom niespodziankę. 

„akompaniator” to wspaniała komedia z elementami makabreski, nagłymi zwrotami 
akcji i mistrzowskimi pojedynkami aktorskimi. śpiewaczka operowa i jej nieśmiały 
akompaniator spotykają się na próbie. on zakochany w niej beznadziejnie od 30 lat, 
ona nieświadoma jego uczucia. uczucia, które jest – najdelikatniej mówiąc – bardzo 
dziwne… zapraszamy! 

piosenki neapolitańskie zawierają w sobie wszystko: miłość, tęsknotę, cierpienie 
i głęboką filozoficzną mądrość. tradycyjne, komponowane i śpiewane na ulicach, 
podwórkach i w tawernach neapolu, opowiadają o niespełnionych miłościach, 
rozstaniach i powrotach, zabawnych sytuacjach towarzyskich i trudnych relacjach 
rodzinnych. są kwintesencją życia w tym magicznym mieście. 

kryzys w małżeństwie bywa niekiedy zabawny. kryzys we włoskim małżeństwie 
jest po prostu komedią. zazdrość, miłość, przywiązanie – wszystkie te uczucia 
zostaną wystawione na ciężką próbę kiedy on zaproponuje zmianę ich małżeństwa 
w związek otwarty, a ona – początkowo wrogo nastawiona – odnajdzie się w tej 
zmianie nad wyraz dobrze. 

to niezwykła komedia kryminalna, rozgrywająca się w wyjątkowym salonie 
fryzjerskim, prowadzonym przez antoniego kędziorka. nad salonem fryzjerskim  
mieszka mistrzyni fortepianu izabela czerny, a dokładniej mieszkała, ponieważ 
pewnego dnia zostaje… zamordowana. ten nieoczekiwany zwrot wydarzeń ujawni 
wiele skrywanych tajemnic, których rozwiązaniem zajmie się profesjonalny śledczy 
w asyście samych widzów. autor sztuki bowiem, główną rolę powierzył właśnie 
publiczności. 

czy od nagłego przypływu ogromnej sumy pieniędzy można zwariować? można. czy 
w związku z tym można podejmować nierozsądne decyzje? jak najbardziej. a czy 
można dzięki temu popaść w narastające kłopoty? oj, tak…przeciętny londyński 
księgowy, henry. oto pewnego dnia niecierpiący swojej pracy henry przynosi do 
domu walizkę pełną pieniędzy, która trafiła do jego rąk przez zupełny przypadek. 
nasz bohater widzi w tym swoją życiową szansę. planuje natychmiastowe rzucenie 
pracy i wieczorny lot do barcelony… i wtedy zaczynają się kłopoty. 

Lokomotywa. Nie dla dzieci

Akompaniator 

Piosenki neapolitańskie 

Związek otwarty 

Szalone nożyczki 

Kochane pieniążki 
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Pomerania Fun Park to największy Park Rozrywki na Pomo-
rzu Zachodnim. Położony w Pyszce, 14 km od Kołobrzegu, 

przyciąga nie tylko mieszkańców okolicznych miejscowości, 
ale i turystów, którzy spędzają nad morzem wakacje. To nie-

zwykłe miejsce, w którym każdy – i mały, i duży - znajdzie coś 
dla siebie. Na ponad 30 hektarach cała rodzina może spędzić 

niezapomniane chwile na wspólnej zabawie. Na terenie Parku 
znajdują się atrakcje zewnętrzne, dostępne sezonowo oraz 

całoroczne, działające niezależnie od pogody.

Rodzinny 
Park Rozrywki 

pod Kołobrzegiem
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Przez cały rok czynna jest Hala Zabaw o im-
ponującej powierzchni 3000 m². To jedyna 
taka hala na Pomorzu, gdzie oprócz tradycyj-

nych placów zabaw typu małpi gaj, znaleźć można 
wiele innych atrakcji: ogromny statek, wulkan do 
wspinaczki, zjeżdżalnie tradycyjne, rolkowe i tubo-
we, baseny z kulkami, mini park trampolin, ściankę 
wspinaczkową, automaty i wiele innych atrakcji. 
A wszystko rozmieszczone pośród bajkowej deko-
racji i w strefach dostosowanych do wieku dziecka. 
Restauracje, kawiarnia U Pomerka i inne punkty ga-
stronomiczne, pozwalają zregenerować siły po cało-
dniowym szaleństwie.

BAJKOWE URODZINy

W tematycznych salach urodzinowych, których 
w Parku jest aż 6 (Minecraft, Jednorożce, Psi Patrol, 
Avengers, Księżniczki oraz Rodzinna) można zorga-
nizować przyjęcie dla dzieci. Psi Patrol i Avengers 
zostały otwarte niedawno i od razu podbiły serca 
dzieciaków. Do tej pory największą popularnością 
cieszyła się sala Jednorożce, teraz jest to Minecraft 
i Avengers,  te sale  najchętniej wybierają  nieco 
starsze dzieci – zdradza z-ca dyrektora Pomerania 
Fun Park, Katarzyna Adamczewska. W urodzino-
wym pakiecie dzieci mają nie tylko poczęstunek, 
ale także animatora, który prowadzi ich w trakcie 
imprezy. Niespodzianką jest pamiątkowe zdjęcie 
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solenizanta na złotym tronie w specjalnym pokoju ,,Hap-
py birthday’’, gdzie gromadzą się wszystkie dzieci, a potem 
odciskają kolorowe rączki z imionami na dużym formacie, na 
pamiątkę dla solenizanta. Taką pamiątkę solenizant zabiera 
ze sobą do domu i może zawiesić na ścianie. W Pomeranii 
Fun Parku można zorganizować nie tylko urodziny dziecka, 
ale dowolną imprezę okolicznościową dla całej rodziny – od 
I Komunii Świętej do pikniku. 

PODNIEBNE SZALEńSTWO

Kiedy tylko pogoda dopisuje, goście Parku mogą skorzystać 
z licznych atrakcji zewnętrznych. Dla najmłodszych – w wie-
ku 2-4 lata – przygotowano bezpieczną strefę zabawy Ma-
luszkowo. Nieco starsi docenią z pewnością Dmuchany Plac 
Zabaw, na którym można wyszaleć się do woli na dmucha-
nych zabawkach, a także autodrom – znakomitą rozrywkę dla 
całej rodziny. Dla tych, którzy lubią karuzele, przygotowano 
karuzelę Break Dance oraz absolutny klasyk, czyli tzw. Słoni-
ki. Niezapomniane podniebne emocje oferuje z kolei Waha-
dło Extreme, a także Rollercoaster Dragon. Dzieci i dorośli 
mogą bawić się cały dzień na świeżym powietrzu, korzysta-
jąc z licznych konstrukcji do wspinania, ślizgania i huśtania.

Ale to nie wszystko. Do dyspozycji gości jest także Wod-
ny Świat Pomeranii - z basenem zewnętrznym i możliwo-
ścią korzystania z rowerków wodnych. Pomerania Fun 
Park cały czas się rozbudowuje i zaskakuje swoich gości. 
- Niebawem ukończymy ścieżkę edukacyjną Natura 2000 
– mówi z-ca dyrektora Katarzyna Adamczewska - W budo-
wie jest także plaża ze zjeżdżalniami oraz zjazd tubingowy  
o długości 30m.

TE, CO SKACZą I FRUWAJą, CZyLI MINI ZOO  

Jedną z najnowszych atrakcji Pomerania Fun Park jest Mini 
Zoo. Mieszkają w nim alpaki, kucyki, osiołki, kozy, pawie oraz 
gołębie. Najmłodsi goście Parku mają tu bezpośredni kontakt 
ze zwierzętami. Mogą się przekonać, że kucyki o wdzięcz-
nych imionach Lukier i Radar uwielbiają czesanie i głaska-
nie, a alpaki – Czekoladka i Antoś - to prawdziwe słodziaki. 
Czekoladka jest nieco nieśmiała, ale za to Antoś lubi dumnie 
przechadzać się po zagrodzie. Oboje przepadają za marchew-
kami. Klejnotem Pomeranii są pawie, królewskie ptaki, które 
dumnie prezentują zwiedzającym swoje wielobarwne ogo-
ny, a sąsiadują z nimi ozdobne gołębie. W Parku mieszkają 
również jelenie i daniele. Ich stado widoczne jest już z drogi 
prowadzącej do Pomeranii. Goście mogą je podziwiać tylko 
z daleka, ale kiedy nadejdzie czas, będzie można je odwie-
dzać i oglądać z bliska. – Na razie nie chcemy ich niepoko-
ić  – mówi Katarzyna Adamczewska. – Naszym priorytetem 
jest zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa i komfortu. 
Dowodem na to, że jelenie świetnie się czują w Pomeranii, 
jest fakt, że niedawno ich stado się powiększyło – wiosną na 
świat przyszły 4 małe jelonki, a niebawem urodzą się małe  
daniele.
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OKO W OKO Z WIKINGIEM    

W Pomerania Fun Park działa Wio-
ska Wikingów Trollborg. To gród 
składający się z 10 chat, w tym chaty 
Wodza, w którym można zobaczyć, 
jak żyli, pracowali i walczyli praw-
dziwi Wikingowie. W lipcu i sierp-
niu zamieszkają w nim miłośnicy 
wczesnego średniowiecza, którzy 
wiernie odtworzą ich zwyczaje. Jak 
wyrabiało się broń, przygotowywa-
ło jedzenie czy lepiło garnki? Jak 
wyglądała średniowieczna sztuka 
wojenna? Odpowiedzi na te pytania 
przyniesie wizyta w Wiosce Wikin-
gów. Rekonstruktorzy o rozległej 
wiedzy w dziedzinie historii i arche-
ologii, w ręcznie szytych strojach, 
posługujący się replikami zabyt-
ków, pokażą, jak wyglądało życie 
codzienne w osadzie sprzed ponad 
1000 lat. Rzemieślnicy zaprezentują 
swój kunszt i fach, wojownicy będą 
się ścierać na ubitej ziemi, a kupcy 
zaproszą do zakupu swoich unikato-
wych towarów. Zwiedzający obejrzą 
symbole starych bogów, pierścienie, 
naszyjniki, kolczyki, brosze, łańcu-
chy, obręcze oraz dodatki do brody 
i włosów. Wysłuchają też opowie-
ści o dawnych dziejach, władcach, 
wojach, bitwach i odległych podró-
żach... Odważnych śmiałków czeka 
walka z Wikingiem na prawdziwe 
miecze oraz nauka strzelania z łuku. 
To z pewnością niecodzienny sposób 
na doświadczanie historii, który za-
interesuje nie tylko jej miłośników. 

Przy Wiosce Wikingów znajduje się 
sala multimedialna. Odwiedzając ją, 
można przenieść się w czasie i po-
znać historię Wikingów oraz trolli 
z Pomeranii, a także spotkać strasz-
nego Króla Orków i Elfy mieszkające 
w drzewie. – To sala z dreszczykiem 
– opowiada Katarzyna Adamczew-
ska. – Dzieciaki mogą np. stanąć na 
brzegu przepaści i poczuć towarzy-
szące temu emocje.

Pomerania Fun Park to miejsce, któ-
re trzeba odwiedzić, i w którym nikt 
na pewno nudzić się nie będzie! 



www.parkpomerania.pl

czynny codziennie 

od 10:00 do 19:00  
lipiec, sierpień



Politechnika Koszalińska rozpoczęła rekrutację kandydatów na studia w roku akade-
mickim 2021/2022. Warto zapoznać się z ofertą kształcenia największej na Pomorzu 
Środkowym uczelni, żeby przekonać się, że Politechnika Koszalińska to dobre miejsce 
do startu w życie zawodowe. Na co dzień uczelnia tętni czterema żywiołami: kształce-
niem, nauką, dyskusjami i wydarzeniami. Po wejściu w szóstą dekadę istnienia, pozo-
staje najzasobniejszym źródłem twórczych zmian. Centrum wydarzeń, w którym do-

świadczenie łączy się z młodością.

Warto skorzystać z oferty 
Politechniki Koszalińskiej

Autor: mateusz stankiewicz  |  Fotografie: marcin torbiński/politechnika koszalińska

Politechnika Koszalińska to sześć wydziałów 
i Filia w Szczecinku. Uczelnia kształci stu-
dentów na trzech stopniach, 27 kierunkach, 

w tym wielu praktycznych, i ponad 80 nowocze-
snych specjalnościach. 

Politechnika powstała – jako Wyższa Szkoła In-
żynierska – w 1968 roku. W 1996 roku, a więc 
dokładnie 25 lat temu, doszło do przekształcenia 
szkoły w Politechnikę Koszalińską, która z bie-
giem lat oraz w miarę pojawiania się potrzeb ryn-
ku pracy, wprowadziła do oferty kształcenie także 
kierunki: ekonomiczne, humanistyczne oraz arty-
styczne.

PRZySZŁOŚć Z POLITECHNIKą KOSZALIńSKą

Przez 53 lata Politechnika Koszalińska swoją dzia-
łalnością wpisała się w otoczenie i zintegrowała 
ze społecznością lokalną. Odpowiada na potrzeby 
różnych środowisk, mieszkańców i kandydatów 
na studia, współpracuje z podmiotami wszystkich 
branż i dziedzin życia publicznego. 

W historii powojennej Koszalina uczelnia przyczy-
niła się istotnie do rozwoju miasta i regionu. Dzisiaj 
trudno już wyobrazić sobie przyszłość tej części 
kraju bez wiedzy i umiejętności absolwentów Po-
litechniki Koszalińskiej.  
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Absolwenci zasilają najważniejsze dziedziny prze-
mysłu, kreują nowoczesne obszary aktywności, 
wspierają rozwój firm zagranicznych, dołączają do 
kadry kierowniczej i tworzą podmioty zatrudnia-
jące kolejnych absolwentów. Politechnika Kosza-
lińska jest miejscem tworzenia wizji przyszłości, 
kreatywnego przekazywania wiedzy, a ponadto 
nawiązywania kontaktów z pracodawcami i reali-
zacji badań naukowych. Ewolucyjnie uczelnia do-
stosowuje się do nowych czasów. 

TWORZyć, ZMIENIAć, ANIMOWAć

Politechnika Koszalińska to najlepszy wybór dla 
młodych ludzi, którzy chcą rozwijać się, tworzyć, 
zmieniać, animować. Chcą poszukać lub poświęcić 
się wybranej pasji, z której w nieodległej przyszło-
ści uczynią źródło utrzymania. Ludzi, którzy nie 
chcą zniknąć w tłumie i zgiełku aglomeracji, cenią 
szybką stabilizację, bezpieczeństwo i spokój życia 
w miejscu, skąd wszędzie jest blisko, a najbliżej – 
do natury. 

Dla ludzi, którzy nie czekają na zmiany, lecz sami je 
inicjują i realizują, dostrzegając w przestrzeni pu-
blicznej dość miejsca na aktywowanie swoich po-
mysłów, realizację zamierzeń i spełnianie marzeń. 
Ludzi, którzy poszukują inspiracji, mają zaplanowa-
ne najbliższe lata, chcą poświęcić się nauce, zasilić 
intelektualnie najszybciej rozwijające się dziedziny 
przemysłu. Czują, że przyszłość należy do nich.

Upływ czasu jest zdeterminowany przez to, co 
robimy. Chcemy, żeby przyszłość była łatwa do 

zaprojektowania, a plany nieskomplikowane w re-
alizacji. Po co tracić czas i energię na poszukiwanie 
kolejnych wariantów kompromisu? 

SILNy OŚRODEK EKSPERCKI

Można inaczej, a przede wszystkim można prościej. 
Przyszłość to miasta wygodne i bezpieczne. Rozwi-
jające się energią swoich mieszkańców. Nieograni-
czające, dające przestrzeń do różnych aktywności. 
Miasta, w których infrastruktura jest optymalnie 
dostosowana do oczekiwań ludzi.  

Politechnika Koszalińska to połączenie teorii 
z praktyką, silny ośrodek ekspercki, rozwój indywi-
dualny studentów i kadry dydaktyczno-naukowej, 
współpraca z biznesem i administracją, realizacja 
programów naukowych i badawczych, aktywne 
środowisko studenckie i inwestycje w bazę labo-
ratoryjną. Politechnika zaangażowana jest w reali-
zację największych ogólnopolskich i europejskich 
projektów edukacyjnych. Studenci mogą także 
skorzystać z programu Legia Akademicka. 

Ponadto mają prawo ubiegać się o świadczenia 
pomocy materialnej. Wnioskować mogą o: stypen-
dium socjalne, specjalne dla osób z niepełnospraw-
nością, rektora dla najlepszych studentów, ministra 
za wybitne osiągnięcia i o zapomogę. 

CZTERy NOWE PROJEKTy

Od początku 2020 roku Politechnika Koszalińska 
realizuje cztery nowe projekty, mające na celu po-
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szerzenie współpracy uczelni z otoczeniem. Każdy 
z nich dotyczy innej wrażliwej sfery działalno-
ści człowieka. Każdy obejmuje m.in. organizację, 
współorganizację lub patronat nad wydarzeniami, 
w tym realizowanymi przez inne podmioty.

Te projekty to: „Politechnika Koszalińska wspiera 
kulturę”, „Politechnika Koszalińska bliżej biznesu”, 
„Politechnika Koszalińska z historią” oraz „Nauka 
i badania z Politechniką Koszalińską”. Pod szyl-
dem tych przedsięwzięć w ciągu roku odbyło się 
kilkanaście różnych wydarzeń, jak dotąd z uwagi  
na obostrzenia sanitarne głównie w wersji online. 

W 2021 roku Politechnika Koszalińska, wspól-
nie z partnerami samorządowymi i biznesowy-
mi, zamierza uruchomić piąty projekt, które bę-
dzie mianownikiem dla czterech wcześniejszych,  
ale także inicjatywą wspierającą promocję 
kształcenia i Koszalina jako doskonałego miej-
sca do nauki, rozwoju, kreowania przyszłości  
– to „Akademicki Koszalin”.

WSPARCIE DLA OSóB Z NIEPEŁNOSPRAWNO-
ŚCIą

Z racji położenia kampusów można uznać, że w Ko-
szalinie wszystkie drogi prowadzą na Politechni-
kę Koszalińską. Podobnie jak wszystkie obiekty, 
znajdują się kilka minut jazdy samochodem od 
centrum miasta. Dogodne połączenia komunika-
cji miejskiej ułatwiają studentom przemieszczanie 
się między kampusami przy ulicy Śniadeckich, Ra-
cławickiej i Kwiatkowskiego. Domy studenckie – 

tworzące osiedle akademickie – znajdują się przy  
ulicy Rejtana. 

Politechnika Koszalińska kładzie nacisk na pomoc 
studentom z niepełnosprawnością. 

Wsparcie dotyczy: porad i wskazówek oraz pomocy 
w każdej sprawie związanej z niepełnosprawnością; 
zakwaterowania w akademiku dostosowanym do 
potrzeb; pomocy asystentów; przystosowania sta-
nowisk komputerowych, między innymi w bibliotece; 
wsparcia psychologicznego i edukacyjnego; uczest-
nictwa w wydarzeniach szkoleniowych i integracyj-
nych; wspierania procesu aktywizacji zawodowej; in-
formacji o dostępnej pomocy materialnej oferowanej 
przez Politechnikę Koszalińską i inne instytucje.

Szczegółowe informacje na temat rekrutacji na rok 
akademicki 2021/2022 znaleźć można na stronie 
internetowej www.tu.koszalin.pl.

jak uzyskać indeks  
politechniki koszalińskiej?  

indeks – dodajmy – obecnie w większości 
przypadków elektroniczny. Rekrutacja 

odbywa się drogą elektroniczną, za pośred-
nictwem systemu iRk, czyli internetowej 
Rekrutacji kandydatów. wystarczy wejść 
na: irk.politechnika.koszalin.pl, sprawdzić 

wymagania stosowne do wybranego 
kierunku kształcenia, wypełnić formularze, 
podać dane, uregulować opłatę rekrutacyj-

ną, wgrać zdjęcie i to wszystko. 
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BIURO AVON
Hotel Gromada 
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Wody perfumowane PERCEIVE
Letni powiew świeżości



Gości Holiday Golden Resort witają co roku kolejne atrakcje i coraz wyższy 
standard wypoczynku. Tegoroczną niespodzianką dla najmłodszych jest 
dmuchany plac zabaw, a dla dorosłych - Strefa Wellness & SPA, saunarium 
i towarzysząca im restauracja. O tym wyjątkowym etapie w rozwoju 
Holiday Golden Resort, bieżącej ofercie oraz o planach na kolejne lata 

rozmawiamy z Romanem Kunertem, właścicielem ośrodka.

aquapark, komfortowe domki i rodzinne 
zabawy o krok od plaży 

Holiday Golden resort
W ŁazacH

Autor: andrzej mielcarek |  Fotografie: archiwum holiday golden Resort  |  www.adrianovprojekt.pl

- Mało jest miejsc wypoczynku nad Bałtykiem, które 
mogą pochwalić się taką bliskością plaży, jak Holiday 
Golden Resort.
- W naszym przypadku to zaledwie 30 metrów. W ta-
kiej odległości od morza znajduje się nasz pensjonat. 
Niewiele dalej na plażę mają goście innych części kom-
pleksu. Letnicy doceniają fakt, że mają plażę na wycią-
gnięcie ręki. 

- Obecnie większość turystów przyjeżdża własnymi 
samochodami. Co z parkowaniem? 
- Zadbaliśmy o miejsca postojowe i bezpieczeństwo. 
Do każdego wynajętego pokoju albo domku przypisa-
ne jest jedno bezpłatne miejsce parkingowe. 

- Przy liczbie 700 gości przebywających jednocześnie 
w Holiday Golden Resort wyzwaniem jest zapewne 
sprawna obsługa gastronomiczna? 
- Goście, wykupując u nas pobyt wakacyjny, otrzymują 
w pakiecie śniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
szwedzkiego, a dzieci do piętnastego roku życia rów-
nież lunch. Śniadanie wydawane są w godzinach 8:00-
10:30, posiłek dla dzieci w godzinach 12:00-13:00, 
a obiadokolacje między  15:00 a 18:30. Wszystko od-
bywa się bardzo sprawnie, bo mamy trzy sale restau-
racyjne (First Restaurant, Cristal Restaurant i Golden 
Restaurant). Każda z nich gwarantuje udogodnienia dla 
osób z dziećmi, w postaci krzesełek dziecięcych, pla-
stikowych naczyń oraz śliniaków. Ogromnym atutem 
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jest przygotowane przez szefa kuchni specjalne menu 
dla najmłodszych. Restauracje słyną z obfitości i róż-
norodności potraw, jak również z uczynnej i zawsze 
uśmiechniętej obsługi. Każdy domek i pokój ma wy-
znaczoną restaurację, do której przynależy przez cały 
okres pobytu.

- Gastronomia w Holiday Golden Resort to nie tylko 
restauracje. Goście mają do dyspozycji na przykład 
oryginalny Arena Ice Bar. 
- To rzeczywiście szczególne miejsce ze swobodnym 
wystrojem i luźną atmosferą, wyposażone w trzy ekra-
ny plazmowe. Można się tam spotkać z przyjaciółmi 
albo rodziną. Można wspólnie przeżywać sportowe 
emocje podczas transmisji telewizyjnych. W upalne dni 
warto tam wpaść na lody, shake, mrożone kawy oraz 
inne zimne napoje. 

- Można również wypić drinka…
- Wieczory w Arena Ice Bar mają smak niepowtarzal-
nych, wyszukanych drinków przygotowywanych przez 
najlepszych barmanów. Opanowali oni doskonale 
technikę „flair”, która polega na przyrządzaniu koktajli 
w widowiskowy sposobów - z elementami żonglerki 
butelkami, shakerami i innymi przyrządami barmański-
mi. Na dokładkę w rytm muzyki! W barze serwowane 

są głównie dania typu fast food, czyli pizza, zapiekanka, 
burgery, ale również sałatki, a wszystko to w naprawdę 
przystępnych cenach. Przy Arenie do dyspozycji gości 
jest także „Holiday Bearbecue” – idealne miejsce dla 
miłośników grilla. Jest to tegoroczna nowość i już wiem, 
że się cieszy dużym zainteresowaniem naszych gości.

- A czym wyróżnia się kawiarnia Golden Coffee? 
- Znajduje się ona przy samym basenie, przy pokojach 
typu bungalow. Kusi aromatyczną kawą i deserami. Po-
zwala się zrelaksować w eleganckim otoczeniu i przy-
jemnej atmosferze. Mamy gości, którzy odwiedzają ją 
każdego dnia.  

Holiday Golden Resort oferuje 700 miejsc 
noclegowych.  Można w nim zamieszkać 

dwu- i czteroosobowych pokojach 
albo trzyosobowych klimatyzowanych 

apartamentach w pensjonacie. 
Można wybrać pokoje typu bungalow (dla 2,3 

lub 4 osób), domki campingowe (przeznaczone 
dla 4 lub 6 gości) oraz nowoczesne domki 

letniskowe z  klimatyzacją (również z 4 lub 6 
miejscami). 
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- Aquapark i baseny w Holiday Golden Resort to uzu-
pełnienie plażowania i kąpieli morskich…
- Aquapark jest dumą i wizytówką Holiday Golden 
Resort, pierwszym w Polsce wodnym placem zabaw. 
Działa w godzinach 10:30-19:00. Na spragnionych 
wodnych przygód czekają trzy zjeżdżalnie wolnosto-
jące o zróżnicowanej długości: 18 m (rodzinna), 47 m 
(tzw. anakonda) oraz jeżdżalnia multimedialna z efekta-
mi świetlnymi, o długości aż 88 m. Są poza tym armatki 
wodne i dmuchana kopuła, z której można ześlizgiwać 
do wody. Woda w basenie jest podgrzewana i ma stałą 
głębokość 40 cm, a więc jest bezpiecznym miejscem za-

baw dla dzieci. Do dyspozycji użytkowników aquaparku 
są również cztery  komfortowe wanny jacuzzi. 
- Czy z  aquaparku mogą korzystać również goście 
z zewnątrz? 
- Tak, mogą z niego korzystać, wykupując ważny przez 
cały dzień bilet za 69 zł. Maluchy do drugiego roku życia 
są zwolnione z opłaty. 

- Pozostałe dwa baseny rekreacyjne z podgrzewaną 
wodą dostępne są wyłącznie dla gości? 
- Zgadza się. One również są czynne codziennie od 
10:30 do 19:00. 
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W pierwszym woda ma głębokość 140 cm, zainstalowa-
ne są tak zwany przeciwprąd  i działająca jak bicz wodny 
wylewnica do masażu karku. Obok niego znajdują się bro-
dziki o głębokości maksymalnej 60 cm i 110 cm, z siedmio-
metrową zjeżdżalnią dwutorową. Kto chce się wymoczyć 
wśród bąbelków, może skorzystać z jacuzzi. 
Drugi basen rekreacyjny, również z atrakcją w postaci 
przeciwprądu, ma 130 cm głębokości. Towarzyszy mu 
brodzik o głębokości 45 cm dla dzieci. 

- Z czym kojarzy się Holiday Golden Resort, poza Aqu-
aparkiem? 

Na terenie Holiday Golden Resort znajduje 
się sklep z wszystkimi podstawowymi 

produktami: pieczywem, nabiałem, wędlinami, 
alkoholami, napojami, słodyczami oraz 

materiałami higienicznymi. 
W pobliżu sklepu działa wypożyczalnia 

gokartów, berg toys i rowerów gazelle, z której 
mogą korzystać również goście z zewnątrz. 
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- Oczywiście z profesjonalnymi animacjami, czyli 
zajęciami rozrywkowymi dla małych dzieci, na-
stolatków i dorosłych. Kiedy projektowaliśmy 
Kids Club jako przestrzeń zabawy dla naszych 
najmłodszych gości, kluczowe było stworzenie 
warunków do rozwijania dziecięcej kreatywności 
i najwyższy poziom bezpieczeństwa maluchów. 
W efekcie powstało miejsce idealnie łączące ak-
tywną zabawę z możliwością uczenia się. Każdy 
maluch znajdzie tu coś dla siebie: tor przeszkód, 
ściankę wspinaczkową, basen z piłeczkami,   
gigaklocki, rozmaite gry, kolorowe zabawki. 

- Na jakie zajęcia mogą liczyć nieco starsi?
- Plan animacji mamy bogaty W jego ramach 
oferujemy takie aktywności jak Aqua Party, Fluo 
Party w ciemności, Piana Party. Są również ro-
dzinne podchody, turnieje sportowe (w badmin-
tona i blackmintona, siatkówkę, koszykówkę), 
zajęcia fitness, stretching, nordic walking, aqua 
i power dance, aqua aerobic, zajęcia jogi i wiele 
innych. Działa również  wakacyjne kino na le-
żakach… 

Na dzieci czekają w Holiday 
Golden Resort trzy zewnętrzne, 
klasyczne (oprócz dmuchanego 

i wodnych) place zabaw, każdy  
przygotowany z myślą o innej 
grupie wiekowej i ulokowany 

w innej części ośrodka. Zapew-
niają one dzieciom zabawę na 
miękkiej trawie i morskim pia-

sku, po których mogą biegać na 
bosaka. Do dyspozycji najmłod-

szych są również: boiska do 
crossmintona, piłki nożnej i siat-
kowej, dwa stoły do ping ponga 

oraz Outdoor Fitness Park.
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- A czym jest Fun House? 
- To nasza duma i gwarancja, że nikt nie będzie się 
nudził, nawet w dni z gorszą pogodą. Jest to duża, 
klimatyzowana hala animacyjna, oddana do użytku 
w 2015 roku. Odbywają się w niej zajęcia fitness, 
mini disco oraz spotkania z gośćmi, choćby z Super-
nianią. Dzięki profesjonalnemu nagłośnieniu i scenie 
,jest to idealne miejsce na organizację mini disco, 
stand-upów i koncertów dla całych rodzin. O atmos-
ferę wspólnej zabawy dba obsługa baru, serwująca 
szeroki asortyment napojów. Rozległy teren wokół 
Fun House umożliwia organizację imprez okoliczno-
ściowych i firmowych nawet do 400 osób.

- Holiday Golden Resort stale się rozwija. Każdego 
roku przybywają kolejne atrakcje. Jakie niespo-
dzianki przygotowali Państwo na ten sezon? 
- Jedną z nich jest dmuchany, wieloelementowy plac 
zabaw, który może pomieścić jednorazowo do 100 
osób! W części nazywanej „farma” znajdują się dmu-
chane zwierzęta (nawet krowa), zjeżdżalnia i basen 
z piłeczkami. Inny element to kołyszący się na fali 
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statek piracki oraz gigantyczna zjeżdżalnia dla naj-
bardziej odważnych dzieci. Dmuchany plac zabaw 
jest tak pomyślany, że można go dalej rozbudowy-
wać i my to planujemy zrobić. Ze względu na różno-
rodność atrakcji jest to oferta skierowana do dzieci 
w każdej grupie wiekowej. I co ważne: z placu mogą 
korzystać także osoby spoza ośrodka.

- Prawdziwa bomba to całoroczna strefa Wellness 
& SPA wraz z saunarium i towarzyszącą im restau-
racją. 
- Strefa Wellness & SPA, saunarium i restauracja to 
wyjątkowy etap w rozwoju Holiday Golden Resort. 
Przede wszystkim dlatego, że ma działać przez cały 
rok, a służyć nie tylko gościom przyjezdnym, lecz 
również stać się atrakcją dla mieszkańców Koszalina 
i okolic. Przybliża nas to do momentu, kiedy usługi 
noclegowe nabiorą charakteru całorocznego. 
Całorocznemu saunarium oraz Strefie Wellness  
& SPA od jesieni towarzyszyć będzie zespół gabine-
tów  kosmetologicznych. Jest to miejsce tworzone 
z pasją, niemal magiczne, w którym każdy poczuje 
się, jakby narodził się na nowo. Nowoczesne wnę-
trza, bogata oferta zabiegowa, innowacje z dziedziny 
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medycyny estetycznej to tylko kilka z pere-
łek, które przygotowaliśmy dla Państwa.  
Naszą ofertę kierujemy dla najbardziej wy-
magających klientów, którzy oddani w ręce 
profesjonalistów, zadbają o swoje ciało, osią-
gając przy tym równowagę duszy. Nie będę 
zdradzać szczegółów, ale gwarantuję, że już 
niebawem usłyszą Państwo znacznie więcej 
o tym miejscu.

- Czy kiedy ruszą strefa Wellness & SPA, 
saunarium i nowa restauracja, będzie można 
powiedzieć, że zakończył się proces prze-
obrażeń Holiday Golden Resort?  
- Ależ skąd! Mamy wybiegające w daleką 
przyszłość plany inwestycyjne, ale nie chcemy 
jeszcze zdradzać szczegółów. Na pewno bę-
dzie to  wielkie WOW, oparte o innowacyjne 
rozwiązania w obszarze rekreacji i rozrywki. 

Wszystko wciąż z myślą o relaksie zaadreso-
wanym do rodzin z dziećmi. Warto więc śle-
dzić nasze poczytania, bo jeszcze niejeden raz 
pozytywnie zaskoczymy naszych gości. 

Generalnie stawiamy na wszechstronność. 
Dlatego oferujemy również organizację przy-
jęć weselnych, z fachowym doradztwem na 
każdym etapie. Mamy trzy eleganckie sale, 
w których można podjąć od 50 do 150 osób. 
Wszystko odbywa się  w zgodzie z najlep-
szymi tradycjami, a więc od powitania pary 
młodej chlebem i solą a gości lampką wina 
musującego. Klimatyzowane sale bankieto-
we zapewniają komfort o każdej porze roku. 
Przyjęcia standardowo trwają do godziny 
czwartej. Państwo młodzi mogą u nas prze-
nocować gratis, a pozostali goście mogą li-
czyć na bardzo atrakcyjne ceny pokoi.
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Holiday Golden Resort 
nie zapomina o relaksie 
dla dorosłych. Mają oni 

do dyspozycji m.in. suchą 
saunę, hydromasaż, siłownię 

zewnętrzną (wkrótce również 
wewnętrzną).

Sauna sucha to sauna 
ekstremalnie gorąca, w której 

temperatura dochodzi nawet do 
100 st. C.

Niska wilgotność powietrza 
sprawia, że wysoka temperatura 

nie jest dokuczliwa dla 
saunujących. Wizyta w saunie 

to doskonały sposób na 
oczyszczenie skóry z toksyn, 

poprawę mikrokrążenia, 
usunięcie nadmiaru wody 

z organizmu, a dzięki temu na 
zmniejszenie cellulitu, głęboki 

relaks i ukojenie dla psychiki. 
Hydromasaż odbywa się za 

pomocą aparatu Wellsystem 
Relax. Łączy w sobie funkcję 

masażu suchego i pozytywnego 
oddziaływania ciepłem, 

a czynnikiem masującym 
jest ogrzany strumień wody, 

skierowany z dysz na elastyczną 
powierzchnię z naturalnego 

kauczuku, który ruchem 
okrężnym wędruje od stóp do 

karku masowanej osoby.

Leśna 16, 76-032 Łazy

kontakt:  606 611 586

www.holidaygoldenresort.pl
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Ogrody Hortulus – w linii prostej 7 km od morza, powiat koszaliński: warto wyskoczyć  
z plaż od Ustronia do Unieścia, a najbliżej z Sarbinowa i Chłopów. Ze względu 
na ogrody, codzienne połączenia autobusowe firmy Airbus między Kołobrzegiem  

a Darłowem prowadzą właśnie przez Hortulus.

- do ogrodowych urzeczeń, 
inspiracji i największego na 

świecie grabowego labiryntu

Autor: marek zagalewski |  Fotografie: marcin betliński 
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t o dwa zespoły położone o 2 km od siebie: 
Ogrody Tematyczne Hortulus i Ogrody 
Hortulus Spectabilis. Tematyczne to ogród 

skalny, leśny, japoński, francuski, śródziemnomorski 
(w stylu angielskim ogrody zmysłów, każdy ogród 
pobudza inny zmysł) – razem 26. Zaś Spectabilis to 
największy na świecie labirynt grabowy: 18 tysięcy 
ponad dwumetrowych drzewek i korytarze o dłu-
gości 3,2 km, a nad nimi 20-metrowa wieża o kon-
strukcji wewnętrznej na wzór nici DNA, z widokiem 
nie tylko na labirynt, lecz również na wioski, lasy 
i Bałtyk.

Ogrody założyli 20 lat temu Iwona i Piotr Bigońscy, 
absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Pozna-
niu.

– To Pani pomysł. Ale na co? Przecież nie na 26 
tematów ogrodowych, światowy labirynt, wieżę 
DNA, 3,5-tysięczny asortyment roślin w sprzedaży 
i 8 tysięcy gatunków z odmianami do oglądania.   
Iwona Bigońska: – W ogóle początkowo szło to 
w innym kierunku. To był ogród przy domu, któ-
ry miał służyć klientom centrum handlowego jako 
mateczniki, z czasem powiększony o funkcje eduka-
cyjno-pokazowe. Rozrósł się i zaczął budzić zainte-
resowanie turystyczne, na przykład część japońska. 
Trudno było nad tym zapanować, zwłaszcza że go-
ście kradli. W końcu ogrodziliśmy teren i wprowa-
dziliśmy bilety.

– Wciąż są niecne ubytki? Wyrwana sadzonka, 
uszczknięta szczepka, zerwany kwiat?   
– Kiedyś było gorzej. Młodsze pokolenia mają wię-
cej szacunku dla własności. Kradną głównie osoby 
60+, grupy wiekowe jeszcze z komuny. Idzie wy-
cieczka, ktoś coś wyrywa, przewodnik zwraca uwa-
gę, a starsi uczestnicy go atakują – że przecież tyle 
tego tu rośnie. Młodzi powściągają kolegów.

– Ludzie szczelnie otaczają ogrody przydomowe 
i działkowe żywopłotami. Nie robiłem tak, bo uwa-
żam, że ogrody są dla wszystkich, także dla prze-
chodniów. Są zbyt ważne, żeby się nimi nie dzielić.  
– Żywopłoty to czasem snobizm, moda, ale i chęć 
zachowania intymności. Jednak gorszy jest beton. 
Kto zabudowuje 80 procent ziemi wokół domu, po-
winien zostać w bloku, skoro taką ma mentalność. 
Co z jego wodą opadową? On niszczy środowisko. 
Dlatego nic lepszego nie mogło nam się trafić niż 
podatek od deszczu, chociaż jeszcze nie odstrasza 
(opłata z tytułu utraconej retencji, zwana też podat-
kiem od betonu – dop. aut.). 

Nowy zespół Ogrody Hortulus Spectabilis: sedno to 
największy grabowy labirynt świata z 20-metrową 

wieżą, stylizowaną konstrukcyjnie na DNA.

Starszy zespół Ogrody Tematyczne Hortulus: 
inspirujący mostek w towarzystwie azalii 

(rododendronów).



– Ogrodnicy Hortulusa mają roślinne ksywki,  
np. Prymula.   
– To główny ogrodnik. Ale dotyczy to wszystkich, 
także pracowników barów, sklepu, marketingu. Ko-
munikujemy się radiami, a że jest kilka Baś czy Ań, 
imiona roślinne ułatwiają nam życie. 

– Mrozy, mszyce, krety: pytam o największe szkody.   
– Dziki. Namnożyło się, lochy mają po trzy pokolenia, 
bo są ciepłe zimy. Podnoszą ryjami siatkę. W tym roku 
zjadły większość tulipanów, zerwały wiele trawników. 
Nikt nad tym nie panuje, a odszkodowania to teoria.

– Deszcz zastawał mnie czasem w ogrodzie dział-
kowym, a wtedy łaziłem z parasolem, wpatrując się 
w krople spływające na coraz niższe liście i słucha-
łem odmiennych szumów. Czy Pani oprócz zarzą-
dzania i dawania własnoręcznego przykładu, oddaje 

się zupełnej kontemplacji, przechadza beztrosko, 
wącha, napawa? 
– Projektuję je wszystkie, mam kontakt od początku. 
Wieczorami idę zobaczyć, jak to wygląda, skorygo-
wać coś i się nacieszyć. Ale przyznam, że nigdy tylko 
po to, żeby kontemplować, zawsze towarzyszy temu 
analiza. Jak pan się na czymś zna, to nie da się bez-
myślnie przejść.

– Hmm. Największa Pani duma?
– Poza labiryntem cedry, sekwoje, metasekwo-
je. Mają już po kilkanaście lat, niektóre dorastają  
do 6-7 metrów.

– Ale to oseski. Te drzewa sięgają 100 metrów i żyją 
3.000 lat!  
– Nic im tu nie przeszkadza, mają korzystny układ kli-
matyczny. Dorosną. 

Zespół Hortulus Spectabilis: Plac Małej Syren-
ki z czterema syrenkami i wodotryskiem. 

Ceramiczna kanapa w stylu sławnego 
katalońskiego architekta Antonia Gaudiego.

Ogrody Tematyczne Hortulus pon.-sob. 9.30-19, niedz. 10-18.
Ogrody Hortulus Spectabilis wt.-niedz. 10.30-20.30.

Bilety: najbardziej się opłaca do obu ogrodów – 47 zł, dzieci 32 zł. 

Jeden z tajemniczych zielonych tuneli.

Hortulus (łac.) – mały ogród, park.

Spectabilis (łac) – widoczny, okazały.I   5 8   I
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Trzy spośród 13 najlepszych tras rowerowych w Polsce znajdują się na  
Pomorzu Zachodnim – wynika z tegorocznego rankingu zaprezentowa-
nego na popularnym blogu podróżniczym Znajkraj.pl. Najwyżej oceniona 

została nadmorska Velo Baltica biegnąca wzdłuż brzegu Bałtyku.

Velo Baltica, Blue Velo i Trasa Pojezierzy Za-
chodnich są częścią Sieci Tras Rowerowych Po-
morza Zachodniego i po raz kolejny znalazły się 
wśród najlepszych szlaków w Polsce. Prestiżowy 
ranking przygotowywany co roku przez podróż-
ników-blogerów pokazuje, które regiony są przy-
jazne rowerzystom, gdzie najwięcej inwestuje się 
w infrastrukturę, które velostrady wiodą przez 
najatrakcyjniejsze zakątki kraju. Miłośnicy ak-
tywnego wypoczynku wskazówki opublikowane 
na Znajkraj.pl mogą traktować jak drogowskaz  
- źródło wiedzy i rekomendację.

- Pomorze Zachodnie każdego roku wita rowe-
rzystów dziesiątkami kilometrów nowych dróg, 
które wiodą przez krainę jezior, lasów, urokli-
wych miasteczek, nadmorskich kurortów – mówi 
marszałek województwa Olgierd Geblewicz.  
– Brzegiem Bałtyku na rowerach! Czy można wy-

obrazić sobie piękniejszą trasę? Takie atrakcje są 
tylko u nas.

Województwo Zachodniopomorskie w 2015 roku 
przystąpiło do realizacji spójnej koncepcji sieci 
tras rowerowych. Misją projektu była promo-
cja turystyki rowerowej na Pomorzu Zachod-
nim. Głównym celem - wyznaczenie przebiegu 
głównych wojewódzkich turystycznych tras ro-
werowych. Prace nad projektem obejmowały 
przeprowadzenie wstępnych analiz generatorów 
ruchu, potencjalnych tras, istniejących istotnych 
szlaków, zebranie i weryfikację informacji o ist-
niejących i planowanych drogach i szlakach od 
gmin i zarządców lasów, sporządzenie map oraz 
prace terenowe. Przy wyznaczeniu głównych ko-
rytarzy i tras tematycznych zbadane zostały ich 
długości, atrakcje i infrastruktura turystyczna 
oraz transport publiczny w ich zasięgu. 

zachodniopomorskie 
- rowerowy raj 
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W ten sposób powstał plan 12 tzw. korytarzy, 
spośród który cztery (dwa na osi wschód – zachód 
i dwa na osi północ – południe) są niemal ukoń-
czone, a realizacja kolejnych się właśnie rozpoczy-
na. Przedstawiamy Państwu pięć tras, podzielonych  
na etapy, z których każdy można pokonać jednego dnia. 

VELO BALTICA

Morze Bałtyckie to w Polsce najpopularniejszy kie-
runek rowerowych wypraw. Od pokonania legendar-
nego szlaku R-10 zaczynało wielu rowerowych tury-
stów. Bez wątpienia jest to najlepszy w kraju szlak do 
spróbowania swoich sił w turystyce rowerowej. 

Trasa jest przede wszystkim łatwa i bezpieczna, 
więc można bez obaw wybrać się na nią z dziećmi. 
Przebieg został dokładnie oznaczony we wszystkich 
turystycznych aplikacjach z mapami (np. mapy.cz 
albo OSMand). Większość trasy jest też doskonale 
oznakowana, nie trzeba więc zaglądać do tradycyj-
nych map czy przewodników. Niewątpliwą atrakcją 
jest również możliwość ciągłego korzystania z uro-
ków nadbałtyckich plaż, szczególnie tych pustych, 
dostępnych w zasadzie tylko rowerzystom. 

Wielką zaletą trasy jest bardzo dobry dostęp 
do wszelkich usług – noclegi wszystkich kate-
gorii, bogactwo oferty gastronomicznej, licz-
ne serwisy rowerowe oraz bliskość stacji ko-
lejowych sprawiają, że podróż to prawdziwa  
przyjemność. 

Velo Baltica to zachodniopomorska część dwóch 
międzynarodowych tras rowerowych Eurovelo 10 
(Trasa Rowerowa Morza Bałtyckiego) oraz Euro-
Velo 13 (Szlak Żelaznej Kurtyny).

Etapy trasy: Świnoujście – Dziwnówek, 
 Dziwnówek – Kołobrzeg, Kołobrzeg – Mielno, 

Mielno – Darłowo, Darłowo – Ustka.

TRASA POJEZIERZy ZACHODNICH

Ciągnący się przez Pomorze Zachodnie pas poje-
zierzy to propozycja dla szukających relaksu i spo-
koju, bo obszar ten jest rzadziej odwiedzany przez 
turystów, niż miejscowości nadmorskie. Dzięki 
temu możemy w samotności delektować się na-
turą, zwiedzać spokojne miasteczka i prawdziwie 
wypocząć.

I   l a t o  2 0 2 1   I
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Zgodnie z nazwą, co kawałek na trasie znajduje-
my jezioro z krystalicznie czystą wodą i licznymi 
plażami. Niektórzy nawet mówią, że jadą trasą 
„tysiąca jezior”. Rowerową wyprawę możemy roz-
począć w tzw. kilometrze zero, na moście w Sie-
kierkach czyli polsko-niemieckiej granicy. Stary 
kolejowy most został przeobrażony w rowerową 
trasę z punktem widokowym na Odrę oraz nie-
zwykłe Rozlewiska Kostrzyneckie. Trasa, prowa-
dząc głównie asfaltowymi drogami rowerowymi 
wybudowanymi na kolejowych traktach Pojezie-
rza Myśliborskiego i Choszczeńskiego, dociera do 
najpopularniejszych pojezierzy – Ińskiego, Draw-
skiego i Szczecineckiego. Główna trasa prowadzi 
przez cztery parki krajobrazowe (Cedyński, Barli-
necki, Iński oraz Drawski), a jej „szczecińska” od-
noga oznaczona numerem 20A przecina Puszczę 
Bukową. Osoby szukające bezpiecznych i dobrze 
oznakowanych odcinków, najbardziej zaintereso-
wane będą południową częścią trasy - z Siekierek  
do Ińska. Bardziej zaawansowanym turystom ro-
werowym polecić można już całą trasę.

Trasa składa się z następujących etapów dziennych: 
Siekierki - Trzcińsko-Zdrój – Myślibórz, Myślibórz - 

Barlinek – Choszczno, Choszczno - Ińsko - Drawsko 
Pomorskie, Drawsko  Pomorskie - Czaplinek - Borne 

Sulinowo, Borne Sulinowo -Szczecinek - Biały Bór, 
a ponadto: Dobra Szczecińska - Szczecin – Stargard, 

Stargard - Ińsko.

BLUE VELO

Trasa rowerowa Blue Velo – oznaczona na mapach 
i w terenie numerem 3 - ma być w przyszłości roz-
budowywana w kolejnych województwach. Pro-
wadzi ona ze Świnoujścia wzdłuż Zalewu Szczeciń-
skiego oraz jeziora Dąbie do Szczecina, następnie 
przez Gryfino, Trzcińsko-Zdrój i Dębno do Kostrzy-
na nad Odrą. W przyszłości trasa dalej będzie pro-
wadzić wzdłuż Odry w kierunku granicy z Czecha-
mi i liczyć łącznie około 1000 km. 

Etapy trasy: Świnoujście – Stepnica,  
Stepnica – Szczecin, Szczecin - Trzcińsko-Zdrój, 

Trzicńsko-Zdrój - Kostrzyn nad Odrą
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STARy KOLEJOWy SZLAK

Trasa ma dwie odnogi w północnej części woje-
wództwa, które zbiegają się w Białogardzie. Jedna 
prowadzi z Mielna przez Koszalin; natomiast dru-
ga ma swój początek w Kołobrzegu i w większości 
biegnie po nasypie dawnej linii kolejowej przez Go-
ścino i Karlino.

Za Białogardem trasa wiedzie na południe, do Wał-
cza. Pomiędzy Połczynem-Zdrojem a Złocieńcem 
prowadzi  wygodną ścieżką zbudowaną na nasypie 
dawnej linii kolejowej. W Złocieńcu szlak będzie 
krzyżował się z Trasą Pojezierzy Zachodnich, sta-
nowiąc łącznik, „pomost” pomiędzy Pojezierzem 
a Bałtykiem. Od Wierzchowa do Wałcza poprowa-
dzona będzie również śladem dawnej linii kolejo-
wej. Trasa kończy się za Wałczem, w miejscowości 
Dobino i może być w przyszłości kontynuowana  
do Poznania i dalej, na południe Polski. 

Całość trasy ma przekrojowy charakter, zarówno 
w wymiarze społeczno - ekonomicznym, jak rów-
nież krajobrazowym. Trasa biegnie przez najbar-
dziej charakterystyczny krajobraz w wojewódz-
twie. Począwszy od panoramy Morza Bałtyckiego, 
moreny Szwajcarii Połczyńskiej, pojezierza i doliny 
rzeczne, kończąc na wielkich, zwartych komplek-
sach leśnych.

Etapy: Kołobrzeg - Białogard, Białogard – Złocie-
niec, Złocieniec - Wałcz - Skrzatusz  

WOKóŁ ZALEWU SZCZECIńSKIEGO

Szlak Wokół Zalewu Szczecińskiego (Stettiner Haff 
Rundweg) to okrężna polsko-niemiecka trasa dla 
lubiących wypoczynek nad wodą. Część wschod-
nia całkowicie pokrywa się z trasą Blue Velo, wiele 
odcinków przebiega z bezpośrednim widokiem na 
wody Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Trasa 
zapewnia możliwość obcowania z dziką przyrodą 
i obserwacji ptactwa, z którego słyną wody Za-
lewu. Po drodze znajdują się liczne mariny, buko-
we lasy Wolińskiego Parku Narodowego, a nawet 
osada Słowian i Wikingów. Warto zboczyć z trasy 
i odwiedzić jeden z punktów widokowych, szcze-
gólnie polecamy ten znajdujący się w miejscowości 
Lubin, gdzie można podziwiać wsteczną deltę Świ-
ny. Objeżdżając Zalew można odwiedzić Szczecin, 
Nowe Warpno, Wolin, Świnoujście, Międzyzdroje, 
Anklam i Ueckermünde.

Etapy: Szczecin – Stepnica, Stepnica – Świnoujście, 
Świnoujście – Anklam, Anklam – Nowe Warpno, 

Nowe Warpno – Szczecin

Szczegółowa mapa tras z zaznaczonymi 
nawierzchniami oraz rodzajami dróg 

znajduje się na stronie 
www.trasyrowerowe.wzp.pl  

a na stronie www.rowery.wzp.pl znaleźć 
można dokładną charakterystykę 

poszczególnych odcinków oraz wiele 
użytecznych informacji. 
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Województwo Zachodniopomorskie realizuje program rozwoju tras 
rowerowych o skali niespotykanej dotychczas w Unii Europejskiej. 
Odcinki istniejących i budowanych dróg tworzą już kilkusetkilometrową 
sieć, a to jeszcze nie koniec. Z Tomaszem Sobierajem, wicemarszałkiem 
województwa zachodniopomorskiego, rozmawiamy o stanie 

zaawansowania programu i dalszych planach. 

Na rowerze choćby do Berlina 

- Dlaczego rowery są tak ważne w polityce tury-
stycznej województwa zachodniopomorskiego?
- To reakcja na sygnały płynące od mieszkańców 
i turystów. Turystyka rowerowa i rower jako 
środek transportu stają się coraz popularniejsze.  
To działanie ekologiczne w najczystszej postaci. 
Pamiętajmy, że ze ścieżek i tras rowerowych ko-
rzystają nie tylko turyści. Stają się one wygod-
nym sposobem dojazdu do pracy i elementem 
ruchu lokalnego.

- Jak powstał program, w wyniku którego od 
paru lat systematycznie rozrasta się sieć tras 
rowerowych na Pomorzu Zachodnim?
- Jeszcze przed bieżącą perspektywą finansową 
funduszy unijnych pojawił się pomysł, by kilka-
dziesiąt milionów złotych z budżetu samorządu 
wojewódzkiego oddać do dyspozycji gmin na 
zaprojektowanie i budowę tras rowerowych. 
Postawiliśmy tylko warunek, by odbywało się to 
według spójnej koncepcji. Podeszliśmy do spra-
wy kompleksowo. Najpierw zbadaliśmy stan 
posiadania, czyli bardzo rzetelnie spisaliśmy, co 
już istnieje. Wszystko dokładnie zmapowaliśmy, 
udokumentowaliśmy fotograficznie i na wideo. 
Spisane zostały wszystkie istniejące już ścieżki, 
dukty leśne, drogi przeciwpożarowe, lokalne 
drogi na wałach przeciwpowodziowych i daw-
nych torowiskach. Krótko mówiąc, wszystko to, 
co można było przeznaczyć na nowoczesne tra-
sy rowerowe. 

- Jakie wnioski wyniknęły ze spisu?
- Stwierdziliśmy, że mamy tego wszystkiego 
bardzo dużo, ale w żaden sposób nie tworzy to 
konsekwentnej całości. Postanowiliśmy więc 
przystąpić do budowania spójnej sieci. To był 
etap, kiedy gminy mogły już aplikować do Re-
gionalnego Programu Operacyjnego o pienią-
dze na takie inwestycje. Wtedy stało się jasne,  
że całość przedsięwzięcia musi być skoordy-
nowana, aby efekt końcowy stanowił wartość 
w skali całego regionu, a nie poszczególnych 

gmin. Podjąłem się koordynacji procesu budo-
wy sieci i zapowiedziałem, że ta sieć w kilka lat 
powstanie. Marszałek Olgierd Geblewicz był 
świadom, że to ogromne wyzwanie, ale się zgo-
dził i z tego podejścia zrodził się nasz program 
rowerowy. 

- Kiedy kończyło się spisywanie istniejących 
fragmentów dróg rowerowych, proces budowy 
nowych  już się toczył…
- Tak, gminy już działały. Narzuciliśmy ogranicze-
nia co do długości współfinansowanych odcin-
ków oraz co do wysokości dotacji. Chodziło nam 
o to, żeby jedne gminy nie „wyszarpywały” środ-
ków na długie odcinki, pozbawiając pieniędzy in-
nych zainteresowanych. Objechałem wtedy całe 
województwo, spotkałem się ze wszystkimi sa-
morządowcami, którzy deklarowali udział w pro-
gramie, i wyjaśniałem nasz sposób myślenia. 

- Etap przygotowawczy, o którym Pan wspo-
mniał, wyznaczył na terenie województwa 12 
tras priorytetowych nazwanych korytarzami. 
Jednak roboty w ostatnich latach toczyły się 
tylko w obrębie czterech z nich… 
- Nie mogło być inaczej, musieliśmy plany zhie-
rarchizować, bo z powodów finansowych nie 
dało się budować naraz dwunastu korytarzy. 
Wybraliśmy na początek dwa na osi wschód-za-
chód (szlak nadmorski i szlak pojezierzy) i dwa na 
osi północ-południe (jeden wzdłuż Odry ku gra-
nicy z województwem lubuskim, a drugi z Koło-
brzegu i Koszalina na południe). Oczywiście cały 
czas musieliśmy kontrolować wydatki, ale jed-
nocześnie włączaliśmy do programu dodatkowe 
pieniądze, na przykład z programu INTERREG, 
a tam gdzie trasa rowerowa miałaby towarzy-
szyć drodze wojewódzkiej - również z budżetów 
przeznaczonych na takie inwestycje. 

- Jaka łącznie kwota została dotychczas zaan-
gażowana w realizację programu?
- Zrealizowane odcinki kosztowały 233 mln zł, 
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obecnie powstające to koszt około 100 mln zł po-
chodzących z różnych źródeł. Zbudowaliśmy do-
tychczas 353 km tras, w trakcie realizacji jest oko-
ło 300 km, a w fazie projektowania 180 km. Jest to 
największy projekt rowerowy realizowany na ob-
szarze UE w jednym czasie. Nikt nigdy nie porwał 
się na coś takiego. W Brukseli odbyła się nawet 
dwudniowa konferencja na ten temat. Gościliśmy 
również samorządowców z innych województw, 
którzy chcą korzystać z naszych doświadczeń. 

- Jeżdżąc po gminach, przekonywał pan samorzą-
dy do nietypowego „montażu finansowego”. 
- Jego filozofia polegała na tym, że budujemy coś, 
czego my - jako samorząd województwa - nie 
będziemy w przyszłości właścicielem. Wszystko 
będzie należeć do gmin. Budujemy na ich grun-
tach, a one będą odpowiadać za utrzymanie  
i w przyszłości wzbogacać te trasy o miejsca ob-
sługi podróżnych, wiaty i inne urządzenia. Aż 85 
procent potrzebnych pieniędzy pochodzi z UE, 
a my po równo dzielimy się z gminami kosztem 
wkładu własnego. Montaż finansowy jest więc 
prosty, ale nikt go wcześniej nie zastosował. Chcę 
tu podkreślić, że nie zatrudniliśmy ani jednego do-
datkowego urzędnika do pracy przy tym progra-
mie. Oprócz wspomnianych czterech głównych 
kanałów, mamy rozpoczęty program budowy dróg 
rowerowych wokół Zalewu Szczecińskiego, który 
realizujemy wspólnie z Niemcami. 

- Ciekawe informacje przynoszą automatyczne 
liczniki osób korzystających z tras, zainstalowane 
w paru miejscach. W okolicach Świnoujścia zano-
towały one prawie 3 mln osób, w innych lokaliza-
cjach po kilkaset tysięcy osób. Najwyraźniej ten 
program był bardzo potrzebny. 
- Dane z liczników nie są w pełni porównywalne, 
bo stawialiśmy je w różnym czasie. Tam gdzie były 
od początku, czyli w okolicach Świnoujścia i Mię-
dzyzdrojów, liczba zarejestrowanych rowerzystów 
to już miliony, a w okolicach Sarbinowa, gdzie zli-
czamy użytkowników od niedawna, jest już ich kil-
kaset tysięcy. To bardzo ważne, bo tych liczb nikt 
nie może podważyć. Dowodzą one, że trafiliśmy 
w istotne zapotrzebowanie mieszkańców woje-
wództwa i turystów.
 
- Pobocznym, ale ważnym efektem programu jest 
zagospodarowywanie nieużytków po PKP. 
- Rzeczywiście, szlaki kolejowe wyłączone z użyt-
kowania około 30 lat temu stają się wysokiej klasy 
trasami rowerowymi. To jest wygodne także dla 
rowerzystów, bo te trasy biegną po nasypach, 
które mają niewielkie nachylenia, a więc jedzie się 
wciąż po niemal równym terenie, bez konieczno-

ści wspinania się na pagórki i bez ostrych zjazdów. 
Na takich odcinkach radę dają nawet dzieci. Dzięki 
naszemu programowi rowerowemu naprawiliśmy 
wiele mostów i wiaduktów, które niszczały, a te-
raz stały się elementem infrastruktury rowerowej. 
W projektowaniu sieci jednym z najważniejszych 
założeń było unikanie dróg krajowych i woje-
wódzkich. Tam, gdzie się nie da tego uniknąć, trud-
no - budujemy wzdłuż takich dróg. Ale sprowa-
dzamy tę konieczność do absolutnego minimum. 
Z poprowadzenia tras po nieczynnych nasypach 
kolejowych albo wałach przeciwpowodziowych 
czy duktach leśnych wynika jeszcze jedna ważna 
korzyść: turyści są otoczeni cały czas naturą. Jadą 
przez lasy i obszary rolnicze, rzadko wzdłuż dróg 
samochodowych.

- Najnowszy element sieci to odbudowany most  
w Siekierkach, który staje się przejściem rowero-
wym na stronę niemiecką. Niemcy będą budowali 
trasę dalej, u siebie. 
- Mało kto zdaje sobie sprawę, że z tego mostu  
do Berlina jest tylko 40 km! Tak więc podjechaw-
szy pociągiem w pobliże Siekierek, można na ro-
werze pojechać do stolicy Niemiec. 

- Ciekawym rozwiązaniem są odnogi głównych 
szlaków, które prowadzą do miejscowości posia-
dających połączenia kolejowe. 
- Chodziło nam o to, by do punktów węzłowych 
turyści mogli dojechać koleją, a dalej wyruszyć na 
rowerach. To się sprawdza. 

- Kiedy, oprócz wspominanych czterech głów-
nych kanałów, będą budowane kolejne? 
- Ten proces już się rozpoczął. Wciąż dokładamy 
do programu następne miliony złotych. 

- Zachodnie Pomorze staje się więc liderem w za-
kresie rozwoju turystyki rowerowej. 
- Już nim jest. Tak samo jak w zakresie kolei regio-
nalnych, posiadając nowoczesny tabor, w którym 
przybywa pociągów o napędzie hybrydowym. 
Według statystyk na terenie naszego wojewódz-
twa udziela się również w skali roku najwięcej noc-
legów. To wszystko pokazuje, że jesteśmy regio-
nem turystycznym, w którym inwestycje w trasy 
rowerowe są koniecznością. Chodzi nam przy tym 
o to, żeby rozwijał się nie tylko pas nadmorski, ale 
także obszar pojezierzy, który ma ogromny poten-
cjał, a który jest pod względem infrastruktury tu-
rystycznej niedoinwestowany. Budowę tras rowero-
wych traktujemy jako sposób stymulowania rynku, 
licząc na to, że chętnie odwiedzane odcinki obrastać 
będą w miejsca noclegowe, gastronomię i rozrywkę 
dzięki zaangażowaniu sektora prywatnego. 

I   l a t o  2 0 2 1   I
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Ceniony kołobrzeski Hotel Leda SPA**** po pandemicznym zamrożeniu 
ruchu turystycznego otworzył się na gości odmieniony. Odświeżone 
zostały wszystkie pokoje, zmienił się wystrój lobby, recepcji główniej 
i  recepcji SPA. Jednocześnie hotel przyjął zasadę, że zaprasza wyłącznie 

osoby dorosłe i młodzież powyżej 16. roku życia. 

Wypoczynek z gwarancją spokoju 

Hotel leda spa **** 

Monika Różewska-Chudzik, dyrektor hotelu, 
wyjaśnia: - Placówki hotelarskie w różny sposób  
się profilują. Jedne ogłaszają, że nastawiają się  
na rodziny z dziećmi, inne zezwalają na pobyt go-
ści wraz z pupilami. My, będąc hotelem niedużym, 
szczególnie cenionym przez dojrzałych klientów, 
postanowiliśmy postawić na komfort tej właśnie 
grupy gości. Jak obserwujemy, spotkało się to ze 
zrozumieniem.

Czas pandemii Hotel Leda SPA**** wykorzystał 
na zmianę wystroju i odświeżenie. W pokojach 
pojawiły się nowe wykładziny dywanowe, nowe 
meble i wyposażenie. Goście tuż po zameldowa-
niu się w hotelu i przejściu do pokoju są witani 

kieliszkiem prosecco i wegańskim brownie z miej-
scowej Restauracji La Maison. – Staramy się wi-
tać gości jak w domu, okazując im serdeczność od 
pierwszych chwil spotkania – komentuje Monika 
Różewska-Chudzik. 

Efektu wielu prac goście nie są w stanie dostrzec, 
bo dotyczyły one strony czysto technicznej. Cho-
dzi na przykład o technologię basenową, która 
pozwala teraz zużywać mniej chloru niż wcze-
śniej, przy jednoczesnym uzyskaniu znakomitych 
parametrów wody, co potwierdza systematyczny 
monitoring jej jakości. Po kąpieli w wodzie z mniej-
szą ilością chloru skóra mniej się wysusza i jest 
w mniejszym stopniu podatna na podrażnienia. 
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Monika Różewska-Chudzik mówi: - Lockdown 
był czasem niepewności, ale my nie stanęliśmy 
bezradnie w miejscu. Wykorzystaliśmy miesiące 
wymuszonej bezczynności na podniesienie stan-
dardu hotelu. Zyskaliśmy dodatkowe argumenty 
na rzecz wyboru przez turystów Ledy jako miej-
sca pobytu i relaksu. 

Hotel Leda SPA**** to jeden z najciekawszych 
hoteli w zachodniej części Pomorza ze względu 
na swoje podejście do gości. –  Jesteśmy małym 
hotelem, mamy 76 pokoi, w których zatrzymać 
się może jednocześnie około 150 osób. Goście 
czują się u nas inaczej niż w hotelach-kolosach 
z kilkuset pokojami, których w Kołobrzegu szyb-
ko przybywa. Mała liczba miejsc wymaga od 
obsługi innego podejścia do obowiązków, niż 
w hotelach dużych. U nas goście szybko czują 
się swobodnie, a obsługa szybko ich poznaje. 
Serwis staje się zindywidualizowany. Inna rzecz, 
że mamy wielu gości, którzy zaglądają do nas 
systematyczne. Pokojowe czy kelnerzy zapa-
miętują ich, wiedzą o ich upodobaniach i prefe-
rencjach, więc mogą w odpowiedni sposób ich 
obsłużyć. Obecnie bardziej niż zwykle stawiamy 
na uśmiech i radość naszych gości – mówi Moni-
ka Rózewska-Chudzik. - Po tak trudnym czasie, 
który wszyscy mamy za sobą, nasza misja relak-
su i odpoczynku jest jeszcze ważniejsza. 
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Hotel Leda SPA****  
ulica kasprowicza 23, kołobrzeg

tel. +48 94 351 39 00 
mobile: +48 728 922 086

recepcja@hotelleda.pl

Hotel Leda SPA****  jest miejscem idealnym dla ludzi 
ceniących jakość. Zarówno dla tych, którzy marzą o ak-
tywnym wypoczynku nad morzem, jaki tych, którzy tę-
sknią za głębokim relaksem.

Butikowy, czterogwiazdkowy hotel położony jest bli-
sko plaży, w zielonym sąsiedztwie kołobrzeskiego Par-
ku im. Aleksandra Fredry. Oddaje do dyspozycji gości 
rozbudowaną strefę SPA & Wellness oraz znakomitą 
restaurację La Maison, która jest ważnym punktem 
na kulinarnej mapie Kołobrzegu. Latem hotel zaprasza 
do komfortowego wypoczynku na prywatnej plaży, 
słońcem można się również cieszyć na tarasie wypo-
czynkowym na dachu budynku, patrząc na panoramę 
tonącej w zieleni okolicy. 

Goście, którzy szukają hotelu nad morzem z bogatą 
ofertą zabiegów kosmetycznych, z pewnością docenią 
propozycje Hotelu Leda SPA****. Oferowane w nim 
pakiety i rytuały zaspokoją najbardziej zróżnicowane 
potrzeby. 

Po kąpielach słonecznych można delikatnie schłodzić 
ciało w basenie z przyjemną temperaturą ok. 29-30 
stopni, a także zrelaksować się w jacuzzi. Na wielbicieli 
saun czeka łaźnia parowa, sauna sucha, kabina cieplna 
infrared, można też odpocząć w grocie solnej czy na 
podgrzewanych leżankach. 

Koszalin,  ul .  Lniana 8 663 746 468 koszalin@kosmaz.com.pl www.kosmaz.pl

Rozwiązania meblowe 
szyte na miaRę

W Kosmaz  znajdziesz rozwiązania 
Blum  idealne dla Ciebie i  Twojej  rodziny

Zapraszamy na Jazdę Próbną Kuchni w KOSMAZ . 
Doradzimy i  zaprezentujemy Ci na żywo w skali  1 : 1

 Twoje pomysły i  nasze rozwiązania. 
Umów się tel .  663 746 468
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Wymarzone wakacje, kiedy tylko chcesz 
Zysk z wynajmu, kiedy nie korzystasz

SPRZEDAŻ APARTAMENTÓW
tel. +48 505 097 700

www.polanki.pl | sprzedaz@abades.pl

PRYWATNY AZYL
WŚRÓD WYDM I FAL

ATRAKCJE POD DACHEM ATRAKCJE POD NIEBEM

Strefa Fitness

Wodny plac zabaw ze zjeżdżalnią Plaża zewnętrzna z leżakami do opalania

Bawialnia przy restauracji Strefa basenowa

Basen rekreacyjny

Pool bar Plac zabaw Strefa relaksu

Plac zabaw Strefa spontanicznej aktywności Basen zewnętrznyStrefa saun z wodospadem lodowym Strefa relaksu
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Kołobrzeg ul. Jasna 25
Godziny otwarcia:

Poniedziałek-Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 14:00

kom. +48 664 045 486
kom. +48 882 702 565
tel. +48 94 351 74 10

biuro@interviol.pl
www.interviol.pl

Ponad 200 tys. m2 wykładzin 
dostępnych na magazynie

•   WYKŁADZINY DYWANOWE   
•   WYKŁADZINY ELASTYCZNE PCV   

•   PŁYTKI DYWANOWE
•   PANELE LAMINOWANE I WINYLOWE LVT   

•   PODŁOGI DREWNIANE   
•   DYWANY   

•   SZTUCZNA TRAWA
•   WYCIERACZKI SYSTEMOWE   

•   PROJEKTOWANIE I PRACA Z ARCHITEKTAMI  
 •   MONTAŻ I OBSZYWANIE

 PROFESJONALNA OBSŁUGA 
INWESTYCJI ORAZ

SPRZEDAŻ HURTOWA 
I DETALICZNA

Zgrany zespół

Wycieraczki systemowe

Panele laminowane i winylowe

Flota

Wykładziny PCV do szkół, szpitali, obiektów

Tysiące metrów dostępnych od ręki
Płytki dywanowe

Podłogi drewniane

Dywany

Wykładziny hotelowe

Obszywanie i montaż
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Biuro sprzedaży mieszkań 
Patio Apartments 
Koszalin, ul. Generała Józefa Hallera

30 lAt

w w w . u r b a n i a k i n w e s t y c j e . p l

n o w e  o s i e d l e
P A T I O  A P A r T m e n T s 
w  k o s z a l i n i e

+48 730 740 667
sprzedaz@patioapartments.pl
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O Koszalinie złośliwi mówią, że leży w pobliżu Mielna. Rzeczywi-
ście, wielu turystom kojarzy się on jedynie jako etap w podró-
ży nad morze. Największe miasto na Środkowym Pomorzu warte  

jest jednak poznania. 

Przedwojenny Koszalin był 25-tysięcznym mia-
stem, głównie urzędników i żołnierzy. Już wtedy 
nie mógł się poszczycić wieloma zabytkami ar-
chitektury, gdyż na przestrzeni dziejów prześla-
dowały go powtarzające się katastrofalne pożary. 

Współczesny brak resztek starej zabudowy 
(poza kilkoma obiektami) jest zaś głównie skut-
kiem II wojny światowej. Nie walk o miasto, lecz 

potrzeb radzieckiej propagandy: w kilka dni po 
zajęciu przez Armię Czerwoną, na potrzeby kro-
niki frontowej, wtedy jeszcze niezbyt zniszczone 
śródmieście podpalono, by upozorować sceny 
zdobywania kolejnego punktu niemieckiego opo-
ru. Spłonęło całe centrum, a w nim wartościowe 
historyczne obiekty. Odbudowywane przez pol-
skich mieszkańców miasto nie odzyskało pier-
wotnej spójności architektonicznej.

koszalin
- amfiteatr, park i aquapark
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Największym obszarowo zabytkiem Koszalina jest Park Ksią-
żąt Pomorskich. Źródła podają, że założenie parkowe pocho-
dzi z początków XIX wieku. W rzeczywistości najstarsza jego 
część jest pozostałością parku powstałego za panowania Bo-
gusława X (wiek XV/XVI). Znajdują się w nim liczne pomniki 
przyrody, w tym trzystuletni klon jawor, nazywany Drzewem 
Czarownic. 

Ponadto można tu zobaczyć stary młyn i dom młynarza 
(obecnie siedziba Muzeum w Koszalinie), rzadko spotykane 
gatunki drzew, a także odpocząć nad stawem zamkowym, 
pospacerować malowniczymi alejkami. Rosną tu rzadko spo-
tykane w Polsce gatunki drzew i krzewów, np. orzech czarny, 
czy wierzba babilońska, a w części zachodniej można podzi-
wiać fragmenty murów obronnych. Przez park przepływa 
urocza rzeczka Dzierżęcinka, która zasila wodą parkowy staw, 
a uchodzi do jeziora Jamno. 

Koszalin może się pochwalić najnowocześniejszym obecnie 
amfiteatrem w Polsce. Właśnie ukończono jego remont. Wi-
downia mieści 4300 widzów. Jeśli nawet nie trafimy na jakiś 
koncert, warto obiekt obejrzeć – szczególnie ze względu na 
jego dach. Konstrukcja powstała w roku 1973 według pro-
jektu prof. Jana Filipkowskiego i weszła do podręczników ar-
chitektury. Amfiteatr znajduje się w centrum wspomnianego 
wcześniej Parku Książąt Pomorskich. 

W pobliżu znajduje się inny ciekawy obiekt – nowoczesna sie-
dziba Filharmonii Koszalińskiej. 

Letnie imprezy zaplanowane w amfiteatrze znajdą Państwo 
w naszym letnim kalendarium wydarzeń. 

Warto zajrzeć nad zalew miejski w Koszalinie znajdujący się 
przy ulicy Paderewskiego. Znajduje się tam strzeżone kąpieli-
sko, a także liczne urządzenia służące zabawom dzieci. To ulu-
bione miejsce wypoczynku koszalinian. Znad Wodnej Doliny 
bardzo blisko do największej galerii handlowej w mieście, czyli 
CH Forum Koszalin. Znajdują się w niej sklepy wszelkich branż, 
w tym supermarket spożywczy oraz punkty gastronomiczne, 
centrum fitness, wieloekranowe kino. Druga galeria handlowa 
(Galeria EMKA) znajduje się w północnej części miasta i rów-
nież chętnie jest odwiedzana latem przez turystów. 

Park Wodny Koszalin zapewnia atrakcje gościom w każdym 
wieku. W strefie rekreacyjnej czeka sześć basenów, w tym 
dwa zewnętrzne. W części wewnętrznej znajdują się: basen 
pływacki, basen do nauki pływania, basenik dla dzieci, rwąca 
rzeka, sztuczna fala, zjeżdżalnia „Balon”, wodospady rurowe, 
gejzery powietrzne, misy jacuzzi i masażery ścienne. Na klien-
tów potrzebujących mocniejszych wrażeń czeka sześć wod-
nych zjeżdżalni. 
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To prawdziwy skarb. Dzięki zalesionej górze (w rzeczywi-
stości polodowcowej morenie czołowej) Koszalin z dumą 
nosi miano zielonego miasta. Korzystając z parkingu 
przy Parku Wodnym albo przy ulicy Rolnej, można wejść 
w obszar starego bukowego lasu, w którym wydzielono 
dziewięć oznakowanych według reguł PTTK szlaków 
pieszych, przy czym jeden z nich ma stopień trudności na 
poziomie szlaku górskiego. 

Dziesiątym szlakiem jest powstały dwa lata temu single 
track - nowa atrakcja dla rowerzystów lubiących jazdę 
w nieco trudniejszym terenie. Składają się na nią wą-
skie, zazwyczaj jednokierunkowe, kręte ścieżki rowero-
we, wijące się pomiędzy drzewami, z wyprofilowanymi 
zakrętami. Aby wybrać się na nową atrakcję, musimy 
dojechać w pobliże leśnego parkingu przy ul. Słupskiej - 
w tym miejscu zaczyna się również trasa biegowa „Leśna 
piątka”. Jednak to nie jest trasa dla każdego - potrzeb-
ny zdecydowanie jest rower górski z szerokimi opona-
mi, które sprawdzają się przy podjazdach, no i sprawne 
hamulce. Uwaga - koniecznie należy jechać w kasku  
rowerowym! 

Najwyższe wzgórze masywu Góry Chełmskiej to Krzy-
żanka (ma wysokość 136,2 m n.p.m.). Znajduje się na niej 
wieża widokowa o wysokości 31,5 metra, która daw-

niej służyła za latarnię morską. Wokół niej powstaje 
centrum pielgrzymkowe dla odwiedzających pobliskie  
Sanktuarium Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej, ważny 
punkt na mapie tzw. turystyki sakralnej. 

Kultura jamneńska jest zjawiskiem oryginalnym i nie-
zwykłym, rozwijała się wyłącznie na terenie dwóch wsi 
– Jamna i Łabusza. Ze względu na położenie geogra-
ficzne, wsie były odcięte od świata przez większą część 
roku. Tylko w suchej porze roku, upalnym latem lub 
mroźną zimną, gdy bagna zamarzły, mieszkańcy Jam-
na i Łabusza mogli utrzymywać kontakty zewnętrzne. 
W wyniku tego odizolowania powstała niepowtarzalna 
sztuka ludowa, którą będzie można poznać na wysta-
wie w Zagrodzie Jamneńskiej. 

Zagroda jest przykładem typowej dla Jamna architek-
tury XIX w. Na jej terenie znajduje się zrekonstruowa-
na kmieca chałupa, w której przedstawiono najbar-
dziej charakterystyczne wytwory kultury materialnej 
dawnych jamneńczyków. Natomiast w nowoczesnej 
stodole odbywają się warsztaty, spotkania oraz różno-
rodne imprezy kulturalne. Tu również mieści się biu-
ro Działu Etnografii Muzeum w Koszalinie. Adres: ul. 
Jamneńska 24, 75-900 Koszalin, (+48) 94 341 65 87,  
info@zagrodajamno.pl; www.zagrodajamno.pl
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KAMIENNE DYWANY 
KOSZALIN

- KAMIENNE DYWANY TO 
NAJLEPSZA ALTERNATYWA DLA 

PŁYTEK

- KOMPLETNY SYSTEM 
- OD ZABEZPIECZENIA 

BETONU/PODŁOŻA, PRZEZ 
HYDROIZOLACJĘ, PO 

WYKOŃCZENIE Z MARMURU 
I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI ŻYWIC

- KAMIENNY DYWAN OFERUJE 
NIEMAL NIEOGRANICZONE 

MOŻLIWOŚCI DEKORACYJNE, 
MOŻNA WKOMPONOWAĆ 
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NAPIS, ETC. ALE TEŻ DOWOLNIE 
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BALKONÓW, TARASÓW, ALE 
TEŻ MOŻNA GO APLIKOWAĆ WE 

WNĘTRZACH, NP. W KUCHNI

- KORZYSTAMY Z NAJLEPSZYCH 
DOSTĘPNYCH NA RYNKU ŻYWIC 

I HYDROIZOLACJI

TEL. 883 723 724

/KAMIENNE DYWANY KOSZALIN 



Galeria Emka, Jana Pawła II 20, Koszalin www.emka.pl

Przyjdź do Galerii Emka i wejdź do ŚWIATA 3D. 
Spotkaj się z jednorożcem, zrób zdjęcie 
z ośmiornicą i policz ile zębów ma rekin.

Wystawa ŚWIAT 3D zastawia pułapki 
na umysł i pozwala spojrzeć 
na rzeczywistość z różnej perspektywy.

 Czy rzeczywistość jest na pewno taka, 
jak ją postrzegamy? 
 
Co się dzieje, gdy zmysły odbierają 
sprzeczne informacje? 
Jak interpretuje je mózg?

Interaktywna wystawa z Centrum Nauki Kopernik 
zastawia pułapki na umysł i pozwala przyłapać 
go na zdumiewających sztuczkach.

 

WYSTAWA OBJAZDOWA

Przyjdź do Galerii Emka i sprawdź 
jak działa Umysł Przyłapany.

JEDNA EMKA - DWIE WYSTAWY

Czy w Galerii Emka można surfować?
Czy w Koszalinie wylądowało UFO? 

Wystawy czynne codziennie: 
pn. – sob. 9.00 – 21.00
nd. 10.00 – 20.00

WYSTAWA

WSTĘP WOLNY
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Do Darłowa z  innej miejscowości nadmorskiej najlepiej wybrać się 
rowerem. Z  Mielna można dotrzeć samochodem przez Łazy i  Dąbki, 
a jadąc z innych miejsc trzeba z krajowej „szóstki” skręcić w drogę DW 203 
lub DK 37. Na miejscu goście mają do wyboru tyle atrakcji, że na jednej 

wizycie z pewnością się nie skończy. 

- do zamku króla Eryka, 
magicznych zachodów 

słońca i militarnego zlotu

MIASTO KRóLA ERyKA

Miał zaledwie 15 lat, gdy na skroniach nosił 
już korony Szwecji, Norwegii i Danii. Młody 
monarcha nie był Szwedem, Duńczykiem ani 
Norwegiem. Pochodził ze słowiańskiej dyna-
stii Gryfitów. Romantyczne i burzliwe było ży-
cie Eryka I, które rozpoczęło się i zakończyło 
w nadmorskim Darłowie.

Eryk I, nazywany Cesarzem Północy i Ostatnim 
Wikingiem Bałtyku, urodził się w 1382 roku. 

Na chrzcie otrzymał imię Bogusław. Jego oj-
cem był książę słupski Warcisław VII z dynastii 
Gryfitów, a matką – Maria ze Szwerinu, córka 
księcia meklemburskiego. Wcześnie zaczęto 
uważać go za cudowne dziecko i dlatego ro-
dzina pokładała w nim wielkie nadzieje. Uwagę 
zwróciła na niego także siostra jego matki Mał-
gorzata – królowa Danii. To ona, nie mając wła-
snego potomstwa, zobaczyła w małym Gryfi-
cie przyszłego władcę Skandynawii. Na dwór 
ciotki w Kopenhadze trafił jako pięciolatek.  
To tutaj nasłuchał się opowieści o dawnych Wi-
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kingach i współczesnych mu korsarzach, Braciach 
Witalijskich. Na życzenie królowej Małgorzaty, 
Bogusław otrzymuje nowe imię – Eryk. W zamyśle 
królowej imię miało być skandynawskie, a przez to 
łatwiejsze do przyjęcia przez poddanych z trzech 
państw północy Europy, którymi miał rządzić. 
Niestety, gdy zabrakło starej królowej, okazało 
się, że Eryk – choć gruntownie wykształcony – nie 
ze wszystkim sobie radził. Zbytnia lekkomyślność, 
skłonność do nagłych decyzji, upór i nadmierna 
wojowniczość bez zdolności strategicznych, stały 
się ostatecznie powodami jego klęski. 

Eryk opuścił Danię i skrył się przed wrogami 
w warownym zamku na wyspie Gotlandia. Wycze-
kiwał dogodnej okazji do powrotu, a tymczasem 
pojawił się nowy kandydat do potrójnego tronu – 
Krzysztof, książę Palatynatu. W 1440 roku został 
on królem Danii, a potem Szwecji i Norwegii.

A Eryk? Znalazł sobie nowe zajęcie. Co prawda 
niegodne króla, ale pasujące w pełni do cech jego 
charakteru. Został przywódcą bałtyckich korsa-
rzy. W rodzinne strony Eryk wrócił jako niemal 
starzec. Miał prawie 70 lat, co na ówczesne wa-
runki było wiekiem bardzo sędziwym, zważyw-
szy, że niewielu ludzi dożywało pięćdziesiątki.  
Był wygnanym królem wielkiego królestwa, ale 
nie do końca przegranym. Według podań, zdobyte 
na korsarstwie skarby zapakował w podróż na Po-
morze aż na siedem statków. 

Eryk Pomorski zmarł wieku 78 lat w 1459 roku i został 
pochowany w grobowcu kościoła parafialnego w Dar-
łowie, gdzie jego sarkofag znajduje się po dziś dzień.

Darłowski zamek, gruntownie odnowiony i od-
dany do użytku zwiedzających 40 lat temu, jest 
obecnie muzeum – punktem obowiązkowym pod-
czas zwiedzania miasta. Oprócz ekspozycji sta-
łych, proponuje co roku wystawy specjalne. Naj-
nowsza nosi tytuł „Miecze Europy”.
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Do 30 września zamek można zwiedzać każdego 
dnia w godzinach 10.00-18.00 (kasa czynna do 
godziny 17.00).

NAJPIęKNIEJSZE ZACHODy SŁOńCA

Niby wszędzie takie same, a jednak nie. Te obser-
wowane w darłowskim porcie albo na miejscowej 
plaży, uznawane są za szczególnie piękne. Kto 
z nas nie lubi obserwować malowniczych zacho-
dów słońca? Kto z nas nie lubi spacerów brzegiem 
morza? 

W Darłowie można to robić z nieco innej perspek-
tywy, jakiej nie znajdziemy w innych zakątkach 
polskiego wybrzeża. Powstała tu unikalna kładka 
przyrodnicza, zbudowana na palach i poprowa-
dzona nad wydmą. 

Natychmiast stała się ona jednym z ulubionych 
miejsc mieszkańców i turystów. Widok na prze-
piękną i nieco dziką zachodnią plażę oraz możli-
wość przyglądania się z bliska przyrodzie, na co 
dzień niedostępnej, to doskonała sceneria dla 
nadmorskiego spaceru. 

O popularności liczącego ponad 600 metrów dłu-
gości traktu spacerowego świadczą setki wyko-
nywanych tu zdjęć i filmików, krążących później 
w mediach społecznościowych. I nie są to tylko 
i wyłącznie zdjęcia na tle zachodzącego słońca. 

Główne wejście na kładkę zlokalizowano od strony 
tak zwanej Hydrobudowy, przy ulicy Dorszowej. 
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Prowadzi ona aż do zejścia przy ulicy Sosnowej.

UFO I FALOCHRON

Z kładki mamy rzut kamieniem do najbardziej 
charakterystycznych miejsc w Darłówku, bo tak 
nazywa się nadmorska dzielnica Darłowa (nie 
Darłówek!). Latarnia morska z 22-metrową wieżą 
to doskonały punkt widokowy, a rozsuwany most 
ze sterownią nazywaną UFO to jedyna tego typu 
konstrukcja w kraju. 

To miejsca doskonale znane i z pewnością nikt 
ich nie przegapi, dlatego zapraszamy na spacer 
w stronę wejścia do portu - na falochron. 

Tu nie tylko będziemy podziwiać przepływające 
statki i łodzie, ale natkniemy się też na bardzo 
nietypowy pomnik. Jest nim pięciotonowy gwiaz-
doblok – taki, jak wykorzystywane na co dzień do 
umocnienia brzegu. 

Ten jest wyjątkowy, bo znalazł się na falochronie, 
po tym, jak nad polskim wybrzeżem w 2014 roku 
szalał orkan Ksawery. Potężny betonowy obiekt 
został siłą żywiołu przerzucony w miejsce, w któ-
rym stoi do dzisiaj. Ma być przestrogą i dowodem 
na to, jak niszczycielska może być siła natury.

NA ROWERZE NAD KOPAń

Tym, którzy na chwilę zupełnie chcą uciec od lu-
dzi, polecamy wyprawę - najlepiej rowerową - na 
wschodnie krańce Darłówka, gdzie niepozorna 
droga, ułożona z betonowych płyt, wyprowadzi 
nas nie tylko na tereny dobrze znane odwiedza-
jącym organizowany tutaj przez lata zlot militarny. 
Jeśli pojedziemy nią dalej, równolegle do mor-
skiego brzegu, to wyjedziemy na bardzo rzadko 
uczęszczane obrzeża miasta, by po kilku kilome-
trach znaleźć się na w pełni profesjonalnej, asfal-
towej ścieżce rowerowej, którą poprzez mierzeję 
jeziora Kopań dotrzemy aż do nadmorskiego Ja-
rosławca. 

To część międzynarodowej trasy rowerowej R10 
wokół Bałtyku. Niezapomniane wrażenia, spokój 
i cisza gwarantowane.

LAGUNy I SZEROKA WSCHODNIA PLAŻA

Bałtyk to żywioł – piękny, ale momentami nisz-
czycielski. Na początku XX wieku ta część jego 
natury ujawniła się m.in. na plaży wschodniej 
w Darłówku. Niszczona uderzeniami fal, zaczęła 
się ona kurczyć. Staraniem władz samorządowych 
kurortu, Urząd Morski dekadę temu rozpoczął jej 
obronę i odbudowę przez tzw. refulację. 

Refulacja zaś to kosztowne i czasochłonne prze-
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pompowanie piasku z dna morskiego na nabrzeże 
i rozprzestrzenianie go na lądzie przez maszyny 
budowlane. Na blisko dwukilometrowym odcinku 
plaża została odbudowana, a w ramach szersze-
go projektu inwestycyjnego powstały kamien-
ne bariery, o które rozbijają się fale, nim dotrą  
do brzegu. 

W efekcie powstało fantastyczne kąpielisko, 
gdzie woda jest zawsze nieco cieplejsza niż gdzie 
indziej (w tym miejscu jest płyciej) i przezroczy-
sta. Sama plaża stała się zaś bardzo szeroka.

Jeśli chcą Państwo poplażować bez konieczności 
walki o miejsce na kocyk, polecamy plażę wschod-
nią w Darłówku, pół kilometra od tzw. Patelni, 
czyli miejsca, w którym przez lata odbywały się 
letnie zloty zabytkowych pojazdów wojskowych. 

Ale nawet jeśli nie planują Państwo opalania 
i wylegiwania się na piasku, warto to miejsce od-
wiedzić, bo widoki z wysokiego brzegu są prze-
piękne. Widziane po lewej stronie port i pen-
sjonaty Darłówka wydają się małe jak pudełka 
zapałek, a przed oczyma obserwatora rozpościera 
się niczym niezakłócony, kojący widok błękitnego  
morza.

ŚWIEŻA RyBA

Wróćmy jeszcze na chwilę do portu. Jest on sam 
w sobie atrakcją dla spacerowiczów. Co prawda 
do części handlowej, gdzie zawijają niewielkie 
statki transportowe, wejść nie można, ale widok 
zacumowanych jednostek robi wrażenie. 

Można za to oglądać z bliska kutry rybackie oraz 
spacerowe statki Unicus i Król Eryk, a w marinie 
jachtowej – różnej wielkości żaglówki. 

Rybactwo bałtyckie z przyczyny ostrych limitów 
połowowych, wywołanych drastycznym spadkiem 
liczebności dorsza, stało się właściwie żywym 
skansenem. Jednak kilka darłowskich kutrów da-
lej łowi. Dzięki nim na nabrzeżu można się zawsze 
zaopatrzyć w świeże lub wędzone ryby. Można je 
również zjeść na miejscu, w którejś z pobliskich 
smażalni. 

POWRóT ZLOTU MILITARNEGO

Do Darłowa wraca wydarzenie, dla którego zjeż-
dżali się co roku wielbiciele militariów z całej Pol-
ski i nie tylko. Tym razem jednak Międzynarodowy 
Zlot Historycznych Pojazdów Wojskowych odbę-
dzie się w Darłówku Zachodnim (nowe miejsce) 
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w dniach 16-22 sierpnia br. (nowy termin). 

Zlot to mnóstwo prezentacji i imprez towarzyszą-
cych. Dla turystów oznacza to na przykład moż-
liwość przejażdżki wewnątrz czołgu, obejrzenia 
z bliska sprzętu wojskowego z okresu II wojny 
światowej, popróbowania prawdziwej żołnierskiej 
grochówki z kotła. 

W momencie, kiedy oddawaliśmy do druku nasz 
magazyn, pewne szczegóły nie były jeszcze do-
precyzowane, dlatego warto śledzić aktualności 
na facebookowym profilu Zlotu.

NA DARŁOWSKIM RyNKU

Charakterystycznym miejscem Darłowa jest ry-
nek z fontanną, w której centrum stoi postać ry-
baka. W tym roku na rynku zaplanowano szereg 
ciekawych koncertów plenerowych (szczegóły 
znajdą Państwo na opublikowanym przez nas pla-
kacie oraz w naszym letnim kalendarium). 

Do końca wakacji na rynku można również oglą-
dać wystawę fotografii autorstwa Tomasza Kele-
ra, dokumentujących Media i Sztuka – Festiwal 
w Darłowie. Dotychczas odbyło się dziewięć jego 
edycji. Ciągłość wydarzenia przerwała pandemia.

Więcej o Festiwalu na: www.mediaisztuka.pl 

Festiwal stał się marką samą w sobie. Co roku gro-
madził wybitnych przedstawicieli kultury, mediów 
i polityki oraz tłumy publiczności – lista gości to 
ponad 300 znamienitych nazwisk. W nieformalnej 
i przyjaznej atmosferze rozmawiali oni o ideach, 
wartościach, dokonaniach  i szeroko pojętej sztu-
ce, w tym sztuce życia i sztuce wyboru. 

Zwiedzanie wystawy jest bezpłatne. 
Serdecznie zapraszamy do Darłowa i Darłówka - 

duetu idealnego do wypoczywania.

Więcej informacji na www.darlowo.pl 
facebook.com/darlo. 
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Kto spędzi wakacje w Dąbkach albo Wiciu, wróci do domu naprawdę 
wypoczęty. Obie te miejscowości leżące w gminie Darłowo są prawdziwymi 
turystycznymi skarbami. Zaledwie 25 minut drogi z Koszalina dzieli nas od 

oazy spokoju, relaksu i wspaniałych widoków. 

- ciche letniska, szerokie plaże, rodzinny 
klimat wypoczynku 

W uzdroWisku
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DąBKI

Dąbki, najmłodsze z polskich uzdrowisk nad morzem. 
Przyjeżdżają tu skuszeni ciszą i spokojem turyści i miej-
scowi, bo Dąbki to wciąż kameralne miejsce. Tu ran-
kiem obudzi was szum fal, a o zachodzie słońca można 
w spokoju podziwiać wspaniały spektakl natury.

DLA KURACJUSZy

Mikroklimat Dąbek w naturalny sposób wspomaga le-
czenie chorób układ krążenia i dróg oddechowych. Sa-
natoria szczególnie nastawione są na leczenie dzieci. 
Chętnie przybywają tu jednak całe rodziny, by korzy-
stać z dobroczynnego działania krystalicznie czystego 
i zdrowego powietrza.

Jak przekonują lekarze, już kilka dni w tym uzdrowisku 
wpływa korzystnie na organizm: poprawia się samo-
poczucie, wentylacja płuc i krążenie. Różnorodne 
zabiegi (w tym także doskonałej jakości borowinami) 
mają zbawienny wpływ na kuracjuszy.

DLA ZMęCZONyCH WIELKOMIEJSKIM GWAREM

Szeroka, z jasnym piaskiem plaża zachęca do zabawy 
i spacerów. Wystarczy swobodny strój i można wy-
ruszyć przed siebie, by zapomnieć o całym świecie! 
Można też wybrać się na wycieczkę rowerową i leśną 
drogą pojechać do Dąbkowic. A że droga wiedzie mie-
rzeją, stąd z jednej strony będziemy widzieć morze,  
a z drugiej – jezioro. To miejsce zachwyca dzikością: 
poza kilkoma domami i przystanią żeglarską nad jezio-
rem, nie ma tu żadnych śladów cywilizacji. Odcięcie 
od świata paradoksalnie staje się atutem tego miejsca. 
Znakomita alternatywa dla oblężonych turystycznie 
nadmorskich miejscowości. 

DLA KAJAKARZy I PIECHURóW

Dodatkową atrakcją jest rejs statkiem wycieczkowym 
„Milka” oraz możliwość wypożyczenia jachtu lub ka-
jaka, by z wody podziwiać piękno Jeziora Bukowego. 

Na miłośników kajakarstwa czekają też szlaki na 
uchodzących do Bałtyku rzekach Wieprza i Grabowa. 
Obie są dość łatwe, chętnie korzystają z nich rodziny 
z dziećmi, spędzając czas blisko natury. Spływy na 
Wieprzy są możliwe przez cały rok (także w zimie!), 
natomiast Grabową dopływa się do Bukowa Morskie-
go. 

To jedno z miejsc znajdujących się na szlaku cyster-
skim, gdzie zobaczymy wspaniałe zabytki. Wędrówka 
nim jest dobrą okazją do duchowych refleksji i pozna-
nia sakralnego dziedzictwa kulturowego. Przemie-
rzając ten szlak, napotkamy też w wielu miejscach na 
charakterystyczne muszle: to oznakowanie Szlaku św. 
Jakuba, którym na tych terenach od ponad 1000 lat 
pielgrzymowali wierni z litewskiej Kretyngi do hisz-
pańskiej Galicji. Przygoda dla kochających historię 
gwarantowana!

DLA AKTyWNyCH I MIŁOŚNIKóW HISTORII 

Jeśli marzymy o aktywnym wypoczyneku, warto od-
wiedzić Bobolin. Tu znajdują się jedne z najczystszych 
i najpiękniejszych plaż. Dzięki znajdującej się tu stad-
ninie, możemy udać się na przejażdżkę konno po plaży. 
Turystyczne szlaki wiodą ciekawymi trasami. Wybie-
rając Bobolin, nie zapomnij o kijach do nordic walking; 
korzystając z przygotowanych tras poczujesz nadmor-
ski klimat pełen spokoju i jedności z naturą. 

Wreszcie przez gminę Darłowo przebiega międzyna-
rodowy szlak rowerowy sieci EuroVelo R-10. Całość 
szlaku obejmuje ponad 8500 km (z czego ponad 500 
km w Polsce) – może właśnie jadąc z Gleźnowa do Dą-
bek, zaczniemy naszą przygodę z odkrywaniem jego 
uroku? 

A jeśli pasjonuje nas historia – wyruszmy na Szlak 
Zabytków Średniowiecza. Ponad 100 km najle-
piej przejechać rowerem lub autem, odwiedzając  
po drodze zabytkowe kościoły i szachulcowe dawne 
domy. 

LETNIE WyDARZENIA - ZAPROSZENIE

Corocznie w ostatni weekend lipca w Dąbkach odby-
wa się Nadmorski Bieg Uzdrowiskowy. Na starcie bie-
gu głównego oraz biegów towarzyszących staje wtedy 
blisko tysiąc biegaczy z całego kraju. 
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Kto zostanie trochę dłużej, będzie miał okazję się po-
śmiać 25 lipca na Uzdrowiskowym Wieczorze Kaba-
retowym. W bieżącym roku gwiazdą wieczoru będzie 
Kabaret Skeczów Męczących. 15 sierpnia wystąpi Daria 
Zawiałow. A sezon wakacyjny zakończymy Dożynkami 
Gminnymi (28 sierpnia) w Starym Jarosławiu.

ŻAGLóWKą, KAJAKIEM ROWEREM 

Centrum Sportów Wodnych w Dąbkach to miejsce, 
w którym możemy wypożyczyć żaglówkę, kajak czy 
rowery wodne, a także deski pneumatyczne i łodzie 
wędkarskie. Tu też warto rozpocząć morską przygodę, 
uczestnicząc w zajęciach klubu żeglarskiego. Znakomite 
warunki pozwalają zachwycić się wodą i zdobyć umie-
jętności na wagę patentu żeglarza. Centrum Sportów 
Wodnych organizuje również cykliczne, wakacyjne spo-
tkania nordic walking. Jest więc okazja zwiedzić okolicę 
i nauczyć się zasad prawidłowej techniki.

WICIE   

Wicie to mała miejscowość wypoczynkowa, położona 
w samym geograficznym środku polskiego wybrzeża. 
Długo teren nadmorski wykorzystywało tu wojsko, 
przez co infrastruktura rozwijała się wolniej niż w innych 
lokalizacjach. Paradoksalnie pozwoliło to zachować na-
turalny charakter tego wyjątkowego zakątka nad Bałty-
kiem. 

Wicie jest doskonałym miejscem na relaks dla osób 
ceniących sobie ciszę i spokój lub dla rodzin z dziećmi. 
Czyste plaże, malownicze jezioro w pobliżu, mini zoo, 
baza noclegowa – zaspokoją potrzeby nawet najbardziej 
wymagających turystów. 

Do Wicia dojechać można autem, ale również na rowe-
rze wspomnianą już, malowniczo położoną międzynaro-
dową trasą rowerową R-10. 

Prócz Nadmorskiego Biegu Uzdrowiskowego 
i występu kabaretów, na turystów odwiedza-
jących gminę Darłowo czeka wiele imprez kon-
certowych. 

11 lipca w Wiciu odbędą się Dni Gminy Darło-
wo, na których wystąpią: Future Folk, Marcin 
Sójka i Poparzeni Kawą Trzy. 

17 lipca zapraszamy na gotowanie zupy rybnej 
w mega garze. Przygotujemy i rozdamy ponad 
tysiąc porcji zupy rybnej. 

Prócz koncertów zapraszamy do kina plenero-
wego. Przygotowaliśmy sześć projekcji, które 
będą odbywały się w Centrum Sportów Wod-
nych w Dąbkach oraz w Wiciu. 

W lipcu i sierpniu w Dąbkach i Wiciu odbywać 
się będą w powtarzalnych cyklach zajęcia spor-
towo – rekreacyjne: biegi śniadaniowe, warsz-
taty nordic walking, fitness na plaży oraz joga. 
Szczegółowy harmonogram wszystkich wy-
darzeń znajdziecie w mediach społecznościo-
wych Gminy Darłowo oraz stronie internetowej 
www.gminadarlowo.pl 

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest darmowy. 
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Skamieniałej żywicy znad Bałtyku od wieków przypisywane są cudowne 
właściwości lecznicze. Znali go i cenili Rzymianie, arabscy uczeni, średniowieczni 
mnisi i oświeceni naukowcy. Jak bursztyn był wykorzystywany w medycynie 

przed wiekami? Czy i dziś jego właściwości są nam potrzebne?

złocisty lek znad morza

Bursztyn, jantar, amber… Stworzono wiele nazw 
opisujących żywicę drzew sprzed 50 mln lat. Pol-
ski „bursztyn” pochodzi od niemieckiego słowa 
Bernstein, czyli płonący kamień. Grecy nazwali go 
elektron, czyli świecący, błyszczący. Dla Rzymian 
był moczem rysia, czyli lyncurium. Słowiańska 
nazwa „jantar” wzięła się od fenickiego słowa ja-
initar, oznaczającego żywicę morską. Niezależnie 
od nazwy i położenia geograficznego, bursztyn 
był otaczany kultem, wyrabiano z niego figurki 
i amulety. Był symbolem kultu słońca i płodności. 

Geologicznie bursztyn jest jedynym kamieniem 
szlachetnym pochodzenia roślinnego. W znacz-
nej mierze budują go polimery, stąd wynika jego 
brak rozpuszczalności w wodzie. W niewielkim 
stopniu rozpuszcza się w niektórych rozpuszczal-
nikach organicznych, np. etanolu (możliwe jest 
otrzymanie 20-30% roztworu bursztynu), eterze 
naftowym czy benzenie. 

Do mniej więcej połowy XVI w. bursztyn był 
wykorzystywany w lecznictwie w formie bryłek 
do pocierania lub okładów, namaczania w piwie, 
winie, mleku czy miodzie. Znano go także w po-
staci sproszkowanej, którą spożywano. Pliniusz 
Starszy w I w. n.e. w „Historii naturalnej” opi-
sywał wieśniaczki z północy Italii, które nosiły 
naszyjniki z bursztynów jako ochronę przed za-
paleniem migdałków, bólami gardła i problemami 
z oddychaniem. W starożytnym Rzymie wyko-
rzystywano go również do leczenia problemów 
z oddawaniem moczu.

W średniowieczu bursztyn uznawano za jeden 
z sześciu najskuteczniejszych leków, obok stro-
ju bobrowego, rtęci, kamfory, kamienia winnego 
i złota. Leczono nim choroby układu moczowego, 
kaszel, duchoty, wzdęcia, biegunki czy kołatanie 
serca. Miał tamować krwotoki i zwiększać płod-
ność. Okadzano nim miejsca dotknięte zarazami. 
Istnieje relacja pruskiego historyka z 1680 r., któ-
ry wspominał, że w czasie epidemii dżumy żaden 
z bursztynników z Gdańska, Królewca, Kłajpedy 
i Lipawy nie zginął. 

W 1545 r. Georgiusowi Agricoli udało się prze-
prowadzić suchą destylację bursztynu, co do-
prowadziło do uzyskania nowych surowców 
medycznych: olejku i kwasu bursztynowego 
oraz kalafonii. Szybko zaczęto leczyć olejkiem 
bursztynowym kiłę, kamienie nerkowe, prze-
ziębienia oraz bóle reumatyczne. Wierzono, że 
chroni przed zarazą. W czasie epidemii w latach 
1709-1711 Pruskie Kolegium Medyczne zalecało 
spryskiwanie przesyłek olejem bursztynowym. 
Z oleju bursztynowego otrzymywane jest w reak-
cji z kwasem azotowym piżmo sztuczne.

Dziś bursztyn jest odkrywany na nowo w przemy-
śle kosmetycznym. Popularna jest także nalewka 
z bursztynu, w której 50 g kawałków bursztynu 
zalewa się 250 g spirytusu. Taki napój musi stać 
przynajmniej 2 tygodnie, póki nie nabierze złoci-
stej barwy. Ma on wzmacniać zdrowie, rozgrze-
wać i skutecznie zmniejszać objawy reumatyzmu. 
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Coraz więcej osób (według badań nawet 70 procent z nas) deklaruje, że ma wy-
suszoną i wrażliwą skórę. Jak wytłumaczyć eksplozję „wrażliwości skórnej”?  Poza 
względami czysto genetycznymi specjaliści wskazują na przyczyny zewnętrzne, 
związane z higieną życia, czyli tym wszystkim, co bezpośrednio lub pośrednio 
niszczy naszą warstwę wodno-lipidową. Chodzi o źle dobrane produkty myjące, 
stres, nadmierną ekspozycję na promieniowanie słoneczne czy zanieczyszcze-
nie powietrza. Jak sobie z tym radzić, w rozmowie z „Prestiżem”, podpowiada  

dr n. med. Mariusz Borkowski.

Na ratunek 
wysuszonej 
skórze

- Co pandemia zmieniła w podejściu Polaków do 
pielęgnacji skóry? 
Dr Mariusz Borkowski:  - Czasy, które mamy, 
pandemiczne czy właściwie już postpandemicz-
ne, powodują, że bardziej zwracamy uwagę na 
pielęgnację skóry. Wynika to z faktu noszenia 
maseczek oraz stosowania środków ochrony oso-
bistej do dezynfekcji rąk czy innych powierzchni. 
Tego typu preparaty powodują podrażnienia skó-
ry, często różnego rodzaju stany zapalne, przez to 
odczucie świądu. Efektem tego jest konieczność 
stosowania bardzo dobrych emolientów. Z dru-
giej strony mamy od lat problem z różnymi cho-
robami dermatologicznymi przebiegającymi z na-
ruszeniem ciągłości skóry, jak atopowe zapalenie 
skóry, które dotyczy nas już od najmłodszych lat 
naszego życia.

- Emolienty są swoistym kołem ratunkowym, 
jeśli chodzi o podrażnioną skórę. Jak wybrać 
właściwe? Produktów na rynku mamy naprawdę 
sporo. Na co warto zwrócić uwagę?
Dr Mariusz Borkowski:  - Wybierając emolient, 
powinniśmy zapoznać się z jego składem, gdyż to 
właśnie on decyduje o szczególnych właściwo-
ściach danego preparatu. Nowoczesne emolien-
ty zawierają w składzie substancje, które poza 
nawilżeniem oferują pacjentowi znacznie więcej.

Jaki produkt poleca Pan Doktor swoim pacjen-
tom?
Dr Mariusz Borkowski:  - Polecam Poldermin 
hydro, który jest wyrobem medycznym. Jest to 
produkt opracowany w stu procentach w Pol-
sce. W swoim składzie zawiera składniki, które 

Kiedy polewamy się wodą z kranu i nie nakładamy później kremu, skóra może potrzebować kilku 
godzin, żeby odzyskać swoje pierwotne pH, stąd na przykład uczucie ściągnięcia. Nie każda skóra 
jednak reaguje w ten sam sposób na kontakt z wodą. Dla skóry o pH naturalnie kwaśnym będzie to 
przyjemniejsze niż dla skóry o pH alkalicznym, która jest bardziej wrażliwa. Kiedy skóra jest „zaatako-
wana” przez wodę, gruczoły zabierają się ostro do pracy, żeby odbudować pierwotne pH. Dlatego po 
każdym użyciu produktu myjącego, który wymaga spłukania wodą, warto nawilżyć skórę kremem. 

dr Mariusz Borkowski
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Emolienty to specjalistyczne dermokosmetyki, wykorzystujące w swoim składzie substancje, 
które pomagają utrzymać odpowiednie nawilżenie skóry, natłuszczają ją, niwelują podraż-
nienia i odbudowują płaszcz hydrolipidowy naskórka. Pomagają również chronić skórę przed 
możliwym negatywnym wpływem czynników środowiskowych, w tym również alergenów. 
Emolienty zmniejszają uczucie świądu często spotykanego w przypadku skóry atopowej i su-
chej oraz działają przeciwzapalnie. Występują w wielu postaciach, takich jak kremy, balsamy, 

emulsje, żele czy szampony.

Ograniczaj czas kontaktu skóry z wodą. Skrajnie wysuszające kąpiele powinny stanowić wyją-
tek, a prysznic powinien trwać krótko. Do wieczornego demakijażu najlepiej używać mleczka,  
a następnie toniku i wykonywać go palcami (płatki kosmetyczne są dość drażniące, szczególnie 
dla skóry wrażliwej. Nie lubisz zmywać makijażu palcami? Dostępne są rękawiczki z mikrofibry 
do wielokrotnego użytku, delikatniejsze niż waciki. Do odświeżenia cery w zupełności wystarczy 

mgiełka do twarzy.

decydują  o szczególnej skuteczności tego 
produktu.  Znajdujemy w nim na przykład 
Beta-glukan, który działa nawilżająco, prze-
ciwzapalnie, antyoksydacyjnie, regenerująco 
na podrażnienia, zmniejsza szorstkość, wy-
suszenie i zaczerwienienie skóry, łagodzi od-
czucie swędzenia. Poza tym zawarty w pro-
dukcie Ksylitol redukuje biofilm tworzony 
przez bakterie patogenne, takie jak Staphy-
lococus aureus, hamuje wzrost Candida Albi-
cans, a także niektórych bakterii. Dodatkowo 
wykazuje działanie przeciwzapalne. W wy-
niku tego skóra jest mniej zaczerwieniona.  
Ma to ogromne znaczenie również w pielę-
gnacji skóry po zabiegach medycyny este-
tycznej. Warto również wymienić ekstrakt 
z nasion lnu, który ma właściwości przeciwza-
palne i promujące produkcję kolagenu. Do-
skonale znamy nasiona lnu - wykorzystywane 
są w medycynie naturalnej, dają naturalną 
powłokę ochronną, która dodatkowo nawilża, 
a tym samym działa przeciwświądowo. 

- Sporo zalet. Czym jeszcze się wyróżnia Pol-
dermin hydro?
Dr Mariusz Borkowski:  - Charakteryzuje go 
wysoka jakość i skuteczność oraz to, że jest 
polskim produktem. Przede wszystkim jest 
dostępny dla naszych pacjentów, ponieważ 
jego cena może mocno zaskakiwać. Można 
się o tym przekonać samemu, zaglądając do 
naszego sklepu internetowego: https://shop.
tzf.pl/. Produkt jest dostępny również w ap-
tekach.

I   l a t o  2 0 2 1   I

I   1 0 5   I



Jedna, dwie, a może trzy pary okularów? O tym, jakie okulary są 
modne, a jakie niezbędne, wiedzą właściciele Salonu Optycznego 
Okularnia, Katarzyna i Damian Urbanowiczowie. Ich oferta daleko 
wybiega poza schematyczny dobór opraw. Zaglądamy do ich trzech 

salonów, aby podpatrzeć nowości świata szkieł korekcyjnych. 

okulary stworzone 
na miarę 

Już ¾ Polaków deklaruje, że regularnie 
uprawia choć jedną dyscyplinę sportową. 
W okresie ostatnich dwóch lat zdecydo-
wanie częściej i chętniej wybieramy te 
dyscypliny, które możemy trenować sa-
modzielnie, na własnych warunkach, we 
własnym tempie, ale stajemy się w nich 
coraz lepsi i mocniejsi. Nie dziwią nas już 
zatłoczone ścieżki rowerowe, amatorzy 
nordic walkingu, czy odbijający na każ-

dym wolnym skwerze piłkę koszykarze, 
czy piłkarze. 

Dołóżmy do tego kolejną daną statystycz-
ną. Blisko 40% Polaków używa szkieł 
korekcyjnych; to jednak nie powód, aby 
uprawiana przez nich wybrana dyscypli-
na sportowa czy jakakolwiek aktywność 
fizyczna miała przez to ucierpieć lub mie-
liby czuć dyskomfort z tym związany. 

Autor: anna zawiślak   |  Fotografie: marcin betliński
 

koszalin
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Okularnia, prowadzona przez Katarzynę 
i Damiana Urbanowiczów, odpowiada na 
potrzeby sportowców amatorów i profe-
sjonalistów. Wszystko po to, aby zdrowo 
i bezpiecznie, a także w pełnym komforcie 
oddać się pasji i zamiłowaniom sportowym. 
Okularnia przygotowuje i oferuje okulary 
sportowe. Znajdziemy tu profesjonalne oku-
lary do gry w piłkę nożną, koszykówkę, siat-
kówkę czy tenisa, a tak naprawdę do wszyst-
kich aktywności,  przy których potrzeby jest 
szybki, zdecydowany ruch. Komfort gry 
i zaangażowania wzrasta, kiedy wzrok i oko 
pozostają zaopiekowane i zabezpieczone. 
Okularnia oferuje również okulary dla ko-
larzy i rowerzystów. Za chroniącą przed 
słońcem, zabezpieczającą wysokimi filtrami 
soczewką istnieje możliwość zainstalowania 
szkieł korekcyjnych. Wszystko dopasowane 
tak, aby wygląd okularów nie został naruszo-
ny, a korekta umożliwiała komfortową jazdę. 
W Okularni dostosujemy również korekcję 
pod maski do pływania, okularki wodne dla 
dzieci i dorosłych, gogle narciarskie. Korzy-
stając z pełni możliwości jakie oferuje Oku-
larnia, uprawianie sportu nie było jeszcze tak 
komfortowe jak teraz. 
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Ale to nie wszystko. Okularnia oprócz bo-
gatej oferty okularów przeciwsłonecznych, 
umożliwia barwienie szkieł korekcyjnych. Na 
czym to polega? Wszystkie szkła korekcyjne, 
jakie są dostępne w salonie można wybarwić  
na kolor jaki nam się podoba i w jakim czujemy 
się wygodnie. Szkła delikatnie niebieskie, brą-
zowe, zielone i każde, na jakie macie ochotę. 
Kolor warto dopasować do oprawki i skorzy-
stać z możliwości gradacji wybarwienia. Trud-
ny wybór? Tu pomogą specjaliście z Okularni.  
To opcja na uspokojenie wzroku, delikatne 
przyciemnienie, a także bardzo modny efekt. 

Okularnia to także znakomity wybór miejsca 
do doboru i zakupu soczewek kontaktowych. 
Nowość wśród soczewek kontaktowych to so-
czewki progresywne. Do tej pory tego rodzaju 
wada wzroku wykluczała noszenie soczewek, 
obecnie, przy profesjonalnym wsparciu można 
cieszyć się komfortowym widzeniem na każdą 
odległość. 

Okularnia to stale rozwijająca się i dobrze roz-
poznawalna marka salonów optycznych. Poza 
Koszalinem przy ul. Poprzecznej 1a, klienci 
skorzystać mogą z wygodnej wizyty w jed-

BoBolice
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nym z salonów: w Sianowie przy ul. Morskiej 
2 (Polo Market) lub w Bobolicach przy placu 
Zwycięstwa 9. W każdym z trzech miejsc umó-
wić się można na badanie wzroku i dobór szkieł 
korekcyjnych. Wszystkie trzy salony optycz-
ne realizują zlecenia Narodowego Funduszu 
Zdrowia, a termin spotkania ze specjalistą jest 
minimalny. 

Okulary to z jednej strony potrzeba, a z dru-
giej strony komfort i modowy dodatek. Warto 
dopasować je do swoich potrzeb, trybu życia, 
zainteresowań i pasji, do otoczenia w jakim 
przebywamy. Katarzyna i Damian Ubranowi-
czowie, wraz ze swoimi pracownikami stwo-
rzyli miejsca przyjazne, wygodne, blisko ludzi 
i ich codziennych potrzeb. Ich salony to morze 
możliwości, a wspólna rozmowa pozwoli wy-
kreować produkt użytku codziennego, skrojo-
ny na miarę. Odwiedź ich salon w Koszalinie, 
Sianowie lub Bobolicach i przekonaj się sam. 

Koszalin – ul. poprzeczna 1a (czerwona torebka) 
tel.: 735 008 009
Sianów – ul. morska 2 (polo market) (NOWA LOKALIZACJA)

tel.: 606 500 142
Bobolice – ul. plac zwycięstwa 9
tel.:  736 605 606

sianóW

       /optyk okularnia
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Mineralna, stołowa czy lecznicza? Po którą z wód sięgnąć? Stojąc w sklepie 
przed regałami z  wodami mineralnymi, bardzo często mamy problem 
z decyzją, którą z nich wybrać. Czym kierować się podczas zakupu wody: 
smakiem, ogólną ilością składników mineralnych, a  może zawartością 

określonych jonów? A może po prostu liczy się nawodnienie?

Istnieje wiele podziałów, dotyczących 
wody butelkowanej, dostępnej w sprze-
daży. Podstawowy opiera się na ogólnej 
zawartości składników mineralnych, ta-
kich jak jodki, bromki, chlorki, siarczki czy 
jony sodu, wapnia, magnezu. 

Wody o najwyższej ogólnej ilości minera-
łów (od 4000 mg/l do nawet 24000 mg/l) 

są wodami leczniczymi. Mniej składników 
mineralnych, ale ciągle w dostatecznej ilo-
ści, aby uzupełnić ich zapasy w organizmie, 
mają wody wysoko zmineralizowane (1500 
- 4000 mg/l). Wyróżnia się także wody 
średniozmineralizowane (500 - 1500 mg/l), 
niskozmineralizowane i bardzo niskozmine-
ralizowane (odpowiednio do 500 mg/l i do 
50 mg/l składników mineralnych). 

LEK.MED. ANDRZEJ  ILKÓW

Urządzenie stworzone z myślą 
o kształtowaniu i modelowaniu 
sylwetki oraz budowaniu mięśni.

Pozwala pozbyć się tłuszczu 
z newralgicznych partii ciała: 
brzuch, uda, pośladki, ramiona 
oraz je wymodelować.

MAGNEFFIO to również budowa 
mięśni dzięki metodzie opartej 
na fali elektromagnetycznej, 
generującej około tysiąca 
skurczy mięśni na minutę.

Technologia pozwala na:
  budowanie mięśni
  kształtowanie i modelowanie  

     sylwetki
  redukcja tkanki tłuszczowej
  ujędrnienie ciała
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Oprócz tego istnieje podział na wody mine-
ralne, źródlane i stołowe. Według ustawy z 8 
stycznia 2010 r., woda mineralna to: „woda 
podziemna wydobywana jednym lub kilkoma 
otworami naturalnymi lub wierconymi, róż-
niąca się od wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi pierwotną czystością pod wzglę-
dem chemicznym i mikrobiologicznym oraz 
charakterystycznym stabilnym składem mi-
neralnym, a w określonych przypadkach także 
właściwościami mającymi znaczenie fizjolo-
giczne, powodującymi korzystne oddziaływa-
nie na zdrowie ludzi.” 

Wody mineralne mogą, lecz nie muszą, ko-
rzystnie wpływać na zdrowie człowieka. 

Wody niskozmineralizowane zaczęły być 
nazywane wodami źródlanymi. Stawiane są 
przed nimi takie same wymogi czystości źró-
dła, jak wodom mineralnym. Coraz częściej 
słyszy się za to o wodach stołowych. Powsta-
ją one poprzez dodanie do wody źródlanej 
(zatem o niskiej zawartości minerałów) innej 
wody wysokozmineralizowanej lub soli mine-
ralnych. Co oznacza to dla konsumenta? Że 
wody stołowe często nie są gorsze niż wody 
mineralne, ponieważ mogą być dla organizmu 
dobrym źródłem jonów. 

Wody lecznicze i mineralne zwyczajowo dzieli 
się też ze względu na dominację określonych 
składników mineralnych. Można zatem wy-
różnić wody bromkowe, jodkowe, siarczkowe, 
żelaziste, borowe czy arsenowe i wiele, wiele 
innych. 

MINERAŁy

Warto wiedzieć, jak poszczególne składniki 
wód leczniczych i mineralnych wpływają na 
nasz organizm. Najważniejszym składnikiem 
mineralnym, na który trzeba zwrócić uwa-
gę w składzie wody w butelce, jest magnez. 
Dzienne zapotrzebowanie na Mg2+ wynosi 
około 300 mg, zaś zwykle tylko 200 mg do-
starczane jest wraz z pożywieniem. Magnez 
bierze udział w ponad 300 procesach meta-
bolicznych w ludzkim organizmie i jest nam 
niezbędny.  

Nie mniej ważny jest wapń, biorący udział 
w przewodnictwie nerwowym, kurczeniu się 
mięśni czy w budowie kości. Potrzebujemy go 
dziennie od 800 do 1200 mg. Warto spraw-
dzić, czy w wodzie, którą zamierzamy kupić, 
znajduje się przynajmniej 100 mg/l magnezu 
i 200 mg/l wapnia, co pozwoli na uzupełnienie 
codziennych niedoborów tych jonów. 

Endermologia LPG Alliance - 
modelowanie sylwetki i masaż na cellulit!

Jest to najbardziej zaawansowana 
i najnowsza technologia 
w zabiegach endermologii.

Bezbolesna, całkowicie bezpieczna, 
nieinwazyjna, a co  najważniejsze 
maksymalnie skuteczna metoda uję-
drniania i modelowania twarzy i ciała. 
ALLIANCE:

  redukcja  tkanki tłuszczowej 
      i cellulitu,

  modelowanie sylwetki,
  ujędrnienie skóry,
  poprawa krążenia krwi i limfy,
  stymulowanie unaczynienia oraz    

      eliminacje toksyn z organizmu.
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Jeśli chcemy uzupełnić płyny po bieganiu, 
warto sięgnąć po wody mineralne bogate 
w jony sodu i chloru, ponieważ te składniki 
są usuwane wraz z potem podczas wysiłku 
fizycznego i podczas upałów. Optymalne 
będą wody zawierające ponad 200 mg/l 
każdego z tych jonów, ponieważ mniejsza 
ilość w wodzie nie ma wpływu na ogólny 
bilans tych składników w naszym organi-
zmie. 

Jeśli cierpimy na nadkwasotę, sięgnijmy po 
wody zawierające ponad 600 mg/l wodo-
rowęglanów, neutralizujących kwas żołąd-
kowy. Przy cukrzycy i problemach z wą-
trobą warto sięgnąć po wody mineralne 
i lecznicze zawierające siarczany w ilości 
ponad 250 mg/l. 

Półki sklepowe wręcz uginają się od róż-
nych rodzajów wód mineralnych i leczni-
czych, zatem każdy z nas znajdzie odpo-
wiednią dla siebie wodę. Przy wyborze 
warto kierować się nie tylko zawartością 
potrzebnych nam składników, lecz także 
smakiem. Jest on nie mniej ważny niż mi-
nerały. 

Czy wOda mIneralna  
MuSI Być ALKALICZNA?

większość dostępnych na rynku wód 
mineralnych ma zasadowy odczyn. 

w takiej wodzie często rozpuszczone są 
sole, w których kation pochodzi od silnej 
zasady (np. na+, k+), zaś anion pochodzi 

od słabego kwasu (np. hco3-). w re-
zultacie w wyniku zachodzącej w takim 
roztworze hydrolizy soli najczęściej uzy-
skujemy ph powyżej 7 (czyli alkaliczne). 

CZy WOdA, W KTóREJ JEST WęgIEL 
AKTyWNy, JEST ZdROWSZA  

NIż MINERALNA?

węgiel aktywny kojarzy się głównie 
z leczeniem zatruć pokarmowych, 

choć coraz częściej można go spotkać 
w pastach do zębów, w maseczkach ko-

smetycznych czy… modnych napojach. 
dzięki rozwiniętej powierzchni adsorpcji 

do wnętrza struktury węgla aktywne-
go mogą wnikać różne substancje, np. 

toksyny bakteryjne, związki organiczne 
odpowiedzialne za przebarwienia na zę-
bach czy (niestety) substancje aktywne 

leków. woda, do której dodano węgiel 
aktywny, może pomóc w kłopotach 

gastrycznych, lecz nie powinno się nią 
popijać leków. pita w zbyt dużej ilości 

może przyczyniać się do zaparć.  

CZy MuSZę PIć WOdę NIEgAZOWA-
Ną? CZy WOdA gAZOWANA JEST 

NIEZdROWA?

konsumenci często stają przed tym 
dylematem. woda zawierająca dwutle-

nek węgla daje poczucie orzeźwienia 
i jest generalnie smaczniejsza. co2 

dodatkowo działa bakteriostatycznie, 
więc zmniejsza ryzyko zakażenia wody 

drobnoustrojami. nie jest on jednak 
wskazany dla osób z uszkodzenia strun 

głosowych i przy schorzeniach żołądka. 
najważniejsze jest jednak to, aby w ogó-

le sięgać po wodę, szczególnie mine-
ralną, bo to ona zapewnia optymalne 

nawodnienie organizmu w ciągu dnia. 
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Reduktor tłuszczu!!!
Liposukcja kawitacyjna!!!

Thermogenique Body Shape 
Extreme, to jedno  najnowszych 
osiągnięć naukowych  
i technologicznych działające na 
uporczywy cellulit.

Efekty to:
  znaczna redukcja nadmiaru 

     tkanki tłuszczowej
  zwiększenie elastyczności skóry
  zacieśnienie struktury skóry 

      i jej odmłodzenie
  usuwane zmarszczek
  ujędrnienie

NOWOŚĆ W PRO BEAUTY!

THERMOGENIQUE
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Wsłuchując się w głosy i oczekiwa-
nia klientek, firma GIZIA z dużym 
sukcesem wprowadza na rynek 
nową linię odzieżową MANI MANI.

Gizia 
mani mani

MANI MANI to soczyste kolory, barwy ostre i pa-
stele, odważne sportowe fasony, wygoda, uśmiech, 
zabawa, doskonała jakość tkanin, wysoka dbałość 
o detale, świetne wykończenia. To młodzieńczy 
powiew lata, idealny na wakacyjne podróże. 

Limitowana kolekcja MANI MANI jest już dostępna 
w salonie GIZIA Polska. W ofercie znajdziemy bar-
dzo twarzowe bluzy, topy, spodnie, spódnice, kurt-
ki, czyli wszystko, co jest potrzebne, aby poczuć się 
modnie, a zarazem komfortowo. 

Sesja zdjęciowa kolekcji powstała we wspania-
łych wnętrzach hotelu Grand Lubicz- Uzdrowisko 
Ustka, przy współpracy z p. Arturem Nowińskim, 
e-marketing managerem hotelu. 

Dyrektorem kreatywnym przedsięwzięcia i stylist-
ką była Ewa Krzymińska, właścicielka salonu Gizia 
Polska.

Świetne zdjęcia wykonał fotograf Marcin Betliński. 

Za pięknymi makijażami modelek kosmetykami 
firmy Pierre Rene stoją Justyna Skoraczewska, 
dyplomowana wizażystka SPA Grand Lubicz oraz 
Akademia Piękna Katarzyna Płoskiewicz. 

Fryzury są dziełem Piotra Pająka, stylisty fryzur.
 
modelki : Natalia Czertowskich, Emilia Omylak

Salon GIZIA Polska
CH Jowisz, ul. Zwycięstwa 40

/GIZIA.Polska

/gizia_polska
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Od wyścigu rozegranego 27 czerwca br. w Połczynie-Zdroju rozpoczął się cykl 
letnich imprez kolarskich pod wspólną nazwą Velo Baltic, zorganizowanych 
przez grupę koszalińskich pasjonatów tej dyscypliny sportu. Kolejny odbędzie 
się w Białogardzie 31 lipca, a później jeszcze trzy inne. Zwycięzców całego 
Velo Baltic poznamy 18 września, po wyścigu w Koszalinie. Nieprzypadkowo 
jednym z  partnerów Velo Baltic jest koszaliński salon Škody. Marka ta 

wspiera kolarstwo od początku swego istnienia. 

Velo Baltic – kolarskie lato 
ze znaczkiem Škody

Pierwotnie Velo Baltic miał rozpo-
cząć się już w połowie maja wyścigiem 
w Szczecinku. Pandemiczne ogranicze-
nia uniemożliwiły jednak jego rozegra-
nie (trwa ustalanie nowego terminu). 

Pomysł na cykl imprez kolarskich na 
Środkowym Pomorzu ma swe źródło 

w zeszłorocznym wyścigu Tour de 
Koszalin. Okazał się on sukcesem or-
ganizacyjnym i frekwencyjnym, dla-
tego jego pomysłodawcy poszli za 
ciosem i przygotowali na ten rok cykl 
takich imprez w regionie, z drugim 
Tour de Koszalin jako swoistym jego  
finałem.

Autor: andrzej mielcarek   |  Fotografie: marcin betliński i szymon gruchalski (cycling)
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Tour de Koszalin zorganizowała w ubiegłym 
roku niesformalizowana jeszcze grupa mi-
łośników kolarstwa, których skrzyknął do 
wspólnego działania mieszkający w Kosza-
linie Jarosław Marycz, ośmiokrotny mistrz 
Polski oraz wicemistrz Europy w kolarstwie 
szosowym, który w 2018 r. zakończył karie-
rę sportową. Obecnie działają oni już jako 
Fundacja Promowania Sportu. 

Wszystkie tegoroczne wyścigi będą roz-
grywane na dwóch dystansach. Dystans 
mini to około 16 kilometrów rekreacyjnego 
przejazdu dla rodzin oraz osób rozpoczy-
nających przygodę z rowerem. Z kolei maxi 
adresowany jest do amatorów pragnących 
zaznać sportowej rywalizacji z innymi za-
wodnikami. Oba dystanse rozgrywane są 
przy zamkniętym ruchu drogowym, a trasa 
jest profesjonalnie zabezpieczona.

Następne wyścigi to 31 lipca w Białogar-
dzie, 22 sierpnia w Słupsku i 18 września 
w Koszalinie, plus zaległa impreza w Szcze-
cinku. Warto dodać, że dla osób, które zapi-
szą się i wezmą udział we wszystkich wyści-

I   1 2 5   I



gach Velo Baltic do wygrania w Koszalinie 18 
września będzie rower marki Ridley o wartości 
ponad 15 tysięcy złotych, ufundowany przez 
głównego dystrybutora marki Ridley w Pol-
sce, sklep Cycling Planet w Gdańsku.

Jarosław Marycz komentuje: - Rok 2020 był 
bardzo trudnym okresem dla sportu. Pomi-
mo przeciwności nasza debiutancka impreza, 
„Tour de Koszalin 2020” zakończyła się sukce-
sem. Dlatego postanowiliśmy ją kontynuować 
i stworzyliśmy cykl wydarzeń rowerowych 

rozgrywanych w północnej Polsce. Wydarze-
nie to ma na celu propagowanie zdrowego 
i aktywnego stylu życia i zaszczepianie miło-
ści do sportu rowerowego osobom w każdym 
wieku. 

Organizatorzy, wzorem roku ubiegłego, zapo-
wiadają liczne nagrody specjalne. Dodatkową 
atrakcją w zmaganiach w Velo Baltic jest spe-
cjalna klasyfikacja dla służb mundurowych. 
Każdy uczestnik będący pracownikiem resor-
tu MSWiA może liczyć na odrębną klasyfika-
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cję, a dla najlepszych z nich przewidziane są 
medale i puchary. 

Zapisy, harmonogram i dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej Velobal-
tic.pl. 

Jak wspomnieliśmy, wyścigi mają w pełni pro-
fesjonalną oprawę, a więc również wszelkie 
środki ostrożności gwarantujące uczestnikom 
poczucie bezpieczeństwa. Jednym z elemen-
tów zabezpieczenia jest towarzyszenie pele-

tonowi przez wóz techniczny. W tym zakresie 
(i wielu innych) Velo Baltic może zawsze liczyć 
na koszalińską placówkę Škody, czyli Cichy - 
Zasada Autoryzowany Salon i Serwis z siedzi-
bą przy ulicy Gnieźnieńskiej 43a. 

Škoda to marka jednoznacznie kojarzona 
z motoryzacją. Jej korzenie sięgają jednak 
głębiej. Pierwsze pojazdy, jakie budowali jej 
założyciele, to jednoślady – rowery, rowery 
wyposażone w silnik oraz motocykle. Dopiero 
później przyszła pora na auta. Można powie-
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dzieć, że w ciągu stu jeden lat historia zatoczyła 
koło. Škoda znów produkuje rowery.

W 1895 roku w Mladá, Boleslav Vaclav Laurin (me-
chanik) i Vaclav Klement (księgarz; prywatnie za-
palony cyklista) postanowili otworzyć zakład pro-
dukujący rowery. Wybrali dla nich nazwę Slavia. 
Miały być lepsze niż rowery niemieckie dominują-
ce na rynku Austro-Węgier, których częścią były 
wówczas Czechy. Pierwsze jednoślady, które wy-
produkowali, sprzedawali w… księgarni Klementa.

Ich pasja i zamiłowanie do rowerów sprawiły, że 
szybko osiągnęli sukces. Zaledwie trzy lata po 
uruchomieniu firmy, Laurin i Klement wypuścili 
na rynek „motocykletę”, czyli prototyp motocykla. 
W 1899 roku powstał ich pierwszy motocykl – 
Slavia Typ A. Następnie ruszyła produkcja motoro-
werów napędzanych francuskimi silnikami, jednak 
po niespełna roku czescy przedsiębiorcy zaczęli 
używać motorów własnej produkcji.

Co ciekawe, wspólnicy od początku działalności 
wspierali rozmaite sporty. Tak jest do dziś – Ško-
da jako marka jest od wielu lat partnerem znanych 
wyścigów kolarskich (Giro d’Italia, Tour de Fran-
ce i Vuelta a España ance) i wyścigów rowerów 
górskich, zapewniając im zaplecze transportowe 
i techniczne. 

grupa Cichy – Zasada  
Oddział Skoda w Koszalinie

ul. gnieznienska 43a, 75-736 - koszalin

tel.: 94 317 79 00
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Kilkaset mundurów, kilka-
dziesiąt pojazdów i olbrzymia 
dawka wiedzy – to zawartość 
głównej militarnej ekspozy-
cji Muzeum Oręża Polskiego  
w Kołobrzegu. Być w tym 
mieście i jej nie zobaczyć, to 
jak odwiedzić Rzym i pomi-
nąć Koloseum. 

W cieniu 
wielkiej 
historii

ko Ło B r z e G
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- To nasza najważniejsza, w zasadzie tytuło-
wa ekspozycja. Serdecznie zapraszamy na 
wyprawę przez ponad tysiąc lat historii ro-
dzimej wojskowości, która na stałe wpisała 
się do dziejów wojen na świecie – zachęca 
Aleksander Ostasz, dyrektor Muzeum Orę-
ża Polskiego w Kołobrzegu. Przy reprezen-
tacyjnym dla tego miasta deptaku – ulicy 
Emilii Gierczak (jednej z kobiet-bohaterek 
walk o miasto w marcu 1945 r.) znajduje się 
wystawa, która bez wątpienia jest jedną 
z najważniejszych, jeśli chodzi o populary-
zację polskiej historii. 

Ekspozycję otwiera bogaty zbiór bro-
ni z czasów wczesnego średniowiecza.  
– To gratka nie tylko dla ekspertów z dzie-
dziny wojskowości. Praktycznie wszystkie 
eksponaty, jakie znajdziecie w gablotach, 
pochodzą z Kołobrzegu i najbliższej okolicy. 
Warto zwrócić uwagę przede wszystkim 
na włócznie, które pamiętać mogą czasy 
pierwszych Piastów, czy złocone, być może 
wikińskiego pochodzenia, elementy koń-
skiej uprzęży sprzed prawie tysiąca lat – 
wymienia nasz rozmówca. Na ścianach za-
wieszone są tablice zawierającej najnowsze 
ustalenia, co do dziejów militarnych czasu 
kształtowania się naszej państwowości. 
Zgodnie z duchem czasu treści podane są 
również w języku angielskim.

W kolejnych gablotach podziwiać można 
świadectwa następnych epok. Już od wie-
ku XV uwagę zwraca bogactwo broni pal-
nej – kołobrzeskie muzeum posiada jedną 
z największych jej kolekcji w Europie. Od 
wieku XIX pojawiają się również mundu-
ry, a pod tym względem placówka nie ma 
sobie równych w Polsce. – Choć Muzeum 
Wojska Polskiego w Warszawie jest od nas 
większe, to właśnie w Kołobrzegu znajduje 
się największy w kraju zbiór wojskowych 
ubiorów. Co ważne, wiele zestawów noszo-
nych było przez konkretne osoby, w tym na 
przykład generalicję, a to zdecydowanie 
podnosi ich wartość historyczną – uzu-
pełnia Aleksander Ostasz. Istotną część 
wystawy poświęcono na historię II wojny 
światowej oraz ważnego z wielu względów 
dla całego polskiego Pomorza Zachodniego 
roku 1945, w tym krwawym, marcowym 
walkom o Kołobrzeg. 

W Sali Techniki Wojskowej muzealnicy za-
bierają nas w świat zabytkowych pojazdów 
wojskowych. Ich zestawienie, rozwinięte 
w plenerowej części wystawy, robi iście 
piorunujące wrażenie. Absolutny unikat 
stanowią pojazdy, którym muzealnicy przy-
wrócili sprawność mechaniczną – działo 
samobieżne SU-57 czy czołg T-34/85, 
wykorzystywane między innymi w czasie 
widowisk batalistycznych. Na plenerze 
obejrzymy także jedyny w Polsce, znale-
ziony w 2011 r., w Kluczewie pod Stargar-
dem i odbudowany, niemiecki czołg średni 
Pz.Kpfw. IV Ausf. J. Swoistą przeciwwagę 
dla dominujących wątków militarnych 
stanowi zrekonstruowany, ponad stuletni 
wagon kolejowy. To jeden z rodzaju wy-
korzystywanych podczas wywożenia na-
szych przodków na Syberię przez Rosjan. 
Wewnątrz znaleźć można ekspozycję zwią-
zaną właśnie z tą tematyką.

KOŁOBRZESKI SKANSEN MORSKI

Wyslipowane, czyli wydobyte na brzeg 
okręty, są największą atrakcją zlokalizowa-
nego przy ul. Bałtyckiej  Kołobrzeskiego 
Skansenu Morskiego. 

Przekraczając jego bramę, mijamy masyw-
ny kadłub jednostki, której przeznaczeniem 
było wykrywanie, śledzenie oraz niszczenie 
okrętów podwodnych – ORP „Fala”. 

Kolejny, ustawiony prostopadle do ścież-
ki zwiedzania, to kuter torpedowy ORP 
„Władysławowo” zwodowany w 1975 r. 
w Rybińsku (wówczas ZSRR). Był jednym 
z trzynastu stacjonujących w Gdyni i prze-
znaczonych do ataków rakietowych na jed-
nostki pływające nieprzyjaciela. 

Niewątpliwym atutem obu okrętów jest 
możliwość nie tylko wejścia na pokład, ale 
także przyjrzenia się praktycznie wszyst-
kim pomieszczeniom wewnątrz.

Trzecią jednostką, którą muzealnikom uda-
ło się wyciągnąć na ląd i zaprezentować 
w ramach Skansenu, jest jacht „Orkan II”. 
Historia tej jednostki nie została jak dotąd 
poznana w pełni. Znaleziono ją w 1945 
roku (wówczas noszącą niemiecką nazwę 
„Kuling”) w Darłowie, krótko po zakończe-
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niu II wojny światowej. Do 1956 r. pełniła służbę 
pomocniczą w odradzającej się Marynarce Wojen-
nej, by ostatecznie trafić w ręce kołobrzeskich mi-
łośników żeglarstwa. „Orkan II” stał się pierwszym 
w polskiej historii regionu jachtem, na którym szko-
lono przyszłych wilków morskich. 

REDUTA MORAST

Atutem zrewitalizowanej Reduty Morast, XVIII
-wiecznej fortyfikacji na terenie nowoczesnego 
Portu Jachtowego w Kołobrzegu, jest jej lokalizacja 
i fakt, że zwiedzimy ją całkowicie za darmo.  

Z wałów Reduty obejrzeć można znaczną część ko-
łobrzeskiego portu. W minionych stuleciach tam, 
gdzie dzisiaj zasiadamy, by odpocząć w trakcie zwie-
dzania miasta, stały działa strzegące ujścia Parsęty. 
Miejscowa załoga postawiła zdecydowany opór 
najpierw Napoleonowi, a potem, pod koniec II woj-
ny światowej, polskim żołnierzom. 

Doświadczenia stoczonej w drugiej połowie  
XVIII w. wojny siedmioletniej, jak również analiza 
aspektów obronnych twierdzy kołobrzeskiej w cza-
sie panowania w Prusach króla Fryderyka II Wiel-
kiego, wykazały, że jednym z najsłabszych punktów 
defensywy miasta nad ujściem Parsęty jest port. 
Z tego względu od początku lat 70. tamtego stulecia 
rozpoczęła się budowa nowych obiektów zabezpie-
czających tę istotną część miasta. W pierwszej ko-
lejności powstał strzegący portowego wejścia Fort 

Münde, współcześnie stanowiący podstawę latar-
ni morskiej oraz, po lewej stronie Parsęty, Szaniec 
Maikuhle. Równolegle francuski inżynier Madelein 
Tourorus hrabia d’Heinze przygotował projekt do-
datkowego dzieła fortyfikacyjnego – znajdującej 
się na północno-zachodnim skraju Wyspy Solnej, 
Reduty Morast, czyli Bagiennej. Nazwa ta odnosiła 
się do mokradeł, na którym przyszło pracować bu-
downiczym. Plan osobiście zaaprobował Alter Fritz, 
jak mawiano na ówczesnego króla Prus.

Obiekt był o tyle ciekawy, że pierwotnie cały znaj-
dował się w wodzie, posadowiony na palach. Dostęp 
do zlokalizowanej od strony miasta bramy umożliwiał 
most zwodzony. Debiut bojowy Reduty miał miej-
sce podczas oblężenia Kołobrzegu przez Napoleona 
w 1807 r. W chwili jego rozpoczęcia zaczęto wzmac-
nianie obiektu. Pierwsze strzały oddano w marcu, 
załoga aktywnie uczestniczyła w boju, aż do jego 
zakończenia blisko cztery miesiące później.

Choć historia militarna tego miejsca formalnie do-
biegła końca wraz z likwidacją Twierdzy Kołobrzeg 
w latach siedemdziesiątych XIX w., na linii frontu 
znalazła się na krótki czas w marcu 1945 r. To wła-
śnie tutaj nacierającym w stronę portu żołnierzom 
1. Armii Wojska Polskiego zdecydowany opór po-
stawili, uzbrojeni w działo przeciwpancerne, nie-
mieccy marynarze. Kilka miesięcy wcześniej obiekt 
wykorzystano w roli planu filmowego, na potrzeby 
superprodukcji w reżyserii Veita Harlana zatytuło-
wanej „Kolberg”.
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zaprasza
	 w	fascynującą	podróż

Od prehistorycznej przeszłości do współczesności, 
malowaną złocistą barwą bursztynowych odkryć, legend, właściwości.

W programie zwiedzania oferujemy:

•	 Bursztynowy	las
•	 Ciekawe	okazy	naturalne
•	 Bryłki	z	inkluzjami	owadów	i	roślin
•	 Współczesny	warsztat	szlifierski	z	pokazem	
obróbki	bursztynu

•	 Przesiewanie	bursztynu	z	piasku
•	 Lecznicze	i	kosmetyczne	zastosowanie	bursztynu
•	 Średniowieczny	warsztat	bursztynnika
•	 Wydobycie	bursztynu	dawniej	i	dziś
•	 Niezwykłe	eksponaty	historyczne	i	współczesne
•	 Projekcja	filmu	edukacyjnego	o	bursztynie

ul. Waryńskiego 5, Kołobrzeg
tel. 727 014 869
email: mssunstone@gmail.com

godziny otwarcia: 10:00 – 18:00

Skontaktuj się z nami:

www.muzeumbursztynu.kolobrzeg.pl



Od razu uspokajamy: w La Maison nie dzieje się nic, co by mogło zgorszyć dzieci! Wręcz 
przeciwnie – w restauracji panuje niczym niezmącony spokój i klimat dobrze pojętego, 
gastronomicznego konserwatyzmu. To świadomy wybór właścicieli lokalu, by podej-

mować w jego progach wyłącznie osoby powyżej szesnastego roku życia. 

jedyna taka w Kołobrzegu, wyłącznie dla dorosłych
Restauracja La Maison 

Hotel Leda SPA**** przyjął z początkiem bieżącego roku 
zasadę, że zaprasza wyłącznie osoby dorosłe i młodzież 
powyżej 16. roku życia. Ma to swoje konsekwencje 
również dla działającej w nim La Maison: właściciele są 
przekonani, że restauracja wyłącznie dla osób 16+ jest 
gwarancją spokoju, relaksu i wyjątkowych chwil przeży-
wanych w pełni komfortowych warunkach. To jedyna 
taka restauracja w Kołobrzegu.  

Monika Różewska-Chudzik, dyrektor hotelu, wyjaśnia: 
- Jesteśmy hotelem kameralnym  jak na warunki koło-
brzeskie, cichym i przytulnym. Zdecydowaliśmy się na 
wspomniany eksperyment, chcąc ten charakter podkre-
ślić i przenieść również do restauracji. 

Elegancja – to pierwsze słowo, które przychodzi na myśl 
gościom odwiedzającym restaurację La Maison w hote-
lu Leda SPA****. Za chwilę, gdy usiądą przy stole nakry-
tym białym obrusem i wezmą do ręki kartę dań, nie będą 
mieć najmniejszych wątpliwości, że trafili do miejsca 
z charakterem, jedynej takiej restauracji w Kołobrzegu.

Krochmalone obrusy, klasyczna zastawa, piękne sztuć-
ce, przestrzeń i spokój – klimat, który znajdujemy tylko 
w najlepszych restauracjach. Do tego doskonale skom-
ponowana karta dań i win, łącząca inspiracje śród-
ziemnomorskie z najlepszą polską tradycją kulinarną. 
Wszystko to sprawia, że La Maison jest doskonałym 
miejscem do celebrowania ważnych okazji, ale również 
na rodzinny  nieśpieszny obiad lub spotkanie w gronie 
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przyjaciół. Restauracja zaprasza na również biznesowy 
lunch albo romantyczną kolację w cudownej scenerii. 

Najwyższy poziom kulinarny restauracji potwierdzają nie 
tylko jej goście, ale poświadczają również liczne nagro-
dy, które lokal zdobywa regularnie od początku swego 
istnienia.

La Maison mieści się w hotelu, ale otwiera się na wszyst-
kich gości. Dlatego można do niej wejść z hotelowego 
lobby, ale również wprost z ulicy. Monika Różewska-
Chudzik, dyrektor hotelu, komentuje: – Tym bezpośred-
nim wejściem podkreślamy, że zapraszamy do naszej 
restauracji wszystkich. W Polsce wolno przebija się 
świadomość, która na Zachodzie jest normą, że najlepsze 
restauracje działają przy hotelach i nie są przeznaczone 
wyłącznie dla gości hoteli.

Marka restauracji działa jak magnes. Są klienci, którzy 
potrafią przyjechać z daleka do La Maison na niedzielny 
obiad! – Cieszy nas fakt, że goście rekomendują nas swo-
im znajomym. Okazuje się, że opinie przekazywane z ust 
do ust działają jak najlepsza reklama – podkreśla Monika 
Różewska-Chudzik. 

Od niedawna szefem kuchni w La Maison jest Wiesław 
Ogrodowski, kuchmistrz znany nie tylko w Kołobrzegu. 
Jeden z portali gastronomicznych pisze o nim: „Wirtu-

oz sztuki kulinarnej z bogatym doświadczeniem, które 
przez wiele lat zdobywał na luksusowych statkach pa-
sażerskich. W kuchni najbliżej mu do nowej interpretacji 
klasycznych polskich dań, ale chętnie sięga także po in-
spiracje rodem z Francji czy Włoch.”

Dyrektor Monika Różewska-Chudzik komentuje: - Się-
gamy do tradycji kuchni polskiej, ale tej właściwie rozu-
mianej. Zaprzeczamy stereotypowi, że polska tradycja 
kulinarna oznacza wyłącznie potrawy tłuste, ciężkie, ko-
niecznie z dużą ilością mięsa. Prawdziwa polska kuchnia 
pulsowała zaś w rytm pór roku. Wykorzystywała to, co 
w określonych sezonach było dostępne wprost z ogrodu 
czy sadu. My nawiązujemy do tej praktyki. Zresztą dużo 
zależy również od tego, jak potrawy są przyrządzone 
i zaserwowane. Nawet kaczka nie musi być daniem cięż-
kim, jeśli odpowiednio podejdziemy do jej przyrządzenia. 

Restauracja La Maison stawia wyłącznie na świeże 
produkty, pochodzące od sprawdzonych dostawców, 
w większości działających w regionie. Wszystko przy-
rządzane jest na poczekaniu, bez gotowych półproduk-
tów. Co zrozumiałe, w tej sytuacji czasami trzeba na 
zamówione danie chwilę poczekać, ale za to z gwarancją 
świeżości. 

Monika Różewska-Chudzik mówi: - Nasi goście mogą 
być pewni, że wszystkie dania powstają z produktów 

szef kuchni  
Wiesław Ogrodowski
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Kołobrzeg, ul. Kasprowicza 23
Zapraszamy każdego dnia w godz. 13:00-22:00

Rezerwacje: +48 94 351 39 00
Od 2021 roku gościmy wyłącznie dorosłych i młodzież od 16. roku życia

najwyższej jakości. Nawet homary są świeże, bo pochodzą 
z  naszego homarium. Goście za nasz atut uznają również 
doskonałą sezonowaną wołowinę stekową, która w odpo-
wiednich warunkach dojrzewa u nas do 60 dni. Ta staran-
ność w doborze produktów przekłada się bezpośrednio na 
końcowy efekt, czyli smak potraw. 

Karta w La Maison jest stała i krótka. Jednak co dwa tygo-
dnie zachodzą w niej niewielkie zmiany – w miarę jak do-
stępne stają się kolejne sezonowe warzywa i owoce, albo 
można skorzystać z dostaw świeżych ryb takich jak bał-
tycki turbot albo pstrągi z renomowanej ekologicznej ho-
dowli Gospodarstwa Rybackiego Zielenica Anny i Łukasza 
Skowrońskich. Ryby z Zielenicy mają wyśmienity smak, są 
delikatne i zawsze świeże, bo do odbiorców trafiają żywe 
w specjalnie przygotowanych do transportu pojazdach.

- Pamiętamy również o wegetarianach i weganach – mówi 
dyrektor Monika Różewska-Chudzik. - Udowadniamy, 
że kuchnia bezmięsna może być urozmaicona i nie mniej 
smaczna jak tradycyjna. Dotyczy to dań głównych, przy-
stawek, czy deserów. Sami pieczemy na przykład wegań-
skie brownie z czerwonej fasoli. Kto nie wie, jak jest przy-
gotowane a posmakuje go po raz pierwszy, nie może wyjść 
z zadziwienia.

Dodajmy jeszcze, że w karcie win restauracji znajdujemy 
trunki z całego świata, dobrane do poszczególnych pozycji 
menu. Są wśród nich również wina pomorskie z Winnicy 
Turnau, które klasą nie ustępują najlepszym winom mozel-
skim czy reńskim. 
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Centrum miasta rozpoczyna dzień wraz pierwszymi promieniami słońca.  
Na rynku robi się gwarno, koszalinianie zmierzają do pracy, szkoły, urzędów i na 
spotkania. W tym czasie z Cafe Mondo płynie wyraźny aromat świeżo palonej 
kawy. To czas, aby na chwilę się zatrzymać, chwycić w dłoń filiżankę albo kubek 
z aromatycznym napojem, do niego kawałek ciasta lub którąś ze śniadaniowych 

propozycji, i z pełną energią wpaść w rytm dnia. 

Cafe Mondo, kawiarnia 
w samym sercu Koszalina



Cafe Mondo, prowadzone przez Małgorzatę 
i Michała Przekuratów, to znana i lubiana miej-
ska kawiarnia. Dwie lokalizacje - przy Rynku 
Staromiejskim oraz w Centrum Handlowym 
Emka - goszczą mieszkańców Koszalina i tury-
stów odwiedzających nasz region od lat. 

- Rozpoczynamy dzień od mocnej kawy, parzy-
my ulubione mieszanki, które pobudzają zmy-
sły naszych gości. Oferujemy kawy mleczne, 
smakowe, mrożone, a także koktajle, soki, her-
baty i lemoniady. Jakiś czas temu w punkcie 
przy Rynku poszerzyliśmy ofertę kawiarnianą 
o śniadania i lunche a także wieczorowe przy-
stawki z sezonowymi dodatkami. Cieszą się 
one spory powodzeniem, bo są lekkie, zdrowe 
i zrobione tylko ze świeżych, starannie dobra-
nych przez nas składników. Szakszuka, omle-
ty, owsianki, kanapki i jajecznice mają swoich 
wielbicieli wśród naszych gości – opowiada 
Małgorzata Przekurat, właścicielka. – Do 
oferty sezonowo wprowadzamy dodatki od lo-
kalnych dostawców. Smak ma dla nas ogromne 
znaczenie – dodaje. 

W letnim czasie Rynek Staromiejski tętni ży-
ciem. W kawiarni Cafe Mondo przy stolikach 
siedzą zarówno turyści jak i mieszkańcy mia-
sta, częstokroć uczestniczący w miejskich 
koncertach i atrakcjach. – Mondo przy Rynku, 
ze względu na bliskość katedry, amfiteatru, 
Centrum Kultury CK 105, parku miejskiego, 
największej koszalińskiej fontanny, jest zakąt-
kiem, w którym dobrze i miło spędza się czas 
- obserwujemy to na co dzień – potwierdza 
Michał Przekurat. – Ważnym aspektem jest 
parking i spory ogródek z zacieniającymi pa-
rasolami. Z ogródka i ogromnych witryn nasi 
goście lubią spoglądać na miejski gwar, a aro-
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mat kawy i domowe, pysze ciasta pozwalają im ode-
tchnąć i spotkać się z bliskimi. 

Cafe Mondo to miejsce przyjazne zwierzętom. Każ-
dy piesek może liczyć na chłodną, świeżą wodę. 

- W naszych obu kawiarniach na gości czekają dese-
ry i kolorowe, słodkie ciasta. Wegetarianie również 
mają spory wybór w naszym menu – spoglądamy 
w witrynę wspólnie z Małgorzatą Przekurat. - W CH 
Emka mamy sporo kameralnych i bardzo wygodnych 
foteli. Osłonięta szklanymi ściankami powierzchnia 
wprowadza, nawet w tak gwarnym miejscu, wyci-
szenie i przytulność. Nasza kawiarnia to też miej-
sce spotkania przyjaciół i znajomych, szczególnie 
z północnej części naszego miasta, a sprzyjają temu 
długie, bo aż do 21, godziny otwarcia – dopowiada 
właścicielka. 

Cafe Mondo to młodość i energia. Kipiące w gło-
wach właścicieli pomysły na coraz to nowe i smacz-
ne propozycje znajdują błyskawiczne odzwiercie-
dlenie w zamówieniach. Sezonowo zmieniające się 
dania i napoje to niekończąca okazja na spróbowa-
nie czegoś nowego, będąc nieustannie w samym 
sercu miasta. 

Tego lata wstąp do:
cafe mondo przy Rynku  w godz. 7.00- 21.00
cafe mondo w ch emka godz. 9.00 -21.00 
 
tel. 601 658 404 
     /cafe mondo Rynek staromiejski
www.cafemondo.pl 

I   l a t o  2 0 2 1   I

I   1 4 0   I



I   1 4 1   I



Już dwutygodniowa zmiana klimatu może mieć dla organizmu 
zbawienne konsekwencje – warto jednak wiedzieć, gdzie się 

wybrać, aby najlepiej zregenerować duszę i ciało.

Zdrowa zmiana klimatu

Od wieków istnieje przekonanie, że zmiany kli-
matu mają leczniczy wpływ. Już Hipokrates na-
uczał swoich uczniów, że pogoda może pomóc 
lub zaszkodzić przy wykonywaniu zabiegów 
medycznych. Dziś wiemy, że zmiana klimatu 
prawdopodobnie powoduje mobilizację układu 
odpornościowego, zmuszając organizm do przy-
stosowania się do nowych warunków atmosfe-
rycznych. Zmobilizowany układ immunologiczny 
jest w stanie później z łatwością stawiać czoła 
krążącym w powietrzu patogenom, zmniejsza-
jąc szanse na zachorowanie na przeziębienie lub 
grypę. 

Warto więc podczas planowania odpoczynku 
pomyśleć nie tylko o atrakcjach turystycznych, 
lecz również o tym, jak klimat może zadziałać na 
nasze ciało. 

KLIMATOTERAPIA

Jednym z najważniejszych naturalnych czyn-

ników leczniczych jest klimat, czyli ciśnienie 
i amplituda jego zmian, temperatura, wilgotność 
powietrza, jego ruch (czyli wiatr), a także ilość 
promieniowania słonecznego. Nauką zajmującą 
się badaniem leczniczego wpływu klimatu na 
ludzkie zdrowie jest klimatoterapia. Leczniczo 
mogą działać kąpiele słoneczne (helioterapia), 
kąpiele powietrzne (czyli oddychanie świeżym, 
czystym powietrzem), zabiegi powietrzno-ru-
chowe (czyli ruch na świeżym powietrzu), kąpiele 
morskie czy inhalacje aerozolem morskim. 

Należy jednak pamiętać, że ten sam rodzaj klima-
tu może różnie wpływać na poszczególne osoby. 
Warto też wiedzieć, że radykalna zmiana klima-
tu podczas wypoczynku (np. z podgórskiego na 
nadmorski czy z nadmorskiego na górski) może 
spowodować przejściowy okres osłabienia i gor-
szego samopoczucia. U osób zdrowych przesile-
nie takie trwa zazwyczaj 2-3 dni, jednak u osób 
poważnie chorych oraz dzieci może trwać nawet 
do 10 dni. 
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DLA KAŻDEGO CO INNEGO

Dlatego gdy planujemy krótszy urlop lepiej jest 
wybrać na miejsce wypoczynku lokalizację z po-
dobnym klimatem, w którym na co dzień żyjemy. 
Ze względu na czas potrzebny na aklimatyzację, 
niepolecane są zatem kilkudniowe wycieczki, 
podczas których przemierza się setki kilometrów. 
Zamiast potrzebnej regeneracji i odpoczynku, 
fundujemy sobie wtedy przeciążenie układu od-
pornościowego, które może przyczynić się do ła-
twiejszego zarażania się drobnoustrojami choro-
botwórczymi – szczególnie w okresie grypowym.

Jeśli zaś dysponujemy dwoma lub trzema tygo-
dniami wolnego, lepiej jest się pokusić o bardziej 
radykalną zmianę klimatu i zaakceptować kilku-
dniowe osłabienie. Takie dłuższe wyjazdy w zu-
pełnie inny klimat polecane są szczególnie oso-
bom z chorobami przewlekłymi, dzieciom często 
zapadającym na choroby infekcyjne oraz pracow-
nikom zmagającym się z problemem wypalenia 
zawodowego i nadmiernego stresu w miejscu 
pracy. 

Inną kwestią pozostaje, jak aktywny powinien być 
nasz wypoczynek. Osoby aktywne na co dzień 
podczas wyjazdu powinny spędzać czas raczej 
w sposób leniwy, w miejscu, które nie będzie moc-
no na nie oddziaływało. Z kolei osoby prowadzą-
ce spokojny tryb życia, z niewielką aktywnością 
fizyczną, powinny w czasie wypoczynku pokusić 

się raczej o aktywne spędzanie czasu, w trybie 
odbiegającym od tego, w którym żyją na co dzień. 

OD TATR…

Aby diametralnie zmienić klimat, nie trzeba wy-
jeżdżać z Polski! W naszym kraju wyróżnia się 
cztery rodzaje klimatu: nadmorski, nizinny, pod-
górski oraz górski, ale większość Polaków żyje 
w klimacie nizinnym. Najsilniej na organizm ludz-
ki oddziałują klimat nadmorski oraz górski. 

Wraz ze wzrostem wysokości ponad poziom mo-
rza obserwuje się obniżenie temperatury, ciśnie-
nia oraz ilości tlenu (ciśnienia parcjalnego). Niska 
temperatura, z jaką możemy się zetknąć podczas 
zimowego wypoczynku w górach, silnie obciąża 
układ krwionośny, dlatego klimat górski nie jest 
zalecany dla osób z chorobami układu krążenia. 
Mróz sprzyja powstawaniu zakrzepów i odry-
waniu się blaszek miażdżycowych, a dwa dni po 
przejściu fali mrozów zazwyczaj obserwuje się 
wzrost o 13-30% liczby zawałów serca, a po pię-
ciu dniach – udarów mózgu. W górach dochodzi 
też często do zmian ciśnienia atmosferycznego, 
również niekorzystnych dla sercowców. Z kolei 
niewielka ilość jodu w górskim powietrzu spra-
wia, że klimat ten nie jest zalecany dla osób z nie-
doczynnością tarczycy.

W klimacie górskim dobrze za to będą się czuły 
osoby z problemami z układem oddechowym. 
Górskie powietrze jest czystsze i mniej w nim 
alergenów. Ruch na świeżym powietrzu, np. pod-
czas jazdy na nartach, sprzyja kąpielom słonecz-
nym, pozytywnie wpływającym na stan skóry 
(oczywiście po wcześniejszym zabezpieczeniu 
filtrami UV). Takie kąpiele słoneczne szczegól-
nie dobrze działają na skórę objętą zmianami 
łuszczycowymi czy atopowym zapaleniem. 

• ciśnienie atmosferyczne
• wilgotność powietrza
• temperatura powietrza
• nasłonecznienie
• zachmurzenie
• wiatr
• zjawiska elektryczne

co skŁada 
się na klimat?
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Ostry, górski klimat pobudza również szpik kost-
ny do produkcji czerwonych krwinek, co sprzyja 
poprawie kondycji fizycznej. 

…DO MORZA

Równie silnie na organizm człowieka wpływa 
klimat nadmorski. Amplituda zmian temperatury 
nad morzem jest mniejsza niż w górach, jednak 
cechą charakterystyczną tego klimatu jest stała, 
bardzo wysoka wilgotność (sięgająca około 80%). 

Przez cały rok nadmorskie powietrze bogate jest 
w jod, chlorek sodu oraz jony magnezu, regene-
rujące błony śluzowe nosa, oskrzeli czy gardła, 
a także leczące stany zapalne. Świeże, morskie 
powietrze jest zatem dobre dla palaczy, osób 
z astmą oraz pacjentów z nawracającymi stanami 
zapalnymi górnych dróg oddechowych czy zatok. 
Zawarty w tym powietrzu jod korzystnie wpływa 
na stan zdrowia osób z niedoczynnością tarczycy 
oraz na zdrowie małych dzieci, potrzebujących 
tego pierwiastka do prawidłowego wzrostu. 

Klimat nadmorski nie jest jednak zalecany dla osób 
z chorobami serca, ponieważ może obciążać układ 
krwionośny. Wyjazd nad morze nie jest też dobrym 
pomysłem w przypadku osób po operacjach czy 
z reumatoidalnym zapaleniem stawów (ze względu 
na wilgoć, mogącą pogarszać dolegliwości bólowe). 

KRAINA ŁAGODNOŚCI

Pozostałe dwa typy klimatu panujące w Polsce, 
czyli klimat nizinny i podgórski, są zdecydowanie 
łagodniejsze. Charakteryzują się one małą ampli-
tudą zmian ciśnienia atmosferycznego, słabszymi 
porywami wiatrów oraz mniejsza wilgotnością. 
Są one klimatami „dla każdego” – bo nie stanowią 
dodatkowego obciążenia dla organizmu. 

W klimacie nizinnym i podgórskim szczególnie do-
brze czuć się będą rekonwalescenci, a także osoby 
wyczerpane psychicznie i fizycznie. Podczas wy-
jazdu w łagodny klimat organizm nie musi mobili-
zować dodatkowych sił na przystosowywanie się 
do warunków atmosferycznych i może je przezna-
czyć na regenerację. 
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który klimat Będzie dla mnie najlepszy?
zaleCany dla Odradzany dla

KLIMAT góRSKI osób z chorobami układu 
oddechowego (gruźlica, 

astma oskrzelowa, przewlekła 
obturacyjna choroba 

płuc) osób z chorobami 
skóry (np. łuszczycą) osób 

przepracowanych i pragnących 
zrzucić zbędne kilogramy

osób z chorobami układu 
krążenia (nadciśnienie, 

niewydolność serca)

klImat nadmOrskI alergików
osób z chorobami skóry 

(np. łuszczycą)
osób z niedoczynnością 

tarczycy

osób z chorobami układu 
krążenia (nadciśnienie, 

niewydolność serca)
osób z nadczynnością tarczycy

klImat nIzInny
 I POdgóRSKI

osób starszych
rekonwalescentów 

dla osób z chorobami układu 
krążenia (nadciśnienie, 

niewydolność serca)

alergików

Wypoczynek wśród nizinnych lasów zazwyczaj dobrze 
wpływa na osoby często chorujące na różne infekcje 
górnych dróg oddechowych. Zawarte w olejkach ete-
rycznych drzew substancje mają działanie przeciw-
bakteryjne i przeciwgrzybowe, wspomagające walkę 
organizmu z drobnoustrojami chorobotwórczymi. Na 
terenach podgórskich i nizinnych dobrze czują się rów-
nież osoby z chorobami układu krążenia oraz z migre-
nami.

Klimat łagodny nie jest jednak zalecany dla alergików, 
ze względu na duże stężenie pyłków roślin. 

TyLKO POZORNA OSZCZęDNOŚć

Specjaliści uważają, że korzystne dla nasze-
go organizmu jest zmienianie klimatu przynaj-
mniej raz do roku. Jeśli więc nie dane nam było 
podróżować w wakacje, zimowa pora jest do  
tego idealna. 

Brak dłuższego odpoczynku jest tylko pozorną korzy-
ścią finansową, bo to, co zaoszczędzimy na kosztach 
wyjazdu, możemy potem wydać w aptece. Wyjazd 
w inny klimat poprawia bowiem nasz stan zdrowia, 
wycisza układ nerwowy czy mobilizuje układ odporno-
ściowy. Po wyjeździe ciało jest gotowe z nowymi siłami 
stawić czoło fali przeziębień czy codziennym, stresują-
cym sytuacjom. 

Zmiana klimatu to więc nie tylko przyjemność, ale i in-
westycja w nasze zdrowie. 
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Masz ochotę na coś świeżego, soczystego, chrupiącego, pełnego 
koloru, sezonowego, podanego z miłością w prowansalskim, 

niezwykle klimatycznym i kameralnym miejscu? 
Zajrzyj do Kukuryku Lunch Bar & Shop!

Jak dobrze rozpocząć dzień? 

W samym sercu Koszalina jest miejsce, które ko-
chają miejscowi i zachwyca turystów. Kukuryku, 
prowadzone od 6 lat przez siostry Monikę Wano-
wicz oraz Małgorzatę Sokołowską-Pająk, repre-
zentuje filozofię zdrowej, kolorowej i inspirującej 
kuchni. Od rana serwuje chrupiące sandwiche na 
świeżym pieczywie z lokalnej piekarni. Ulubieniec 
wśród gości to kanapka z rosbefem, karmelizowaną 
cebulką i autorskim sosem musztardowym. Swoich 
fanów ma również ciepły sandwich z pieczenią, ko-
łobrzeskim ogórkiem kiszonym oraz sosem chrza-
nowym. 

Na śniadanie i lunch polecają się wygodne w opcji 
take away tostini i wrapy. Dipy paprykowe, czosnko-
we, cezar, curry to twisty smaku, które są autorskimi 

dodatkami, powstającymi od podstaw według ściśle 
określonych receptur. 

Fuzją smaku i świeżymi barwami jawią się serwowa-
ne w Kukuryku sałaty. Goście uwielbiają połączenie 
mango, avocado z kurczakiem, kolendrą, prażonymi 
pestkami dyni i granatem, skropione aromatycznym 
miodowo-cytrynowym sosem winegret.

Kukuryku to także doskonałe miejsce na kawę i do-
mowe ciasto. W zależności od sezonu zjemy tu, sernik 
dyniowy, ciasto szpinakowe, bezy z kremem mascar-
pone i owocami, serniki na zimno, babki pistacjowe, 
tarty owocowe i wiele innych. Mocną stroną są także 
świeżo wyciskane, aromatyczne i bogate w witami-
ny soki. Energii dodają włoskie kawy i bio-lemoniady. 

Smaczna pobudka w Kukuryku
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Kukuryku to miejsce, które nie ogranicza. Rozma-
wianie o jedzeniu jest tu naturą rzeczy. Spora ofer-
ta wegetariańska przyciąga wielbicieli bezmięsnych 
dań. Lubiący lekką i słoneczną kuchnię wpadają tu 
na lunch lub wybierają opcję – zamów na wynos lub 
z dowozem. Od zeszłego roku Kukuryku otworzyło 
drugie miejsce, które tworzy specjalnie przygoto-
wane, indywidualne oferty cateringowe dla firm, 
na konferencje czy spotkania biznesowe. Produk-
ty dostarczane przez sprawdzonych dostawców,  
do sandwiczy, tostini, wrapów, sałatek i ciast, doce-
nili liczni goście z całej Europy i turyści odwiedzający 
Koszalin.

Miejsce to, jak mówią właścicielki - tętni życiem. 
Przy lokalu znajduje się duży parking, a w sezonie 
letnim wygodny, kameralny i klimatyczny ogródek. 
Zwierzęta są mile widziane i dla każdego znajdzie się 
miska ze świeżą wodą. 

Lokal sezonowo zmienia się - a to w wystroju pod-
kreślającym pory roku, a to w ofercie. Warto wpaść 
tu na lokalne smaki, złapać niezwykły aromat: szpa-
ragów, fig, dyni, malin, kiszonek, bo kolejna szansa 
dopiero za rok. 

KUKURyKU LUNCH BAR
Plac Gwiaździsty 5/1 Koszalin 

 pon – pt: 9-17, sob: 9- 15 
www.kukurykukoszalin.pl

/kukuryku 
kukuryku_koszalin 

Autoryzowany Dealer Volkswagena w Koszalinie
Grupa Cichy - Zasada
Gnieźnieńska 24b, 75-736 Koszalin

UBEZPIECZENIA
Oryginalne ubezpieczenia Volkswagen.

Dopasowane do twoich potrzeb.
Anna Lamczyk spec. ds. ubezpieczeń 

anna.lamczyk@cichy-zasada.pl
tel: 94 317 79 56
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Mięta kojarzy nam się najczęściej z naparem na ból żołądka. Lista jej 
prozdrowotnych właściwości jest bardzo długa: świetnie radzi sobie nie 
tylko z niestrawnością różnego pochodzenia, ale i migreną, nerwobólami, 
bezsennością czy bakteriami. Dodana do jedzenia czy napojów daje 
wrażenie ochłody, bezcennej w czasie upałów, dlatego właśnie latem 

zyskuje na popularności.  

Łatwo ją kupić, równie łatwo hodować i jeszcze ła-
twiej stosować – do uzyskania miętowego smaku 
wystarczy dosłownie kilka listków. Można w ten 
sposób modyfikować znane potrawy, nadając im 
letni wymiar. Oto kilka naszych propozycji.

Do celów kulinarnych używamy mięty zielonej 
lub bardziej intensywnej, pieprzowej. Najczęściej 
świeżej, choć w formie suszonej może być świetną 
przyprawą (podpowiedź: wystarczy rozciąć torbkę 
herbatki miętowej).  

Kupując gotowe pęki w doniczkach, zwróćmy uwa-
gę, by liście były duże i mięsiste. Zrywamy górne 
pędy lub całe gałązki. Gałązki mięty przechowu-
jemy w lodówce, owinięte wilgotną ściereczką,  
lub w pojemniku na żywność. Wytrzymają tydzień. 

Miętę możemy stosować do dań wytrawnych, 
zwłaszcza orientalnych, deserów, napojów i drin-
ków. Najpopularniejsze to: tabbouleh – sałatka 
libańska na bazie kuskusu, lemoniada cytrynowo
-miętowa i mohito – klasyczny kubański drink. Do 
dań stosujmy raczej miętę siekaną (ew. suszoną), 
do napojów czy drinków ucieraną w moździerzu 
z cukrem lub płynem (sok, woda). Można ją też 
blendować albo gotować. Warto zrobić z mięty sy-
rop i ułatwić sobie gotowanie. Przepis znajdziecie 
poniżej.   

Podobno greccy filozofowie nosili na głowie wian-
ki z miętą, by poprawić swoje funkcje umysłowe. 
Tego nie sprawdziliśmy, ale potwierdzamy, że na 
męczące upały mięta we wszystkich formach jest 
niezastąpiona. 

Doceń miętę latem 
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Składniki:
torebka kaszy bulgur

ogórek świeży 
2 garści pomidorów koktajlowych 

kostka fety (koniecznie dobrej, greckiej) 
czerwona cebula 

pestki granatu 
natka pietruszki 

świeża mięta 
na dressing: 3 łyżki oliwy, łyżka miodu, sok 

z limonki, trochę wody, sól

Przygotowanie:
kaszę gotujemy i odstawiamy do 

zupełnego ostygnięcia. cebulę tniemy 
na cienkie piórka (można wcześniej 

zamarynować w mieszance octu 
ryżowego pół na pół z wodą, łyżeczką 

soli, cukru i odstawić do lodówki na 
parę godzin). Resztę składników pokroić 
w drobne kawałki/plasterki, wymieszać 

z kaszą. dodać pestki granatu, fetę 
i posiekane zioła (miętę można zastąpić 

kolendrą bądź dodać ją, jeśli lubimy). 
polać dressingiem, wymieszać. 

Składniki:
litr wody 

1 kg cukru 
1 cytryna 

duży pęk mięty

Przygotowanie:
wodę z cukrem zagotować 

w dużym garnku. do zagotowanej 
wody dodać sok z wyciśniętej 
cytryny oraz pęk mięty. całość 

wymieszać, zakryć i odstawić na 24 
godziny. następnie zlać powstały 
płyn przez sitko, a miętę odcisnąć 
przez gazę. zagotować raz jeszcze 
i przelać do słoiczków. odstawić 

do ostygnięcia, do góry dnem (nie 
trzeba pasteryzować). syrop warto 

przygotować w większej ilości, 
składniki wówczas podwajamy.

Sałatka 
z fetą

i granatem

Prosty 
syrop 

miętowy



Składniki:
500 g twarogu półtłustego lub tłustego, 

dobrze zmielonego
3/4 szklanki mąki pszennej
łyżka mąki ziemniaczanej

2 jajka wielkości m (osobno żółtka i białka)
sól

garść świeżej mięty  

Przygotowanie:
w dużym, najlepiej wysokim garnku, 
zagotowujemy wodę z solą. do dużej 

miski wkładamy twaróg. dodajemy żółtka 
jajek, mąkę, mąkę ziemniaczaną i sól. 

zagniatamy – można masę podsypywać 
mąką, jeśli ciasto się klei, ale nie za dużo, 

żeby kluski nie wyszły zbyt twarde. 
białka jajek ubijamy na sztywną pianę. 

dodajemy do ciasta – należy je delikatnie, 
ale stanowczo wmieszać. na koniec 

dodajemy posiekaną drobno miętę. ciasto 
dzielimy na 4 części. z każdej formujemy 

wałeczek. nożem przetartym mąką 
tniemy wałeczek na około 1,5 cm kawałki. 
wrzucamy partiami do wody. gdy kluski 

wypłyną na powierzchnię, gotujemy 
minutę i przekładamy na sito, by 

obciekły z wody. podajemy z ulubionym 
dodatkiem – masłem, śmietaną, cukrem, 

jogurtem wymieszanym z cukrem 
waniliowym lub bułką tartą – polecamy 

przyrządzić ją w wersji słodko-słonej!

Kluski leniwe z miętą





Składniki:
cukinia
kilka zielonych szparagów
szalotka
2 ząbki czosnku
250 g makaronu kokardki/świderki
150 g fety lub roladka miękkiego sera 
koziego 
250 ml śmietanki 30% 
porządny plaster masła + łyżka oleju 
rzepakowego
oliwa
garść posiekanych liści mięty
sól, pieprz

Letnia zapiekanka 
z cukinią 
i szparagami

Przygotowanie:
podgotować makaron – powinien 
być lekko twardy. na patelni rozgrzać 
masło z olejem. cukinię pokroić na 
półplasterki, szparagi na mniejsze 
części (kroimy pod skosem), szalotkę 
w piórka. składniki podsmażyć ok. 
10 minut i lekko posolić. pod koniec 
smażenia dodać pokrojone na 
plasterki ząbki czosnku i odstawić. 
do śmietanki dodać grubo zmielony 
pieprz, sól i posiekaną miętę. 
naczynie żaroodporne wysmarować 
lekko oliwą. przełożyć do niego 
makaron, warzywa, dodać śmietankę 
i dokładnie wymieszać. wybrany 
ser rozmieścić równomiernie na 
zapiekance, lekko wciskając go 
w masę.  piec 30-40 minut w 180 
st. c (bez termoobiegu). podajemy 
z ulubionym dodatkiem – masłem, 
śmietaną, cukrem, jogurtem 
wymieszanym z cukrem waniliowym 
lub bułką tartą – polecamy 
przyrządzić ją w wersji słodko-słonej!





Składniki:
miąższ z małego arbuza (lub połowy 

średniego)
3 cytryny

3 łyżki cukru lub innego słodzika 
garść mięty plus listki do dekoracji

litr wody mineralnej

Przygotowanie:
miąższ arbuza oczyszczamy z pestek 
i blendujemy. pulpę przelewamy lub 
przecieramy przez sitko, żeby pozbyc 
się resztek. dodajemy sok z dwóch 

wyciśniętych cytryn. miętę ucieramy 
z cukrem i sokiem z pozostałej 

wyciśniętej cytryny. łączymy wszystko 
w wysokim dzbanku, zalewamy 

wodą i wstawiamy do lodówki, żeby 
lemoniada porządnie się schłodziła. 
podajemy z kostkami rodu i listkami 

mięty. 

Lemoniada 
arbuzowo
-miętowa

Składniki:
500 g gęstego jogurtu, najlepiej 

greckiego
250 g śmietanki 36%
4 łyżki mascarpone

krzaczek mięty
3 łyżki drobnego cukru

ew. zielony barwnik

Przygotowanie:
listki mięty myjemy, suszymy i miksujemy 

na papkę lub bardzo drobno siekamy. 
śmietankę ubijamy (musi być mocno 
schłodzona!), dodajemy cukier puder 
i ubijamy dalej. pod koniec dodajemy 

mascarpone i ubijamy na wolnych 
obrotach. mieszamy masę z jogurtem, 
miętą i ewentualnie czekoladą. można 
dodać kilka kropel barwnika i posypać 

startą na grube wiórki gorzką czekoladą. 
mrozimy minimum 7 godzin, najlepiej całą 

noc. 

Lody 
miętowe





Zobaczycie, odetchniecie i kupicie. Trzy osobliwe wsie przy sobie i 10 km 
od morza: Swołowo 1,5 km od szosy Darłowo-Słupsk, Starkowo z drugiej 
strony szosy, a Krzemienica przy szosie. Najbliżej mają turyści z Jarosławca 
i Ustki. Aby dojechać, możecie również skręcić z krajowej „szóstki” między 

Koszalinem a Słupskiem, drogowskaz pokaże „Swołowo 8 km”.

- do owiec, zimnych koni, gęsi, 
starego capa, żab, śledzi  

i pszczół 

kraina W kratkę

Autor: marek zagalewski |  Fotografie: marek zagalewski i muzeum w swołowie

Zagroda Albrechta  
z perspektywy gęsi (co rok, 
ale dopiero w listopadzie, 
odbywa się tu wielka impreza 
Na św. Marcina Najlepsza 
Pomorska Gęsina).
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• Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie: 
skansen z niezwykłą zabudową, wnętrzami, zwie-
rzętami i luźnym, powolnym klimatem; odpoczniesz  
od miasta.
• Zagroda Śledziowa w Starkowie: muzeum śledzia 
i okazja degustacyjno-zakupowa z prawdziwym ma-
tiasem.
• Pasieka w Krzemienicy: miodowe zakupy i rady,  
co na co działa, sery z mleka od pasiecznych kóz.  
To trójkąt w słynnej pomorskiej Krainie w Kratę (na-
zwa od budowli szachulcowych z czarnymi belkami 
w białych ścianach, co przypomina kratę). Stolicą jest 
Swołowo.

SWOŁOWO: EKSPOZyCJA NIE ZAJąC, USIąDźCIE

Najważniejszy jest podłużny staw. Wieś okrąża go 
kocimi łbami, chałupami, kościołem, remizą i skle-
pikiem. Gdy  usiądziecie przy tym stawie – najlepiej 
koło kępy dereni, to zza płotu po lewej usłyszycie 
gęsi, a na wprost w szuwarach żaby – podejdziecie, 
odskoczą, postoicie, wypłyną. 
To Europejska Wieś Dziedzictwa Kulturowego, ale 
wsi tu coraz mniej, za europejskie pieniądze: polbru-
kowa alejka, latarnie, mostek, poddaszenia grillowe, 
plac zabaw dla dzieci, nawet szczyt kościółka wypro-
stowano. Ale wróble, żaby i leniwy spokój zostały.

W skansenie najważniejsza jest czworoboczna, wiel-
ka Zagroda Albrechta z chałupą ukazującą życie bo-
gatego chłopa, oborą ze zwierzętami i prezentacją 
browarnictwa, stodołą z gospodarskimi narzędzia-
mi oraz obiektem pełniącym dziś funkcję gospody  
z gęsiną.

Wtorek-niedziela 10-18.  
Bilet normalny 16 zł, ulgowy 10.

STARKOWO: MATIASy NIE à LA 

Jest tu drugie na świecie, po islandzkim, Muzeum 
Śledzia. A przy nim – w kuchni pensjonatu i w gospo-
dzie – serwuje się oryginalne holenderskie matjasy 
i bałtyckie śledzie prosto z kutra, smażone, z własnej 
wędzarni oraz po kaszubsku, polsku, skandynawsku, 
holendersku, niemiecku i rosyjsku. Można wziąć da-
nia w pojemnikach na wyjazd albo w słoikach i auto-
ryzowanych puszkach.

Na belce nadprożnej budynku bramnego tej zagro-
dy Hoffmeisterów wyryto rok 1832 oraz inskrypcje 
wskazujące właściciela i cieśli. Co ciekawe, 20 rodzin ze 
Starkowa posiadało udokumentowane zasiedzenie od 
początku XVI w. Uhonorowano je dębowymi tablicami 
na początku lat 30 XX w. Otto Hoffmeister też otrzymał 
tablicę, jego rodzina mieszkała we wsi od 1569 r.

Codziennie od 10 do 18,  
wstęp bezpłatny. 

Znajomi z izby browarnictwa.
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KRZEMIENICA – MIóD Z KOZIM SEREM

Dawno temu w Czechach rodzice wysłali Jiříka do pasie-
ki dziadka po miód do chleba z masłem. Jiřík wracał tak 
zadowolony, że wywijał w powietrzu koła plecioną siat-
ką z miodowymi plastrami. Gdy dotarł do domu, plastry 
były puste. Dopiero po namyśle rodzice doszli: Jiřík tak 
wirował sznurkową siatką, że z plastrów wymachał miód. 
I to dało początek miodarkom, w których zamiast zgniatać 
i niszczyć plastry, odwirowuje się je z miodu.
Pasieka Wędrowna Barć (zagroda sprzed ponad wieku 
i w kratę) – to ule i pracownia edukacyjna, w której dzieci 
słyszą nie tylko o Jiříku, i gdzie kupicie wszystkie miody 
(nigdy niepodgrzewane), pyłek kwiatowy, propolis i wo-
skowe świece, ale i poradzicie się, co na co jest najlepsze. 
W gospodarstwie są kozy, więc i kozi nabiał.

Na starym drewnianym pięterku między miodami na sprze-
daż stoi lipowy arcybiskup Mediolanu, patron pszczelarzy 
św. Ambroży: gdy był niemowlęciem, pszczoły obsiadły 
mu usta, lecz odleciały nic złego mu nie czyniąc, co od-
czytano jako znak, że będzie kimś wielkim, zaś po latach 
mówiono, iż Słowo Boże jest w jego ustach jak miód.

Podjechawszy, wciśnijcie dzwonek w starej drewnianej 
bramie, zza której niczego nie widać. Przyjdzie któreś z go-
spodarzy, chyba że obojga nie ma, więc warto się upewnić: 

501 163 294 (5). 
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Mrugają z dala na wróżbę szczęśliwego powrotu i na pewność, że jest 
ląd i jest siedlisko. Są wyjątkowe także jako obiekty architektoniczne, 

historyczne, a nawet miejsca zaręczyn i ślubów.

- do Parku Miniatur Latarni 
Morskich i jednej 45-metrowej

niecHorze

Autor: marek zagalewski |  Fotografie: park miniatur latarni morskich w niechorzu, latarnia gdańsk nowy port 

najwięcej latarni morskich ma Niechorze – 
oprócz swojej 45-metrowej - wszystkie inne. 
Z Kołobrzegu najlepiej dojechać tu przez 

Trzebiatów (46 km), bliżej do urokliwego Niechorza 
letnikom z Dźwirzyna i Mrzeżyna. 

LATARNIA NA MINUTę

W nadmorskim Niechorzu jest największa trawa. 
Z tym że to koniec tej ciekawostki, gdyż trawa wiel-
ka jest tylko na tle stojących tu miniatur: w ciągu 
43 minut obejrzycie 43 przymorskie obiekty w ska-
li 1:10, w tym 27 latarni morskich. Wyjątkiem jest 

bliza, jedyna w Europie sprawna rekonstrukcja ko-
ciołka Wulkana (żuraw z koszem na płonący węgiel)  
– ta jest w skali 1:1, sięga 14 m. Są tu pięciometrowy 
„Dar Pomorza” ze scenkami na pokładzie i katedra 
w Kamieniu Pomorskim, której stworzenie dziewię-
ciu modelarzom zajęło siedem miesięcy. 

Co rok właściciele muzeum wzbogacają kolekcję; wła-
śnie doszła miniatura Bałtyckiego Krzyża Nadziei z Pust-
kowa, będącego kopią sławnego krzyża na Giewoncie. 
Ten w Pustkowie powstał z inspiracji słowami Jana Paw-
ła II wygłoszonymi w Szczecinie – o wietrze wiejącym od 
Bałtyku po gór szczyty, do krzyża na Giewoncie właśnie.

Katedra z Kamienia Pomorskiego zabrała modelarzom siedem 
satysfakcjonujących miesięcy. Z prawej latarnia gospodarzy – Niechorze 
10 razy mniejsze. Pośrodku Świnoujście – chyba królowa latarni w Polsce. 
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W Polsce świeci 15 latarni. Od zachodu: Świnoujście (naj-
wyższa – 62 m, wysokość światła 68 m n.p.m., 308 schod-
ków), Kikut (mała – 18,2 m, ale ma najwyższe światło 
– 91,5 m n.p.m., bo wysoko stoi), Niechorze, Kołobrzeg, 
Gąski, Darłowo, Jarosławiec, Ustka, Czołpino, Stilo, Roze-
wie (największy zasięg – 26 Mm, tj. 48,15 km i najstarsza 
– 1822), Jastarnia (najniższa – 13,3 m), Hel, Port Północny 
i Krynica Morska.

JAK PAN STEFAN KUPIŁ SOBIE LATARNIę 

Jedna jest prywatna. Kupił ją obywatel Polski i Kanady 
Stefan Jacek Michalak. Zamieszkał w Kanadzie w 1969 r., 
a w 1991 wrócił do Polski i odtąd dzieli czas między Mon-
treal i Gdańsk, gdzie nabył od państwa opuszczoną zabyt-
kową latarnię Gdańsk Nowy Port – nieczynną od 1984, 
gdy wzniesiono latarnię Port Północny. – Jako kilkuletni 
chłopiec mieszkałem w Gdańsku i światło tej starej latarni 
zostało mi w sercu – opowiada. – Gdy z Montrealu jeździ-
łem do letniskowego domku przy ujściu Rzeki Świętego 
Wawrzyńca, gdzie jest masa latarni, przypominała mi się 
ta gdańska. Kiedy tu przyjechałem i stwierdziłem, że nikt 
jej nie chce, wiedziałem, że będzie moja, mimo że była 
w okropnym stanie, a może właśnie dlatego.

Względem rozkazu Hitlera o ataku na Polskę o 4.45 
pancernik Schlezwig-Holstein spóźnił się o 3 minuty,  
za to punktualnie zaczął cekaem z tej latarni, zniszczony 
już drugim strzałem przez nasze działo 75 mm z Wester-
platte. Usłyszycie to pewnie od niechorskiego przewodni-
ka, a jeśli wolicie zwiedzać indywidualnie – to już wiecie.   

Latarnia pana Michalaka 
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CZy LATARNIE MUSZą ŚWIECIć?

– Powinny. Także w czasach GPS-u – uważa kmdr 
prof. Mariusz Wąż, dyrektor Instytutu Nawigacji 
i Hydrografii Morskiej Akademii Marynarki Wojennej 
w Gdyni. – Należy mieć alternatywne metody wy-
znaczania pozycji, autonomiczne i wolne od zakłó-
ceń. Takim źródłem informacji są gwiazdy i właśnie 
latarnie, gwiazdy na lądzie. Każdy nasz absolwent zna 
klasyczne, niezawodne sposoby orientacji na wypa-
dek wad lub nawet celowych zakłóceń satelitarnych 
czy awarii współczesnych urządzeń.
        
JEDNAK PO CO LATARNIK

Dziś latarnię włącza i wyłącza czujnik zmierzchu, 
brzasku i mgły, a gdy się przepali żarówka, automat 
przesunie i włączy zapasową, a zarazem wyśle SMS 
do centralnego serwisu w Darłowie, który przywie-
zie nową. W razie zaniku energii sam włączy się agre-
gat. To po co latarnicy?

– W Stanach Zjednoczonych ukazują się ogłosze-
nia, że potrzeba latarników na wyspach. To oznacza,  
że mimo automatyki trzeba w tych latarniach być, 
choćby po to, żeby zadbać o soczewki i szybę laterny 
czy o posesję – tłumaczy Piotr Witkowski, latarnik 
ustecki. Wspomniany Stefan Jacek Michalak prze-

tłumaczył w sieci artykuł z kanadyjskiego „National 
Post”: gdy trwała tam automatyzacja i rugowano 
latarników, dobitnie ujął się za nimi John Duncan, 
konserwatywny poseł z wyspy Vancouver i minister 
ds. Indian: „Ostatnie latarnie morskie naszego kraju 
obsługiwane przez latarników nie stracą ich. Latarnie 
obsługiwane przez żywą załogę są ikonami ważnymi 
dla bezpieczeństwa publicznego, naszej suwerenno-
ści państwowej i nauki”.

Latem czynne codziennie w godz. 10-17.  
Bilety po 27 zł, dla dzieci i seniorów tańsze.  

Kto ma urodziny, zwiedza bezpłatnie.

Niezwykły park miniatur  
w Niechorzu: najbliżej latarnia 

Port Północny, za zielenią po lewej 
latarnia Niechorze.

Silne wrażenie dla letników 
kołobrzeskich i samych 
kołobrzeżan: modelarze 
zadbali o każdy detal latarni 
w Kołobrzegu.
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Bezpłatny dowóz do Pacjenta 
na terenie powiatu koszalińskiego



18 km od Ustki i  trochę więcej od Jarosławca, Poddąbia, Dębiny, 
Rowów oraz Łeby leży Słupsk, gdzie w promieniu 100 metrów stoją dwa 
osobliwe spichlerze – Biały ze słynnym Witkacym i Richtera z prestiżową 
herbaciarnią, Zamek Książąt Pomorskich z  pięcioma wystawami 
stałymi i  stylową restauracją, najstarszy w  Europie młyn ze spienioną 
wodą, znana z  tortur Baszta Czarownic z obrazami i koncertowy kościół  

św. Jacka z tablicami.

- do największego w świecie zbioru 
prac Witkacego, baszty tortur kobiet, 

zamku skarbów z widelcami  
i wonnej herbaty

sŁupsk

Autor: marek zagalewski |  Fotografie: ewa mazur, mpś, bgsw 
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sŁupsk

Ruszamy na krótki spacer po Słupsku

BIAŁy SPICHLERZ: WITKACy ZA ZęBy I PO KO-
KAINIE

Witkacy, który urodził się w Warszawie, mieszkał 
w Zakopanem, maturę zdał we Lwowie, studiował 
w Krakowie i podróżował do Wiednia, Monachium, 
Rzymu oraz Paryża, nawet w drodze do Australii, gdy 
jako rysownik i fotograf wspierał wyprawę słynnego 
Bronisława Malinowskiego, nie zahaczył o Słupsk. 
Skąd więc tu największa na świecie kolekcja prac ar-
tysty z jej niezrównanie wyrafinowanym nastrojem?

Muzeum Pomorza Środkowego w 1965 roku  kupiło 
110 pasteli od mieszkającego w pobliskim Lęborku 
syna zakopiańskiego lekarza i przyjaciela Witkacego. 
Tanio, bo w okresie PRL-u nie cieszył się uznaniem. 
W 1973 zbiór powiększyło 14 prac od rodziny fo-
tografa związanego z artystą, po roku następne 40 
od dentysty, któremu Witkacy za zęby portretował 
krewnych, i kolejne w 2005 po pewnym filozofie; 
reszta pojedynczo od oferentów, antykwariatów 
i galerii. Ćwierć tysiąca obrazów znajduje się w zre-
witalizowanym, sześciokondygnacyjnym Spichlerzu 
Białym koło zamku. 

Portretowa firma Witkacego też miała cennik: im 
bardziej „wylizana” podobizna, tym droższa. Artysta 
miał też różne stany tworząc. Jedno i drugie zazna-
czał skrótowymi dopiskami na portretach, przykła-
dowo:
T.A – portret najbardziej wylizany,
T.C – charakterystyka subiektywna, spotęgowania 
karykaturalne niewykluczone,
C – alkohol, Co – kokaina, Cof – kofeina, Eu – eu-
kodal,
N – nie pił alkoholu (towarzyszące liczby określają 
dni lub miesiące),

Napa – na pamięć, Napafot – na pamięć, z fotografii,
ppc – prawie po ciemku,
T.U – upadek talentu twórcy.

Środa-niedziela 11-18 (wejście do 17).
 Cennik: bilet normalny 22 zł, ulgowy 16.

BASZTA CZAROWNIC: OBRAZy PO MęKACH 
PRZED STOSEM

Po przegranej bitwie pod Grunwaldem wzniesio-
na jako obronna, ale w wieku XVII przekształcona 
na więzienie dla kobiet posądzanych o czary. Przed 
egzekucją torturowano je tu, zdążono spalić 18. 
Najsłynniejsza jest zielarka Kathrin Zimmermann, 
znana bardziej jako Trina Papisten (Trina to zdrob-
nienie imienia, Papisten to pejoratywny przydomek 
od niemieckiego Papist – papizm, była katoliczką, 
prawdopodobnie Kaszubką). Ma teraz w Słupsku 
swoje rondo. 

Witkacy, eksponowany do 
niedawna w zamku, teraz po 

sąsiedzku mieści się w całości 
w dużym Białym Spichlerzu, 

wzniesionym 200 lat temu  
z przeznaczeniem na obrok dla 

koni, świetnie przemienionym.  

Baszta Czarownic 
 z blaszaną miotłą 

 na szczycie,  
w przeszłości więzienie 
z torturami, teraz salon 

sztuki współczesnej. 
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Kaśkę Katoliczkę (wolne tłumaczenie) oskarżył o czary 
aptekarz Zienecker. I oto nie inkwizycja, lecz pruski sąd 
w roku 1701 skazał Kathrin (jako nieostatnią w XVIII 
wieku!) na stos – za zapisanie w miejskim gaju duszy 
diabłu, by uprawiać z nim lubieżność, sprowadzenie 
zarazy na zwierzęta sąsiadów, niespotykane gradobicie 
i plagę gąsienic. Ale że się nie przyznała, oskarżenie wy-
słano do Wydziału Prawa Uniwersytetu w Rostocku, 
gdzie wydano opinię prawną zezwalającą na tortury. 
Oszczędźmy sobie szczegółów – jak te, że po zakuciu 
w dyby śrubami łamano oskarżonej ręce i nogi, nad-
to przytykano rozpalone żelazo. Przyznała się, bied-
na, prosząc o ścięcie mieczem, lecz nie było je dane.  
Stos czekał przy dzisiejszej Baszcie Czarownic, gdzie  
na trzech kondygnacjach czeka na was galeria sztuki.

Od wtorku do niedzieli baszta zaprasza w godz. 10-17, 
bilet normalny 8 zł, ulgowy 5.

Bonus dla letników z Ustki i okolic: jeśli kupicie bilet do 
baszty o 2 zł drożej, wejdziecie już w Ustce do Centrum 

Aktywności Twórczej w zabytkowym spichrzu koło 
latarni, a po przyjeździe do Słupska nie tylko do Baszty 

Czarownic, ale do Galerii Kameralnej przy nieodległej 
ul. Partyzantów, bo te trzy obiekty należą do Bałtyckiej 

Galerii Sztuki Współczesnej. We wszystkich – prace 
Józefa Robakowskiego, poznańskiego nestora sztuki 

współczesnej. Coś nie tylko dla turystów ze stolicy: po 
drodze do Galerii Kameralnej stoi najstarszy w Polsce 

pomnik Powstańców Warszawskich. 
 
ZAMEK KSIąŻąT POMORSKICH: OBIAD, SZTUć-
CE I TRUMNy

Gdyby zacząć od piwnic, to wybór będzie smaczny: 
zejdziecie do restauracji Anna de Croy z wykwint-

nymi daniami kuchni polskiej i nie tylko. Miejsce to 
prawdopodobnie pozostaje w zmowie z ekspozycją 
„Przy wspólnym stole, czyli sztućce i akcesoria kuli-
narne od XVII do XXI wieku”, jedną z pięciu stałych 
wystaw w 500-letnim zamku.

To ciekawe: przedwojenne zdjęcia pokazują jego 
opłakany stan. Nic dziwnego, Niemcom służył m.in. 
jako magazyn zboża i broni oraz więzienie, co przy-
czyniło się do jego dewastacji.

Najbardziej doniosłą z wystaw zamkowych są „Skar-
by książąt pomorskich”, czyli sarkofagi i pamiątki 
z trumien ostatnich Gryfitów.

Bezpłatny jest wtorek w godz. 12-15 (wejście do godz. 
14), środa-niedziela zwiedzanie w godz. 11-18 (wejście 

do 17) – bilet normalny 16 zł, ulgowy 10 zł (w cenę 
wliczony jest pobliski młyn).

SPICHLERZ RICHTERA: KAWA CZy HERBATA

Cechą szczególną obiektu jest to, że po 200 latach 
trwania przy wyjeździe do Ustki, gdzie z uwagi na 
ruch komunikacyjny narażony był na wstrząsy, ro-
zebrano go i pieczołowicie złożono w sąsiedztwie 
zespołu słupskich zabytków.
Pachnącą i praktyczną cechą spichrza jest herbaciar-
nia z 300 herbatami, ale i ciekawymi kawami. Nato-
miast przed spichrzem w lipcu i sierpniu co niedzielę 
jest Jarmark Gryfitów: stragany z rękodziełem, staro-
ciami, książkami i występy.

Herbaciarnia zaprasza codziennie 
w godz. 10.30 - 21.00

MŁyN ZAMKOWy: SZUMIąCE PAMIąTKI

To najstarszy w Polsce obiekt przemysłowy, star-
szy od zamku, obok którego stoi – z początku XIV 
wieku, potem wszakże modernizowany. Ale woda 
kanału przekopanego tu od rzeki Słupi wciąż szumi.  
Gdy mocno, co zależy od stawideł, to zwłaszcza 
o zmroku boją się tędy chodzić kobiety i dzieci, tak 
tajemniczy jest poszum. Od lat napędza on co praw-
da już nie młyn, ale małą hydroelektrownię. Pokaz 
wewnętrzny to pamiątki po Kaszubach, Słowińcach, 
mieszkańcach Jamna, ale i kresowych osadnikach 
przybyłych na Pomorze po 1945 roku. 

Bezpłatny jest wtorek w godz. 12-15 (wejście do godz. 
14), środa-niedziela zwiedzanie w godz. 11-18 (wejście 

do godz. 17) – bilet normalny 16 zł, ulgowy 10 zł 
(w cenę wliczony jest pobliski zamek).
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Drewno konstrukcyjne  |   Drewno kVH  |   Drewno buDowlane  |  

boazerie  |   PoDbitki  |   taras moDrzewiowy i  sosnowy  |  

Płyty OSB, MFP, wiórOwe, MeBlOwe  |   Sklejki liściaSte i  iglaSte  |  

sklejki szalunkowe  |   listwy Drewniane  |   scHoDy i  stoPnie scHoDowe  

|   Blaty klejOne dąB, Buk, SOSna  |   POdłOgi drewniane  |  

Barlineckie deSki POdłOgOwe  |   Panele POdłOgOwe  |   drzwi 

wewnętrzne i  zewnętrzne  |   iMPregnaty kOOPManS  | 

 uSługa cięcia i  tranSPOrtu

Koszalin,  ul.  Bohaterów warszawy 5  |   tel.  94 343 20 10
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 8.00-16.00,  sobota 8.00-14.00

Pomorskie składy drewna oferują:



Z usteckich atrakcji najłatwiej znaleźć morze. Wystarczy, żeby 
trafić do pozostałych. Nie jest jasne, dlaczego błyszczący 
od pocierania jest cały biust brązowej syrenki w porcie, skoro 
przepowiednia jasno mówi o dotknięciu tylko lewej piersi dla 
spełnienia życzeń, jednak tak zdecydowana jasność sugeruje, 
iż dociera tu każdy. To może stąd zacznijmy nasze przejścia, 

najpierw do atrakcji najbliższej: jasnej, lecz tylko nocą.

- do bunkrów, chleba, latarni, 
klifu i hitlerowskiego mola

ustka

Autor: marek zagalewski 
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ustka

GWIAZDA NA LąDZIE – LATARNIA MORSKA

Ojciec i syn zapuścili się na dorsza aż do miejsca zwanego 
dziś Orlą Ławicą. Zaskoczył ich szkwał, młody wypadł z łodzi.  
Ojciec daremnie wypatrywał syna, aż wrócił ze straszliwą wie-
ścią. Oszalała z bólu matka wystawała na brzegu w nadziei,  
że jakaś łódź przywiezie rozbitka. Rybak ustawił maszt, na 
którym o zmierzchu wieszał druciany kosz z płonącym torfem, 
aby bodaj dusza syna znalazła drogę do domu. Ale maszt się 
przewracał, mężczyzna wymurował wieżę. Zamieszkał w niej 
z żoną i świecił ze szczytu. 

Ustecka latarnia wciąż świeci, a tu, gdzie czekała nieszczęsna 
matka, stoi pomnik Ludziom Morza z jej postacią wypatrują-
cą syna. Jedni mówią, że cudem ocalały trafił na Bornholm 
podjęty przez duńskiego szypra i pewnego dnia powrócił, inni  
– że dusze rodziców i syna czasem opuszczają Niebo i spoty-
kają się w świetle latarni.

U dołu latarni wstąpcie do bursztynowej minigalerii handlo-
wej, gdzie będzie pan Waldek, który będąc dzieckiem, latał na 
górę do lampy, gdy jego ojciec świecił tu w latach 1950-1970, 
a potem świecił on sam. Powie, dlaczego lubił czytać na szczy-
cie, a jeśli go wciągniecie w rozmowę, opowie o wielu fascy-
nujących rzeczach, choćby o bronowaniu plaż za peerelu, żeby 
widoczne były ślady uciekinierów – wieczorem, gdy już poszli 
letnicy i zapalano latarnię.

W lipcu i sierpniu latarnia otwarta jest co dzień od godziny 10.00 
do zmierzchu; bilet normalny 8 zł, ulgowy 6.

NASZEGO POWSZEDNIEGO MUZEUM CHLEBA

Piekarz i cukiernik Teodor Brzóska spłodził Bolesława, z cza-
sem piekarza i cukiernika, zaś Bolesław Eugeniusza, cukierni-
ka i piekarza, ów zaś Adama – też Brzóskę, piekarza i cukierni-
ka, choć już także inżyniera technologii żywności. To musiało 
się skończyć założeniem Muzeum Chleba – jednego z kilku 
w Polsce.

Ponad 2.000 eksponatów wypełnia kondygnację nad piekar-
nią-cukiernią opodal latarni morskiej.

Drewniane lodówki z blaszanymi kieszeniami na lód, dzieże 
z łapami i drzeworyt z piekarzem wyrabiającym ciasto noga-
mi. – To ciężka robota. Chleb robiony ręcznie, a kiedyś czasem 
nogami, jest dużo lepszy. Obróbka mechaniczna męczy ciasto. 
Dlatego piekarnia do dziś nie zrezygnowała z ręcznego wyra-
biania – wytłumaczą wam i powiedzą, dlaczego najzdrowszy 
chleb ma tylko trzy składniki – mąkę żytnią, wodę i sól, nawet 
bez drożdży, ale zwłaszcza bez polepszaczy, konserwantów, 
barwników, emulgatorów, regulatorów i spulchniaczy.

Czynne od poniedziałku do soboty w godz. 11-17, 
 bilet 7 zł, rodzina 14.
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BUNKRy BLüCHERA: PRZEŻyJECIE NALOT 
BOMBOWy 

Feldmarszałek von Blücher, dowodzący armią 
pruską pod Waterloo, na dzisiejszym Starym 
Rynku w Słupsku do końca II wojny miał pomnik, 
bo służył tu w huzarach. Ponad 100 lat później, 
w połowie lat 30. zeszłego wieku, 18 km od Słup-
ska, czyli w Ustce, zbudowano kompleks bun-
krów z nadbrzeżnymi bateriami dział i nazwano 
go Blücher. Stąd nazwa współczesnej usteckiej 
atrakcji – Bunkry Blüchera, do której dotrzecie 
równie łatwo jak do innych: od syrenki kładką 
przez kanał portowy i już.

Na 12-metrowej wydmie, najwyżej nad plażą, 
ulokowano działobitnię działa prowadzącego. 
Ten bunkier ma dwie kondygnacje. Na górnej sta-
ła armata kalibru 105 mm, zachowało się gniazdo. 
W dolnej są schrony obsługi połączone podziem-
nym korytarzem z bunkrem kierowania ogniem. 
W tym muzeum z filmami, dioramami, mijając 
realistyczne postacie w mundurach, zobaczy-
cie bezsens wielkich nakładów nazistów w celu 
uczynienia z Ustki twierdzy, poznacie losy kilku 
służących tu żołnierzy niemieckich i Ameryka-
nina, który w 1944 chciał uciec przez Ustkę do 
Szwecji. Mocne wrażenia zapewni odtworzony 
nalot bombowy na Ustkę.

Czynne co dzień od 9 do 21. Można przejść samo-
dzielnie, za 10 zł wyposażą was w audioprzewod-

nik. Bilet 18 zł, ulgowy 14.

NA PRAWO KLIF, NA LEWO HITLEROWSKIE 
MOLO

Z Ustki nie ma po co iść na południe, a na pół-
noc daleko się nie zajdzie, gdyż jest coraz głębiej. 
Za to warto na zachód i wschód – to łagodnie 
męczące spacery plażą, w sam raz na wrażenia, 
zwierzenia i apetyt.

Na zachodzie – kilometr od syrenki – wchodzi 
w morze niedokończone przez Niemców, skru-
szone zębem fal molo. Powstawało jako część 
gigantycznej hitlerowskiej inwestycji. Miało mie-
rzyć 1,5 km. Między nim a portem chciano wyko-
pać dwa baseny, dla krążowników i tankowców.  
Zaledwie 200 m od tego miejsca w głąb lądu jest bar.

Wysoki klif na wschodzie to 7 km w jedną stronę, 
więcej ozonu, ale warto iść blisko wody, marsz 
po twardym mniej męczy. Do Orzechowa Mor-
skiego nie dojdziecie pierwsi – klif odwiedzał,  
by patrzeć z góry, wypoczywający w Ustce pola-
kożerca von Bismarck. Patrzył z 25 m wysokości; 
radzimy zdążyć, fale cofają wyniosły brzeg co rok 
o 2 metry, kosztem bukowego lasu. Wypatrzcie 
Orzechówkę, jej ujście to miniatura wielkich rzek, 
działa na wyobraźnię. 

200 m w głąb lądu stoi 48-metrowa ciasna wieża 
służąca leśnikom do wypatrywania pożarów, lecz 
jeśli kupicie bilety w kawiarni ośrodka Leśnik,  
na terenie którego stoi, 240 spiralnych stalowych 
stopni wkręci was w niepożałowanie wysiłku.

Obiekt zbudowano w 1892 r. jako stację pilotów 
wprowadzających większe jednostki do portu.  

W 1909 urządzono na szczycie laternę  
z żarówkami i budynek stał się latarnią.

Muzeum Chleba jest blisko morza i latarni.  
Ma ponad 2.000 eksponatów.
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Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl



F-type - zwinny, szybki i piękny. Nikogo nie dziwi, że Jaguarem nazwano najsłynniej-
szy brytyjski samochód… choć tak naprawdę, okoliczności powstania tej nazwy sięgają 

okresu przedwojennego. 

drapieżny kot 
w miejskiej dżungli

Autor: aneta dolega |  Fotografie: bogusz kluz 

zanim Jaguar został Jaguarem, przedsiębior-
stwo, z którego pochodzi, nosiło nazwę 
Swallow Sidecar Company. Produkowali 

m.in. boczne wózki do motocykli nazywane SS. 
Niestety w czasie II Wojny Światowej i po wojnie 
skrót ten kojarzył się wyłącznie negatywnie, dlate-
go też wybrano nową nazwę dla pojazdów ze Swal-
low Company. Padło na słynnego drapieżnego kota 
i był to strzał w dziesiątkę.  

Jaguar faktycznie ma w sobie coś „kociego”. 
Jest elegancki, ma klasę i nie brakuje mu pazu-
rów. Szczególnie F-Type, współczesny następ-
ca ikony tej marki E-Type’a, charakteryzuje się 
drapieżnością. Ta dwuosobowa sportowa limu-
zyna z szykującym się do skoku dzikim kotem 
na przedzie, w tym roku doczekała się liftingu  
i z fabryki wyjechał nowy F-Type, w wersji co-
upe i cabrio

F-Type Coupe R-Dynamic, który dla was przetesto-
waliśmy, został wyposażony w mocny, zaawanso-
wany technicznie 300-konny, 4-cylindrowy silnik 
benzynowy o pojemności 2.0 l, z układem turbo-
doładowania. Zapewnia to znakomitą dynamikę 
jazdy w połączeniu z niskim zapotrzebowaniem 
na paliwo. Dodatkowo wyposażono go w aktyw-
ny sportowy układ wydechowy. Po wybraniu od-
powiedniego ustawienia, można uwolnić, budzą-
cy dreszczyk u każdego kierowcy, wzmocniony 
dźwięk silnika i to przy wszystkich prędkościach 
obrotowych. Napęd na wszystkie koła wraz z ukła-
dem Intelligent Driveline Dynamics (IDD) zapew-
niają nowemu Jaguarowi doskonałe osiągi i pew-
ność prowadzenia na drodze. Z IDD współpracuje 
elektroniczny aktywny mechanizm różnicowy, któ-
ry zarządza dystrybucją momentu obrotowego do 
każdego z tylnych kół, w celu pełniejszego wyko-
rzystania dostępnej mocy. Umożliwia to późniejsze 

Moc silnika: 300 KM
Prędkość maksymalna: 250 km/h
Przyśpieszenie: 5,7-100km/h[s]
Zużycie paliwa: 8,1 l /100km
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skręcanie i wcześniejsze przyspieszanie przy wyj-
ściu z łuku. F-Type jest zwinny a jego układ hamul-
cowy indywidualnie przykłada siłę hamowania do 
kół znajdujących się po wewnętrznej stronie łuku 
drogi, aby podnieść zdolność pokonywania nawet 
ciasnych zakrętów. Przyjemność z jazdy podkręca 
świetnie zaprojektowane podwozie i sprężyste za-
wieszenie.

Sportowe samochody, z definicji i swoich właściwo-
ści, służą głównie do jednego – szybkiej jazdy. Poza 
osiągami, bezpieczeństwo ma tu również zasadnicze 
znaczenie. Jak inne modele, tak i ten jest wyposażo-
ny w szereg systemów ułatwiających życie kierowcy 
i jego pasażerom. Znajdziemy tu asystenta martwe-
go pola, asystenta pasa ruchu, który jeśli kierowca 
zboczy z drogi, przywróci auto na właściwe miejsce.  
Jest asystent parkowania - ogromne ułatwienie ży-
cia, kamery cofania i system rozpoznawania znaków 
drogowych. Przy zbyt dużej prędkości zadziała tem-
pomat a także ogranicznik prędkości, który czerpie 
wiedzę ze znaków drogowych. Dodatkową ochronę 
w modelu F-TYPE zapewni wszechstronny system 
poduszek powietrznych. Polega to na tym, że czujniki 
wykrywają wzrost i wagę pasażera, zanim przednie 
poduszki powietrzne zostaną uzbrojone. W sytu-
acjach gwałtownego hamowania, zaawansowane na-
pinacze automatycznie napinają pasy bezpieczeństwa.

Choć jest to auto dwuosobowe to bagażnik bez pro-
blemu pomieści bagaże obu pasażerów. We wnętrzu 
tego Jaguara, pomimo iż jest to coupe, jest całkiem 
sporo miejsca. Korzystanie z przyrządów i kokpi-
tu jest intuicyjne, a instrumenty są nieskompliko-
wane w obsłudze. Dzięki systemowi informacyj-
no-rozrywkowemu Touch Pro F-TYPE utrzymamy 
nieprzerwaną komunikację ze światem. Dostęp do 
zasobów treści audiowizualnych zapewnia standar-
dowy, 10-calowy wyświetlacz dotykowy, reagujący 
bezpośrednio na gesty powiększania i przesuwania. 
Zintegrowana z samochodem aplikacja Jaguar Re-
mote pozwala sprawdzać poziom paliwa, wskazać 
lokalizację pojazdu oraz zamknąć i otworzyć sa-
mochód, a także zdalnie kontrolować temperaturę 
wnętrza. Na koniec, sportowe fotele F-TYPE dyspo-
nują 12-pozycyjną regulacją, dzięki czemu możemy 
bez kłopotu dobrać idealne ustawienie. Opcjonalnie 
mogą zostać również wyposażone w podgrzewanie 
lub wentylację, podnoszące komfort podróży.

Podsumowując: nowy, koci i sportowy Jaguar jeździ 
szybko i bezpiecznie, jest wygodny, łatwy w użytko-
waniu i prezentuje się nad wyraz dobrze. Do tego 
wszystkiego jest już dostępny w Bońkowscy British 
Auto do jazd testowych, a o korzystne finansowanie 
zadba Arval.

Bońkowscy British Auto | Ustowo 58, 70-001 Szczecin

+48 91 852 34 00 | salon@british-auto.pl

www.british-auto.jaguar.pl/contact-us |    / JLRBonkowscy

Zapraszamy do naszego salonu i serwisu
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