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Miał trzy kilogramy 
narkotyków
30-letni mieszkaniec Kalisza zatrzymany za posiadanie znacznej ilości substancji 
psychotropowych. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Policjanci Wydziału 
Kryminalnego 

Komendy Miejskiej 
Policji w Kaliszu 
zatrzymali mężczyznę, 
który posiadał znaczne 
ilości substancji 
psychotropowych. 
Sprawcy zostały 
przedstawione 
zarzuty z Ustawy 
o przeciwdziałaniu 
narkomanii. 
Funkcjonariusze 
zabezpieczyli łącznie 
blisko 3,1 kg narkotyków 
oraz 106 sztuk tabletek 
ekstazy.
 
Funkcjonariusze operacyjni 

zajmujący się zwalczaniem 
przestępczości narkotykowej, 
ciągle monitorują sytuację 
związaną z przestępczością 
narkotykową. Za każdym ra-
zem, gdy dochodzi do zatrzy-
mań dilerów narkotykowych, 
akcja jest poprzedzona wielo-
ma czynnościami i ustalenia-
mi. Zawsze takie działania są 
planowane i dobrze przygoto-
wane. Często zdarza się, że 
ich służba trwa „do skutku”, 
tyle ile trzeba. To dzięki ich 

wytrwałej pracy przestępcy 
trafiają przed sąd.

Na drodze krajowej nr 11 
na terenie działania Komi-
sariatu Policji w Kórniku, 
funkcjonariusze Samodziel-
nego Pododdziału Antyterro-
rystycznego Policji w Pozna-
niu na podstawie informacji 
operacyjnej uzyskanej przez 
policjantów Zespołu dw. Prze-
stępczością Narkotykową 
Wydziału Kryminalnego Ko-
mendy Miejskiej Policji w Ka-
liszu zatrzymali 30 – letniego 
mieszkańca Kalisza, który 
poruszał się pojazdem marki 
Mercedes. W wyniku prze-
szukania pojazdu ujawnio-
no znaczne ilości substancji 
psychotropowych w postaci 
amfetaminy oraz tabletek 
ekstazy. Kolejne substancję 
odurzające odnaleziono rów-
nież w miejscu zamieszkania 
mężczyzny.

Łącznie policjanci zabez-
pieczyli 3,141 kg substancji 
psychotropowych oraz 106 
sztuk tabletek ekstazy. Po-
siadanie znacznej ilości nar-
kotyków zagrożone jest karą 
pozbawienia wolności od roku 
do lat 10.

 ● Narkotyki zarekwirowane przez policjantów.

 ● Waga do odmierzania porcji.

Niezwykłe malowidło na ścianie  
budynku przy ulicy Górnośląskiej
Mural to projekt, 

który powstał  
w ramach współpracy 
międzynarodowej 
Kalisza z partnerskim 
miastem Hamm. 
Stworzyli go artyści 
Wojciech Brewka  
i Tanja Prill.
 
Uroczystego odsłonięcia 

muralu i przecięcia wstęgi 
dokonali dziś: Krystian Ki-
nastowski, prezydent Miasta 
Kalisza; Grażyna Dziedziak, 
naczelnik Wydziału Kultury 
i Sztuki, Sportu i Turystyki; 
Tanja Prill, Wojtek Brewka; 
Piotr Bigora, dyrektor Wie-

ży Ciśnień; Manfred Lin-
demann, burmistrz Hamm; 
Uwe Sauerland, przewodni-
czący Rady Miasta Hamm.

Chciałem pogratulować na-
szym artystom Wojciechowi 
i Tanji wspaniałej pracy. Wła-
śnie na taki efekt liczyliśmy. 
Praca Tanji i Wojtka ozdobiła 
to miejsce i zmieniła jego wi-
zerunek. To efekt wspaniałej 
współpracy z naszym zaprzy-
jaźnionym miastem partner-
skim, mam nadzieję, że jesz-
cze wiele przed nami - mówił 
Krystian Kinastowski, prezy-
dent Miasta Kalisza.

Kaliszanin Wojciech Brew-
ka podkreślił, że stworzenie 

wielkoformatowego obrazu 
w rodzinnym mieście było 
jego marzeniem.  - Dziękuję 
za możliwość realizacji jed-
nego z moich marzeń - po-
wiedział Wojciech Brewka.  
- To mój pierwszy taki pro-
jekt w Kaliszu, efekt pracy 
dwojga artystów. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli 
mi zrealizować ten  
projekt.  

Jako, że za marzenia nie 
powinno się otrzymywać wy-
nagrodzenia, swoje pragnę 
przeznaczyć na aktywność 
artystyczną w Kaliszu. Już 
wkrótce wrócę do Was z no-
wym projektem. Tym razem 
do współpracy zaprosiłem 
kaliskich twórców. Razem 
stworzymy ciekawy projekt 
dla naszego miasta.

Nowy król Kaliskiego 
Bractwa Strzelców 
Kurkowych

Adam Mucha, 
przydomek 

„Bystry”, został 
nowym królem 
Kaliskiego Bractwa 
Strzelców Kurkowych. 
Gratulacje nowemu 
monarsze złożyli m.in. 
Krystian Kinastowski, 
prezydent Kalisza 
i Janusz Pęcherz, 
przewodniczący Rady 
Miasta Kalisza. Król, 
zgodnie z tradycją, 
wzniósł toast za 
pomyślność miasta 
i mieszkańców. 
Uroczysta intronizacja 
odbyła się na Głównym 
Rynku.
 
Pierwszym rycerzem 

mianowano Dariusza Sul-
wińskiego, drugim Andrze-
ja Cięgnisza. Księżniczką 

młodzieżową została Julia 
Strzelczyk, rycerzami: Alek-
sander Majerowicz i Maria 
Muller.

Podczas uroczystości na-
grodzono najlepszych strzel-
ców do tarcz: Prezydenta 
Miasta Kalisza, Starosty Po-
wiatu Kaliskiego, Kaliskiego 
Bractwa Strzelców Kurko-
wych, Pielgrzymkowej oraz 
Charytatywnej Tarczy Punk-
towanej. Rozstrzygnięty zo-
stał także konkurs plastycz-
ny, związany z działalnością 
Bractwa. Bracia tradycyjnie 
brali udział w Europejskim 
Strzelaniu o Srebrną Lilię 
św. Józefa. W tym roku za-
wody odbyły się już po raz 
27. Zwycięzcom pogratulo-
wali dziś także przedstawi-
ciele władz powiatowych, 
duchowieństwa i placówek 
oświatowych.

Po raz 19. Komenda 
Miejska Policji 

w Kaliszu, Wydział 
Spraw Społecznych 
i Mieszkaniowych 
Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu oraz 
Komenda Hufca ZHP 
byli organizatorami 
„Rajdu Urwisa”. Do 
udziału w imprezie 
zgłosiło się 11 drużyn 
reprezentujących 
kaliskie szkoły 
podstawowe. 
Tegoroczna edycja 
przebiegała pod hasłem 
„Bieg Superbohaterów”.

W rajdzie wystartowali 
uczniowie klas V z kaliskich 
szkół podstawowych. Każ-
da drużyna składała się z 
trzech zawodników. Młodzież 
uczestnicząca w zawodach 
co roku wybierana jest przez 
poszczególnych pedago-
gów szkolnych. W tym roku 
piątoklasiści zamienili się w 
superbohaterów. W Parku 
Przyjaźni, gdzie odbywał się 
rajd, rozmieszczone zosta-
ły stanowiska, na których 

uczestnicy musieli zmierzyć 
się z zadaniami. Uczniowie 
musieli wykazać się nie lada 
kreatywnością oraz pomysło-
wością podczas wykonywa-
nia poszczególnych zadań.

W tym roku w rajdzie 
uczestniczyło 11 kaliskich 
szkół podstawowych. Łącz-
nie w zmaganiach wzięło 
udział 33 uczniów wraz z 
opiekunami. Głównym celem 
przedsięwzięcia było zachę-
cenie „urwisów” do wybie-
rania zdrowych i aktywnych 
form spędzania czasu wolne-
go, a także rozwijania umie-
jętności logicznego myślenia 
oraz współpracy w zespole.

Każdy uczestnik otrzymał 
upominek oraz dyplom. Na-
grody ufundowane przez UM 
w Kaliszu wręczyli: I Zastępca 
Komendanta Miejskiego Po-
licji w Kaliszu Tadeusz Króli-
kowski, Zastępca Naczelnika 
Wydziału Prewencji i Profilak-
tyki Społecznej KMP w Kali-
szu Witold Woźniak oraz Za-
stępca Naczelnika Wydziału 
Spraw Społecznych i Miesz-
kaniowych Urzędu Miejskiego 
w Kaliszu Janusz Sibiński.

Wielki bieg  
superbohaterów
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Już w kilku krajach 
agencja handlowa 

Eurotrader321.pl  
rozwija sieć sprzedaży 
ofert polskich 
fabryk materiałów 
budowlanych, 
dostawców 
Hurtowni Materiałów 
Budowlanych Jolania 
z Kalisza. 

Ponad 25 lat temu ta hur-
townia zaczęła działalność 
wtedy jeszcze dość skrom-
nie,  jak wiele powstają-
cych w tamtych pierwszych 
latach transformacji ustro-
jowej i ekonomicznej, ale 
odważne wychodzenie 
z ofertą na zagranicę moc-
no się opłaciło, bo obecnie 
ta hurtownia coraz szerzej 
rozwija dystrybucję szero-
kiego asortymentu już wie-
lu producentów – z pomocą 
agencji handlowej Eurotra-
der321.pl

W Niemczech, Belgii, 
Holandii dobrze sprzedają 
się polskie wyroby, bo są 
tańsze, a technologicznie 
i jakością nie odbiegają od 
ofert tamtejszych produ-
centów, a często je prze-
wyższają. Tak w praktyce 
dokonuje się idea zjedno-
czonej Europy, swoboda 
handlu na terenie całej 
UE.  - Polskie firmy coraz 
lepiej uczą się reguł gry na 
rynkach zagranicznych – 
podkreśla Jan Bajkowski, 
menadżer Eurotrader321.
pl.  – Nie mamy komplek-
sów, już nie jesteśmy tylko 
podwykonawcami, czy ja-
kimś tylko uzupełnieniem 
rynków zagranicznych, ale 
równorzędnymi uczestni-
kami wymiany handlowej 
na coraz większą skalę.

Dostawcami Hurtow-
ni Budowlanej Jolania są 
takie znane firmy produk-
cyjne jak: Arsanit, Betard, 
Cemex, Drogbruk, Gre-
inplast, Pozbruk, Rem-
bet, Wienerberger oraz 
zapraszane są inne firmy 
produkcyjne do tej coraz 
szerszej współpracy. – 
Sprzedaje się za granicą 
kostka brukowa, cegły, pu-
staki, farby i lakiery i inne 
polskie materiały wykoń-
czeniowe – wyliczają Jan 
Olszewski, Waldemar 
Rosa i Małgorzata Rosa, 
zarządzający Hurtownią 
Jolania.  - W Niemczech, 
Belgii, Holandii mamy na-
sze placówki i handlowców 
rozwijających sprzedaż.

Jolania to firma rodzin-
na, która od ponad 25 lat 
niezmiennie zajmuje się 
dystrybucją materiałów 
budowlanych. Początkowo 
działalność firma prowadzi-
ła na terenie Kalisza i oko-
lic, ale stopniowo rozwijała 
i nadal rozwija sprzedaż 
na terenie całej Polski, jak 
i poza jej granicami, już 
w kilku krajach. Poszu-
kuje kolejnych menadże-
rów, partnerów, współpra-
cowników zagranicznych, 
obecnie także w Wielkiej 
Brytanii. Dostarcza towar 
zarówno firmom wykonaw-
czym, jak i indywidualnym 
kontrahentom. Tajemnicą 

sukcesu jest nastawienie 
na kompleksowy zakres 
działania - od sprzedaży 
materiałów budowlanych 
i wykończeniowych, po 
polecanie solidnych wyko-
nawców. Jolania wciąż dy-
namicznie się rozwija, za 
co została już dwukrotnie 
wyróżniona prestiżową na-
grodą Gazela Biznesu.

(ac)

Kaliska firma  
podbija Europę

 ● Siedziba firmy w Kaliszu

Hurtownia materiałów budowlanych Jolania, dwukrotny laureat prestiżowej nagrody Gazela Biznesu sprzedaje towary w wielu 
krajach Europy. Kluczem do sukcesu jest szeroki asortyment, wysoka jakość produktów i niskie polskie ceny.

ZAPRASZAMY DO KOMPLEKSU WYPOCZYNKOWEGO 

AS PIK&POD LWEM W NIECHORZU
HOTEL AS PIK, PENSJONAT POD LWEM, PENSJONAT AS PIK, 

DOMKI CAMPINGOWE

W NIECHORZU NAJBLIŻEJ DO PLAŻY Z HOTELU AS PIK!!!

LOKALIZACJA 30 m OD PLAŻY, POKOJE Z WIDOKIEM NA MO-
RZE, APARTAMENTY!!!

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszą szczegółową ofertą  
w serwisie www.aspik.pl

Hotel As Pik - ul. Parkowa 11, 72-350 Niechorze
Pensjonat Pod Lwem – ul. Parkowa 8, 72-350 Niechorze

Tel. 91 38 63 375, kom. 519 792 025
Mail: biuro@aspik.pl
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EMULSJA POLINAK 10L
Antyrefleksyja farba akry-
lowa przeznaczona jest do 
dekoracyjnego malowania 
ścian i sufitów wewnątrz 
pomieszczeń.

17,04 €

EMULSJA EKO-ŚNIEŻKA 10L
Śnieżnobiała emulsja 
przeznaczona do malowa-
nia ścian i sufitów. Po-
zwala w pełni „oddychać 
ścianom”. Jest przyjazna 
dla alergików.

15,99 €

WANNA AKRYLOWA TELIMENA 
180 WRAZ Z ZABUDOWĄ

KLEJ DO PŁYTEK
CERAMIK CZ-01.
Klej do płytek wewnętrzny, 
klasy C1 -25kg. Przezna-
czony do przyklejania płytek 
do sztywnych podłoży

3,55 €

FARBA AKRYLOWA WEWNĘTRZNA 
MATOWA FWM BIAŁA 10L
Do ręcznego lub natrysko-
wego wykonania wewnętrz-
nych powłok malarskich 
o charakterze ochronnym 
i dekoracyjnym

30,70 €
TYNK MASZYNOWY CEMENTOWO
-WAPIENNY PREMIUM ZTM-019 P 30
Służy do (maszynowego 
ewentualnie ręcznego) 
wykonywania gładkich, 
cienkowarstwowych wypraw 
tynkarskich

3,12 €

JOKERFarb-AW EKO Akrylowa far-
ba wewnętrzna. Biała. 10L
Do malowania podłoży 
z betonu, tynku cementowego 
i cementowo-wapiennego, ka-
mienia, gładzi gipsowych oraz 
płyt gipsowo-kartonowych.

11,55 €
JOKERFarb-AW SPECIAL BIAŁA 10L
Silnie kryjąca lateksowa farba 
akrylowa do wnętrz.. Dysper-
syjna farba nawierzchniowa, 
przeznaczona do wykonywa-
nia powłok malarskich o przy-
jemniej matowej optyce.

20,40 €

AKRYL GRUNT GRUNTEX
Uniwersalna emulsja 
gruntująca na silnie chłon-
ne podłoża. Stabilizuje 
i wzmacnia podłoża.  
Zwiększa przyczepność, 
odporny na zmydlanie

2,45 €

TYNK MASZYNOWY STANDARD 
ZTM-019 S 30KG
Do wykonywania jedno 
i wielowarstwowych wypraw 
tynkarskich na zewnątrz 
i wewnątrz budynków

3,04 €

296 €
KLEJ CERAMIK 
ELASTYCZNY
Cienkowarstwowa zaprawa 
klejąca o podwyższonych 
parametrach przyczepności. 
Do wewnątrz i na zewnątrz

7,84 €
KLEJ  
DO PŁYTEK  
WEWNĘTRZNY  
CX-K110 25KG   
Do przyklejania glazury i te-
rakoty wewnątrz budynków.

3,02 €

BETON B20 
CX-P220 25KG   
Do wykonywania drobnych 
prac betonowych i małej 
architektury.

2,49 €

KLEJ DO PŁY-
TEK ELASTYCZ-
NY ŻELOWY CX-
K650 25KG   

9,70 €
TYNK MINERALNY 
KAMYCZKOWY 
BIAŁY (BARANEK 
1,5 MM) CX-D800 
25KG   

8,24 €

HYDROISOLATOR – FOLIA  
W PŁYNIE 5 KG
Jednoskładnikowa, gotowa 
do użycia płynna masa 
uszczelniająca na bazie 
elastycznej dyspersji.

19,69 €

HOLENDERKA 
MADURA
Naturalna czerwień!
Cena za sztukę.

1,16 €
BLOCKPROFILE 
NL – „OKNA HO-
LENDERSKIE”
Cena według projektu + 
montaż

IDEAL 4000 
CASEMENT  – 
„OKNA HOLEN-
DERSKIE”
Cena według projektu + 
montaż

DYSTRYBUTOR MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH 
W HOLANDII ORAZ W POLSCE 

Tel +31 649 563 001 tel. +48 605 696 328

THERMATYNK-A STRUKTURALNY 
TYNK AKRYLOWY 25KG
Dostępne struktury i uziar-
nienie: „Baranek” (str. pełna) 
w odmianach 1,0; 1,5; 2,0; 2,5 
mm. „Kornik” (str. drapana) 
w odmianach 1,5; 2,0; 2,5 mm

29,80 €

Komplet mebli 
łazienkowych 

Vancouver 
Grey

248 €
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Kanadyjski standard 
opieki wreszcie w Polsce
Centrum rehabilitacji neurologicznej i rewalidacji w demencji w Otwocku zaczęło przyjmować pacjentów z całego kraju. 
Konsultacji udzielają: psychogeriatra, neurolog, psychiatra, ortopeda, lekarz rehabilitacji, neuropsycholog, neurologopeda  
oraz wysoko wykwalifikowani fizjoterapeuci.

Centrum Origin 
Otwock jest 

najnowocześniejszym 
prywatnym ośrodkiem 
rehabilitacyjnym 
w Polsce, który został 
zaprojektowany zgodnie 
z zasadami architektury 
terapeutycznej. 
Centrum dysponuje 126 
miejscami stacjonarnym.  
Od kilku miesięcy 
przyjmuje pacjentów 
do specjalistycznych 
programów.
 
W programie Origin Neuro-

Care – oferowana jest wyso-
kospecjalistyczna rehabilita-
cja neurologiczna z użyciem 
najnowocześniejszych urzą-
dzeń i robotów dla osób:

• po udarach i urazach mó-
zgu

 • po urazach rdzenia krę-
gowego i wypadkach

• dotkniętych SM i chorobą 
Parkinsona

• wymagających terapia 
afazji, zaburzeń mowy i gło-
su, dysfagii neurogennej, za-
burzeń neuro-psychologicz-
nych, nietrzymania moczu 
(NTM), zaburzeń erekcji.

W programie Origin Me-
moryCare – pacjenci do-
tknięci demencją oraz cho-

robą Alzheimera otoczeni są 
holistyczną opieką. Stoso-
wana jest walidacja geronto-
logiczna według Naomi Fail

oraz terapia reminiscen-
cyjna, kognitywna i środowi-
skowa.

Oferta Centrum obejmuje:
• pobyt diagnostyczny 

7-dniowy, którego celem jest 
ocena funkcji poznawczych, 
stanu psychicznego, funk-
cjonalna, logopedyczna, sta-
nu somatycznego, całościo-
wa ocena geriatryczna oraz 
porady dla rodzin i opieku-
nów jako wskazanie zaleca-
nych form aktywności, reha-
bilitacji i opieki

• pobyty długoterminowe 
i wytchnieniowe – zapewnia-
jące opiekę i terapię spowal-
niającą postępowanie cho-
roby. Pacjenci uczestniczą 
codziennie w rehabilitacji 
ruchowej i terapii zajęciowej 
w formach takich jak: ćwi-
czenia wokalne, taneczne, 
muzykoterapia, terapia ma-
nualna, hortiterapia, a także 
terapia sensoryczna w sali 
Snoezelen.

Dostępne są zabiegi ro-
botyczne w zakresie reedu-
kacji chodu i usprawniania 
utraconych funkcji ręki, tle-
noterapia hiperbaryczna, 

krioterapia ogólnoustrojowa 
i miejscowa, elektroterapia, 
ukierunkowana terapia ra-
diofalowa, terapia falą ude-
rzeniową, laseroterapia, 
głęboka stymulacja elektro-
magnetyczna, powtarzalna 
przezczaszkową stymulacja 
magnetyczną (rTms), masaż 
ortopedyczny, masaż limfa-

tyczny, kąpiele wirowe.
 Osobom, które chcą pod 

fachowym nadzorem za-
dbać o swoją sprawność 
centrum oferuje program 
Origin ReVital, obejmujący 
kompleksową analizę stanu 
zdrowia oraz ćwiczenia i za-
biegi zdrowotne Dostępne 
są pobyty weekendowe oraz 

turnusy odmładzające.
 Z zabiegów ambulatoryj-

nych i konsultacji lekarskich 
mogą korzystać wszyscy, 
którym zależy na dostępie 
do innowacyjnych urzą-
dzeń rehabilitacyjnych oraz 
skutecznych, uznanych na 
świecie metod terapeutycz-
nych.

Informacje, zgłoszenia  
i rezerwacja terminów:
Centrum Origin Otwock,  
ul. Bernardyńska 13
Infolinia +48 797 606 112  
tel. +48 22 102 60 80 od 
poniedziałku do piątku  
w godz. 9-18 lub mailem: 
info@originpolska.com

 ● Centrum Rehabilitacji Origin Polska w Otwocku

 ● Ośrodek zapewnia komfortowe pokoje.  ● Nowoczesne wyposażenie sali rehabilitacji ruchowej – dla dzieci (z lewej) i dla dorosłych
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Polskie wiatrakowce znane są już w wielu krajach
Na naszych oczach rozwija się technologia ultralekkich statków powietrznych. W kilku krajach, także w Polsce trwają prace nad 
doskonaleniem takich taksówek powietrznych, nazywanych wiatrakowcami. Jednym z producentów jest Trendak, polska firma 
w Jaktorowie Kolonii między Grodziskiem Mazowieckim a Żyrardowem.

Jednocześnie 
tworzona jest 

infrastruktura lądowisk 
i organizowane są 
szkolenia pilotów 
wiatrakowców 
i operatorów dronów.
 
W naszym kraju użytko-

wanych jest już około 100 
takich statków powietrznych. 
Mają one coraz więcej za-
stosowań, oprócz użytkowa-
nia w celach biznesowych 
i rekreacyjnych wykorzy-
stywane mogą być także 
do patrolowania rozległego 
terenu przez policję, straż 
graniczną, straż pożarną 
oraz znajdują zastosowania 
w rolnictwie, w geodezji - do 
skanowania i mapowania, 
a także wojsko interesuje 
się wykorzystywaniem wia-
trakowców w służbach po-
mocniczych i w szkoleniach 
poligonowych, bo ich użyt-
kowanie jest znacznie tań-
sze niż eksploatacja dużych 
śmigłowców.

JUŻ 300 MASZYN
Firma Trendak www.Tren-

dak.eu wyprodukowała już 
ponad 300 takich statków 
powietrznych. – Nasze wia-
trakowce latają już w 37 kra-
jach na pięciu kontynentach 
– wylicza Patryk Kazimierski 
z działu marketingu Trendak. 

- Lista jest długa: w Afry-
ce: Burkina Faso, w Europie: 
oczywiście Polska, Czechy, 
Słowacja, Francja, Austria, 
Niemcy, Hiszpania, Rumu-
nia, Rosja, w Ameryce

Południowej: Argentyna, 
Brazylia, Chile, Peru, Ko-
lumbia, Paragwaj, Urugwaj, 
w Ameryce Północnej: Ka-
nada, Stany Zjednoczone, 
w Azji: Kazachstan, Chiny, 
Tajlandia, a także Arabia 
Saudyjska.

ZAMIAST SILNIKA
Wiatrakowiec jest bardzo 

bezpiecznym statkiem po-
wietrznym ze względu na 

loty w autorotacji. Wypo-
sażony jest w wirnik nośny 
i śmigło napędowe pchają-
ce. Wirnik nie jest napędza-
ny silnikiem, lecz obraca się 
dzięki autorotacji, powstają-
cej w wyniku postępowego 
ruchu (wywoływanego śmi-
głem) wiropłata względem 
powietrza.

KRóTKI ROZBIEG 
I DOBIEG 50 METRóW
Lekkie wiatrakowce mogę 

wznieść się nawet do pułapu 
4000 metrów, uzyskują za-
sięg do 800 km. Do wystar-
towania potrzebują krótkie-

go pasa startowego, choćby 
trawiastego o długości 100-
150 metrów. Natomiast do 
wylądowania wystarcza pas 
o długości 50 metrów.

ZNANE OD LAT 
Wiatrakowce produko-

wane i rozwijane są już od 
ponad 40 lat. Poddawane 
są najcięższym próbom 
wytrzymałościowym na-
wet przy obciążeniu 3 ton 
- i ich konstrukcja wytrzymu-
je nawet takie obciążenie, 
znacznie przekraczające 
rzeczywiste potrzeby. Dla 
inżynierów i specjalistów, 

nieustannie doskonalących 
konstrukcje kolejnych wersji 
wiatrakowców oczywistym 
priorytetem jest bezpieczeń-
stwo użytkowników. Przed 
kilkoma miesiącami w Pol-
sce awarii uległ taki pojazd, 
ale bezpiecznie został 
sprowadzony przez pilota 
do lądowania, co świadczy 
o niezawodności konstrukcji 
i bezpieczeństwie użytkowa-
nia nawet w sytuacjach wy-
kraczających poza rutynowy 
przebieg lotu.

BEZ LICENCJI
Do pilotażu wiatrakowca 

wystarczy mieć ukończone 
16 lat oraz posiadać świa-
dectwo kwalifikacji, czyli 
ukończony kurs składający 
się z części teoretycznej 
w wymiarze 30 godzin oraz 
praktycznego pilotowania 

w wymiarze minimum 25 
godzin. Czas trwania całego 
kursu zależy od indywidual-
nego zaangażowania kan-
dydata na pilota, trwa mini-
mum około 2 miesiące.

(mj)

TERCEL 
Innowacyjny i zaawansowany technologicznie, 

2-osobowy wiatrakowiec z ustawieniem siedzeń 
side-by-side (dwa siedzenia obok siebie).

Jego w pełni zamknięte, przestronne wnętrze 
wykończone jest materiałami najwyższej jakości, 
wyposażone w awionikę najwyższej klasy, która 
obejmuje przeszkloną kabinę nawigację GPS oraz 
wiele innych urządzeń poprawiających jakość lotu. 
Dzięki dobrej stateczności i brakiem drgań w pełni 
można cieszyć się widokami z kabiny pilota.

Minimalna prędkość - 50 km/h (31 mph)
Prędkość przelotowa (75%) - 140 km/h (87 mph)
Maksymalna prędkość - 175 km/h (109 mph)
Prędkość nieprzekraczalna - 210 km/h (130 mph)
Szybkość wznoszenia - 6,1 m/s (1200 ft/min)
Minimalna długość rozbiegu - 100 m (328 ft)
Minimalna długość dobiegu - 0 – 5 m (0 – 17 ft)
Pułap - 4500 m (14760 ft)
Zużycie paliwa - 20 l/h (5.28 gallons per hour)
Długotrwałość lotu - 6 h
Maksymalny teoretyczny zasięg - 800 km (500 miles)

 ● Czy tak będzie wyglądała przyszłość?  ● Czy w przyszłości zamiast autami na wakacje będziemy latać takimi statkami?

 ● Najnowszy model wiatrakowca TERCEL w wersji Exclusive



7PortalPOLSKA.pl •   BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

PortalPolski.pl WDomowychCenach.pl PortalPOLSKA.pl

Polskie wiatrakowce znane są już w wielu krajach

 ● Ich zastosowanie może być wielorakie: w rolnictwie, wojsku, straży pożarnej a także policji czy straży granicznej.

 ● Firma już pracuje nad pasażarską wersją swojego statku powietrznego. Zaprojektowany prototyp może zabrać na pokład pilota i pięciu pasażerów.

 ● Wiatrakowce produkowane przez firmę Trendak są wykonane z wysokiej klasy materiałów, zachowaniem dbałości o najmniejsze szczegóły. 
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Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Wsi Moszczanka i Skrzebowa z okolic Ostrowa Wielkopolskiego  
z pietyzmem zachowuje polskie zwyczaje i tradycję ludową

Za granicą rozsławiają  
polską kulturę ludową
Działający przy 

Stowarzyszeniu 
od września 2007 
roku Zespół Tańca 
Ludowego „Swojacy” 
przenosi publiczność 
w różne regiony 
polskiej kultury 
ludowej. Od dziesięciu 
lat Zespół jest jedną 
z sekcji Miejsko-
Gminnego Ośrodka 
Kultury w Raszkowie.
 
 Z katowickiego II Ogól-

nopolskiego Festiwalu 
Folklorystycznego "O pu-
char czarnych diamentów" 
Zespół Tańca Ludowego 
"Swojacy" wrócił z dwiema 
nagrodami, w obu grupach 
wiekowych. W Pałacu Mło-
dzieży w Katowicach rywa-
lizowało między sobą w su-
mie 18 zespołów - każdy 
prezentował dowolnie wy-
brany taniec ludowy.

 Ostatecznie grupa dzie-
cięca "Swojaków", która 
wykonała zabawy Wielko-
polski zachodniej, okazała 
się być najlepszą w kate-
gorii wiekowej wykonaw-
ców w wieku 7-13 lat, 
zdobywając tym samym 
I miejsce. Grupa młodzie-
żowa, występująca w ka-
tegorii wiekowej 14-19 lat, 
wykonała suitę tańców rze-
szowskich, która dała jej II 
miejsce, za Zespołem Pie-
śni i Tańca "Małe Słowian-
ki" z Krakowa. Grand Prix 
festiwalu zdobył Zespół 
Pieśni i Tańca Lublin.

PONAD 60 OSóB

- Zespół składa się 
z dwóch grup wiekowych, 
dziecięcej w wieku szkoły 
podstawowej i młodzieżo-
wej w wieku gimnazjum 
oraz szkoły ponadgimna-
zjalnej i liczy ogółem po-

nad 60 osób – mówi Karol 
Marszał, kierownik organi-
zacyjny, który prowadzi ze-
spół wraz z siostrą, Jolantą 
Marszał, instruktorką i cho-
reografem.             

- Młodzież i dzieci tańczą 
krakowiaka, tańce sądec-
kie, Beskidu Żywieckie-
go, śląskie, rzeszowskie, 
lubelskie, zielonogórskie 
winobranie, a także polo-
neza, mazura, gry i zabawy 
wielkopolskie, oraz wiel-
kopolskie obrzędy: dożyn-
ki "Wieniec Wielkopolski", 
"podkoziołek" i "Nowe lat-
ko", tramblankę i obrazki 
sceniczne, kolędy i pasto-
rałki w formie tanecznej – 
dopowiada Jolanta Marszał.

Wykonują także tańce 
wielkopolskie w tym iście 
brawurowo suitę tańców 
szamotulskich "Jak sie mo-
cie" oraz wiązankę z rejonu 
Biskupizny "Domachowski 
gościniec". W wyposaże-
niu zespołu są oryginalne 
stroje wielkopolskie: bi-
skupiańskie, szamotulskie, 
zachodniej Wielkopolski 
i dziecięce dnia codzienne-
go, a także lubelskie, kra-
kowskie, rzeszowskie oraz 
szlacheckie.

Choreografem "Wieńca 
Wielkopolskiego", zielono-
górskiego winobrania, suity 
tańców sądeckich oraz ob-
razków scenicznych jest 
Dariusz Jezierski. Choreo-
grafem suit "Jak sie mo-
cie" oraz "Domachowski 
gościniec", a także obrzę-
dów "Podkoziołek" i "Nowe 
latko" jest Sławomir Paw-
liński. Natomiast choreo-
grafem mazura oraz gier 
i zabaw wielkopolskich jest 
Piotr Kulka, wszyscy trzej 
z Poznania. A choreogra-
fem tańców rzeszowskich 
oraz beskidzkich jest Ju-
styna Tomza z Rzeszowa.

Zespół "Swojacy" spo-
tyka się dwa razy w tygo-
dniu w świetlicy wiejskiej 
w Moszczance. Oprócz 
tego podczas ferii zimo-
wych oraz wakacji orga-
nizowane są wyjazdowe 
warsztaty taneczne. "Swo-
jacy" rocznie występują 
około 30 razy. W 2014 roku 
w Brzezinach, podczas 
Biesiady Folkloru Ziemi 
Kaliskiej grupa dziecięca 
"Swojaków" zajęła I miej-
sce, natomiast grupa mło-
dzieżowa uzyskała wyróż-
nienie.

ZESPóŁ WYSTĘPUJE 
TAKŻE ZA GRANICĄ

"Swojacy" występowali 
we Francji w miejscowo-
ści Dourges, w 2012 roku 
w Despotovacu w Serbii, 
w 2013 roku w Kiszyniowie 
w Mołdawii, w 2014 roku 
w Valea Doftanei w Rumu-
nii natomiast w 2015 roku 
w Jełgawie na Łotwie. Pol-
skie miejscowości, w jakich 
występował Zespół "Swoja-
cy", to m.in. Białystok, Goł-
dap, Kostrzyn Wielkopolski, 
Krotoszyn, Leszno, Ostrów 
Wielkopolski, Ostrzeszów, 
Poznań, Syców, Wołów, Że-
gocina k. Bochni.

Zespół jest współorgani-
zatorem "Swojskich Spo-
tkań z Folklorem", których 
piąta edycja, z udziałem 
zespołów z Macedo-
nii i Ukrainy odbyła się 
w sierpniu 2016 roku.

KAPELA LUDOWA

W 2012 roku powsta-
ła także Kapela Ludowa 
"Swojacy", w skład której 
wchodzą muzycy grający 
na: skrzypcach (Klaudia 
Szubert, Dominika Sobań-
ska i Dominika Sobecka), 

klarnecie (Jacek Konop-
czyński), basach kaliskich 
(Wojciech Zieleziński). Ka-
pela towarzyszy Zespołowi 

Tańca Ludowego "Swo-
jacy" podczas większości 
jego występów. Jednym 
z promotorów zespołu jest 

agencja handlowa Eurotra-
der123.pl

(ac)

 ● Zespół Tańca Ludowego Swojacy
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English breakfast unlimited...
Nowa restauracja w Liverpool
- Przygotowywanie posiłków i ich konsumpcja to kultura, to styl życia, jego piękno - o ile szanujemy nasz organizm i starannie 
dobieramy codzienny jadłospis - to dewiza właścicieli restauracji przy L20 2AB 76 Stanley Road, Liverpool, Bootle.

W Liverpool 
zaczęła działać 

międzynarodowa 
restauracja Academy 
of Health Food pod 
adresem: L20 2AB, 
76 Stanley Road, 
Liverpool, Bootle. 
Menadżer restauracji, 
Zbigniew Szary ma 
ambicje, aby nie 
tylko zapewniać 
wyżywienie klientom, 
ale także podsuwać, 
proponować, 
propagować zdrową 
żywność i zdrowy 
sposób odżywiania się.
 
Produkty spożywcze, 

z których w restauracji 
Academy of Health Food 
przygotowywane są dania, 
zarówno tradycyjne, angiel-
skie, jak też różne propozy-
cje wywodzące się z tradycji 
kulinarnych innych narodów 
pochodzą z gospodarstw 
ekologicznych, które w spo-
sób naturalny wytwarzają 
żywność, a nie produkują 
masowo, w skali przemy-
słowej. - Dbamy o naszych 
klientów, dania są przygoto-
wywane przez znakomitych 
kucharzy i z najlepszych 
produktów, sprowadzanych 
w dużej części z kontynen-
tu, z krajów, gdzie warunki 
atmosferyczne sprzyjają 
ekologicznemu wytwarzaniu 
żywności – podkreśla Zbi-
gniew Szary, menadżer re-
stauracji Academy of Health 
Food w Liverpool. - To dlate-
go już w pierwszych dniach 
restauracja szybko zaczęła 
zyskiwać stałych klientów. 
Po prostu: kto raz wpadł na 
lunch lub inny posiłek, odtąd 
nie tylko chętnie tu wraca, 

ale także nasi stali klienci 
przychodzą ze swoimi przy-
jaciółmi.

Szczupła sylwetka i spor-
towo-rekreacyjny tryb życia 
to wyzwania dzisiejszych 
czasów, a mądrze opraco-
wany sposób odżywiania 
się znakomicie pomaga 
sprostać tym wyzwaniom 
i stąd nazwa tworzonej sieci 
barów, restauracji, caterin-
gu i sklepów spożywczych: 
Academy of Healthy Food.

– Chcemy nie tylko za-
pewniać posiłki, ale także 
edukować naszych klientów 
– dodaje Dominika Brzeżań-
ska, specjalistka zdrowego 
odżywiania i zdrowego stylu 
życia. – Oferując propozy-
cje menu wybrane z tego, 
co najlepsze w kuchni bry-
tyjskiej i innych narodów, 
proponujemy mądrą taktykę 
dbałości o zdrowie. Bez na-
rzucania diety zbyt trudnej 
do zaakceptowania, ale po-
przez odpowiednie dobiera-
nie składników dań kształ-
tujemy nawyki zdrowego 
żywienia.

To dlatego restauracja 
Academy of Healthy Food 
tak szybko zdobywa stałych 
klientów – i nie tylko z oko-
licznych dzielnic miasta, ale 
coraz częściej przyjeżdżają 
zainteresowani z dalszych 
rejonów Liverpool. Na ra-
zie menu jest opracowane 
z przewagą angielskich zwy-
czajów żywieniowych, aby 
zaprzyjaźnić miejscowych 
klientów, przyzwyczajonych 
do tradycyjnych potraw. 
Stopniowo jednak wprowa-
dzane będą także potrawy 
dietetyczne oraz warzywne 
zamienniki mięsa i wędlin, 
aby przekonywać klientów, 

że rozsądne, nie nazbyt 
gwałtowne i nie nazbyt ra-
dykalne zmniejszanie ilo-
ści konsumowanego mięsa 
i wędlin sprzyja odkrywaniu 
nowych smaków, smako-
witych kompozycji smako-
wych, służących zdrowemu 
stylowi życia.

Dawniej dobrobyt był ko-
jarzony z obfitym spożywa-
niem mięsa i wędlin w co-
dziennym jadłospisie, także 
w Polsce, gdzie przez dzie-
sięciolecia gospodarki na-
kazowo-rozdzielczej ówcze-
sne władze notorycznie nie 
radziły sobie z zapewnia-
niem zaopatrzenia w mięso 
i wędliny. Tymczasem teraz 
okazuje się, że dobrobyt to 
świadome odżywianie się, 
świadome zmniejszanie 
procentowego udziału zbyt 

kalorycznych produktów 
spożywczych w codzien-
nym jadłospisie, a przy 
tym dobieranie kompozycji 
warzywno-owocowych za-
pewniających tworzenie co-
dziennego jadłospisu służą-
cego dobremu zdrowiu.

Restauracja Academy of 
Health Food w Liverpool 
zaprasza klientów stawiają-
cych na dobry styl życia, ale 
także entuzjastów zdrowego 
żywienia do współpracy, do 
przeprowadzania pokazów 
prezentujących ciekawe po-
trawy, także potrawy diete-
tyczne. Można też zgłaszać 
telefonicznie rezerwację 
miejsc, wyżywienie dla grup 
zorganizowanych, a także 
można zamawiać telefo-
nicznie dostarczanie dań 
restauracyjnych, cateringo-

wych i przekąsek do domów 
i miejsc pracy w promieniu 2 
mil od restauracji Academy 

of Healthy Food L20 2AB 
76 stanley Road, Liverpool, 
Bootle.

 ● Tradycyjne angielskie śniadania, ale także Akademia 
Zdrowego Żywienia - w nowej restauracji w Liverpool

Zamówienia i bliższe informacje na temat restauracji, 
organizacji imprez, usług cateringowych itp. 

pod numerem tel. 0044 (0)1519 227 632
oraz w serwisie: WDomowychCenach.pl/Liverpool
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Polacy za granicą
Sponsorem jest 
Pierwsze Niezależne Radio Polonijne 
poloniaintheworldpl
www.poloniaintheworld.pl 

Gramy to, co inni  
boją się nawet zanucić!
 poloniaintheworldpl to pierwsze niezależne radio polonijne. To muzyka „do posłuchania”, dla najszerszej publiczności.  
 Wejdź na www.poloniaintheworld.pl i przekonaj się sam!

Przeboje, które lubimy, utwory, z którymi 
mamy piękne wspomnienia, sporo 

nowości, odważna muzyka patriotyczna, 
a także szansa dla młodych, debiutujących 
– takie jest Pierwsze Niezależne Radio 
Polonijne poloniaintheworldpl 

- Dbamy nie tylko o rozrywkę i propagowanie 
polskiej kultury w świecie – podkreśla Zbigniew 
Szary, założyciel Pierwszego Niezależnego Ra-
dia Polonijnego poloniaintheworldpl.  - Ale promu-
jemy także oferty polskich producentów towarów, 
które oferujemy w wielu krajach. Na przykład jest 
duże zainteresowanie polskimi produktami spo-
żywczymi. Staramy się pomagać w starcie i ota-
czamy opieką reklamowo-marketingową startu-
jące firmy i promujemy na antenie radia młode 
zespoły, twórców, kompozytorów zapraszanych 
do współpracy. 

Mottem radia jest hasło: Dla Was, O Was, Przez 
Was - a o co w nim chodzi, zobacz na www.polo-
niaintheworld.pl

Radio słuchane jest w wielu krajach Europy 

i świata, wywołuje odzew słuchaczy z nieraz z od-
ległych krajów. A najliczniejszych słuchaczy znaj-
duje w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech, Au-
strii, Norwegii, Szwecji, Polsce często w Czechach 
i Słowacji. Zdarzają się maile nawet z antypodów, 

z Australii oraz licznych słuchaczy Poloniainthe-
worldpl ma w USA i nawet w Kanadzie czy Australii. 

Kontakt: Zbigniew Szary
poloniaintheworldpl@gmail.com

tel. 00447594365370
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Nasz zespół specjalistów reklamy i promocji medialnej:
• redaguje i publikuje w mediach artykuły prasowe promocyjne (także w językach obcych dla zagranicy)
• eksponuje reklamy prasowe w gazecie drukowanej i w portalach internetowych
• wykonuje i montuje reklamę zewnętrzną (szyldy, bilbordy, flagi reklamowe, potykacze, inne)
• wykonuje i nakleja okleiny reklamowe na samochodach i witrynach sklepów
• projektuje i drukuje plakaty, wizytówki, foldery reklamowe, gazetki reklamowe.

Wystarczy zgłosić chęć skorzystania: tel. +48 799-017-561, e-mail: marek.jarosinski63@wp.pl

Pomagamy polskim firmom każdej branży – kompleksowo. 
Bierzemy firmę pod lupę – i rozwijamy, rozwijamy sprzedaż.

PortalPOLSKA.pl

Poczet czytelników

 ● Prezentujemy Poczet na-
szych Czytelników – z róż-
nych miast i miejscowości, 
także z wczasów i wycie-
czek, gdziekolwiek dociera 
nasze czasopismo.

Zapraszamy do przysyła-
nia na adres: 
marek.jarosinski63@wp.pl

 lub 
inkubator@portalpolski.pl
zdjęć, imion osób prezento-
wanych na zdjęciach i kilku 
zdań na temat osoby lub kil-
ku osób, np. rodziny, grupy 
przyjaciół.

Warunkiem opublikowania jest 
prezentowanie na zdjęciu do-
wolnego numeru naszego cza-
sopisma.

Fo
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Polacy za granicą
Sponsorem jest 
Pierwsze Niezależne Radio Polonijne 
poloniaintheworldpl
www.poloniaintheworld.pl 

Anna Pitan Services  jest połącze-
niem moich zainteresowań i pasji. W dobie wszechpa-
nującego stresu, pędu i napięcia nasze możliwości psy-
cho-fizyczno-społeczne tracą swoją moc, a tym samym 
tracimy siebie, czasem nawet dosłownie... Dlatego po-
łączenie psychologii, technik relaksacyjnych, zajęć arty-
stycznych, grupowych spotkań edukacyjnych uważam za 
bardzo trafne, cenne i niezwykle ważne.

Myślę, że każdy z nas powinien dbać o swoją strefę 
emocjonalną, fizyczną, duchową, intelektualną i społecz-
ną. Wypełniając te elementy naszego życia, możemy 
z pełną uczciwością spojrzeć w lustro i powiedzieć sobie: 
„ Hej! Jestem fajnym, dobrym i szczęśliwym człowiekiem!”

A czyż nie o to nam chodzi?

Zapraszam do kontaktu i współpracy. Udzielam porad 
psychologicznych indywidualnie i dla par. Prowadzę ak-
tywne zajęcia grupowe. Wykonuję masaż relaksacyjny 
w domach klientów, a także w miejscu pracy. Jako arty-
sta-rzemieślnik z zamiłowania często uczestniczę w prze-
różnych imprezach kulturalnych, a swoje doświadczenia 
chętnie dzielę z innymi, na przykład podczas prezentacji 
biznesowych lub indywidualnych zajęć plastycznych dla 
dzieci.

Dobrego życia!  Mgr Anna Pitan

Jesteśmy organizacją (non for profit) finansowaną częściowo przez rząd brytyjski, dlatego 
nasze usługi są darmowe, lub w części dofinansowane.

• Pomagamy dostać się na Uniwersytety – chcesz zdobyć wyższe wykształcenie – z nami 
to się uda – 100% zadowolonych studentów.
• Doradztwo zawodowe i personalne
• Coaching, mentoring, warsztaty motywacyjne i budowania pewności siebie
• Pomoc w napisaniu profesjonalnego CV, znale-
zieniu pracy, przygotowaniu się do rozmowy kwa-
lifikacyjnej
• Pomoc w wyborze ścieżki kariery, rozwoju karie-
ry, rozwoju firmy
• Możliwość zdobycia zawodowych kwalifikacji an-
gielskich Level 2 i Level 3 oraz functional skills
• Ponad 900 kursów i kwalifikacji online – jesteśmy 
partnerem learndirect
• Wolontariat, praktyki i wiele innych.

Więcej: www.new-start4u.co.uk

New Start 4 U Community Interest Company 
– Jesteśmy, abyś ty mógł osiągnąć sukces!!! The aim of New Start 4 U CIC is to help migrants who settle down in the UK with all 

aspects of everyday life. Whether we have been in England for many years, or just ar-
rived, many of us would like to obtain English qualifications find better jobs or start our 
own businesses, but often do not know how to go about it and where to start. New Start 
4 U Community Interest Company offers a personal counselling and vocational training 
service, along with thorough coaching and assistance in finding a job, or further study.

How we can help?
• We recruit for specific Degree courses BSc, MSc and MBA and 
offer free help and advice.
• Career advice and guidance, help with CV and interview skills
• Help with finding a suitable job and/or training
• Business advice – if you want to open your own business
• In our centre you can also undertake various training and gain 
formal qualification
• Functional Skills qualifications – Level 1 and Level 2

More information: www.new-start4u.co.uk
Contact us 02477671470 or email: info@new-start4u.co.uk 
New Start 4 U CIC, 12-14 Riley Square, Coventry, CV2 1LX

New Start 4 U Community Interest Company



12 PortalPOPLSKA.pl •  BEZPŁATNA GAZETA LOKALNA

PortalPolski.pl WDomowychCenach.pl PortalPOLSKA.pl

BEZPŁATNA GAZETA
Oddziały: Gdańsk, Kraków, Nowy Sącz, 
Radom, Warszawa, Zielona Góra

Wydawca: 
PortalPOLSKA.pl   
Agencja Reklamowo-Promocyjna
ul. Falkowska 86,  
33-300 Nowy Sącz

Zespół redakcyjny: 
Marek Jarosiński (redaktor naczelny), 
Justyna Szczypuła (zastępca red. nacz.), 
Ama Chrzanowska, Adrian Dudkiewicz, 
Łukasz Razowski, Joanna Szubstarska, 

Marta Smal,  Sylwester Woźniak
Kontakt z redakcją:
inkubator@portalpolski.pl, 
marek.jarosinski63@wp.pl, 
tel. +48 799-017-561

Szata graficzna skład i druk:
ART-SERWIS, Artur Pedryc
ul. Modrzewiowa 14, 26-001 Masłów, 
tel. +48 513-01-04-04
www.artserwis.info, biuro@artserwis.info

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treść reklam i ogłoszeń, nie zwraca 
tekstów niezamówionych i ma prawo 
do ich redagowania, skracania oraz 
opatrywania własnymi tytułami.

PortalPOLSKA.pl

Jest takie miejsce nad polskim 
morzem, gdzie czas płynie wolniej, 

a z pięknej plaży widoki zachwycają. 
To Darłowo, zlokalizowane 
w północno-zachodniej Polsce, 
nazywane królewskim miastem. 
Leży nad morzem, na Pobrzeżu 
Koszalińskim, w dolinie rzek Wieprzy 
i Grabowej.
 
Perłą zabytków Darłowa jest Kościół Ma-

riacki z 60-metrową wieżą, znajdujący się 
tuż przy Mauzoleum Pomorskim.

Wokół darłowskiego Ratusza podziwiać 
można renesansowe zabudowania, a tuż 
przy rynku miejskim znajduje się ciekawa 
Galeria Ryb Morza Bałtyckiego. Pięknym 
miejscem, nadającym królewskości miastu 
jest Zamek Książąt Pomorskich – miejsce, 
które swymi narodzinami uświetnił król Eryk 
Pomorski, władca Szwecji, Danii i Norwe-
gii, który nazywany jest ostatnim bałtyckim 
wikingiem. Był władcą trzech państw, które 
jednak po krótkim okresie panowania zbun-
towały się przeciwko niemu. Przyszedł na 
świat w Darłowie w 1382 roku w możnej i bo-
gatej rodzinie. Jego ojcem był książę słupski 
Warcisław VII wywodzący się z rodu Gryfi-
tów, natomiast matka Maria reprezentowała 
ród meklemburski oraz była spokrewniona 
z trzema rodzinami królewskimi: norweską, 
szwedzką i duńską. Zamek Książąt Pomor-
skich to jedyna budowla gotycka w Polsce, 
gdzie planem konstrukcji jest kwadrat, a ca-
łość wieńczy 24-metrowa wieża. Obecnie 
funkcjonuje tu muzeum.

Domki letniskowe w Darłowie znajdują 
się w ogrodzie o dużej powierzchni aż 10 
tysięcy m. kw., jest to więc znakomite miej-
sce na wypoczynek z dziećmi. – Nasz ośro-
dek ma charakter bardziej agroturystyczny 
– zaprasza Mariusz Madej, zarządzający 
obiektem. - Teren jest ogrodzony, obsiany 
trawą i zadrzewiony. Na posesji znajduje się 
plac zabaw dla dzieci, nieodpłatne miejsca 
do parkowania, a przy każdym domku moż-
na rozpalić grilla. Dzieci obcują z przyrodą 
i mają mnóstwo przestrzeni do biegania.

Prosto z ośrodka można dojść na plażę  
pieszo wśród zieleni, dojechać rowerem, 
tramwajem wodnym z Darłowa, ciuchcią, 
która kursuje tylko w sezonie, bądź doje-
chać do plaży samochodem - bez korków, 

a także rowerem, który można wypoży-
czyć. Na terenie posesji znajduje się duża 
altana ogrodowa, w której można miło spę-
dzić czas. Zaledwie 100 metrów od ośrod-
ka znajduje się restauracja, w której można 
wykupić posiłki w abonamencie.

- Nasze domki letniskowe położone są 
nad morzem, w cichej i spokojnej dzielnicy 
Darłowa przy ul. Polnej 45-47 – objaśnia 
Mariusz Madej – i zachęca: - Prostą drogą 
z ośrodka można dojść spacerkiem do mo-
rza w czasie około 25 minut lub samocho-
dem w 5 minut. Plaża jest piaszczysta i sze-
roka, mało zaludniona lub można równie 
łatwo dojść do plaży w Darłówku. Po drodze 
mijamy farmę wiatraczną.

W ofercie U Sevilli.pl są domki letniskowe 
drewniane 4-5-osobowe oraz 5-6-osobowe, 
z internetem Vi-Fi. A także domki letniskowe 
murowane, całoroczne 4-6 osobowe.

Turystów do Darłowa na wczasy nad mo-
rzem przyciągają głównie plaże w Darłówku, 
oddzielone Wieprzą. Podzielić je można na 
plażę wschodnią i zachodnią. I to właśnie 
ta druga co roku gromadzi rzesze turystów, 
oferując bezpieczną i czystą przestrzeń do 
beztroskiego odpoczynku. Wschodnia część 
plaży jest rozległa, rozciąga się aż do jezio-
ra Kopań. Tu warto wybrać się także na wy-
cieczkę rowerową, by zaobserwować nie tylko 
piękno przyrody, ale również morskie laguny.

Zwiedzając Darłowo, warto zrobić pamiąt-
kowe zdjęcie przy symbolu miasta – Pomni-
ku Rybaka, ustawionemu w centrum, na 
Placu Kościuszki. Rybak oddaje część cało-
rocznej, wędkarskiej stolicy Polski, za którą 
Darłowo uchodzi.

Więcej na stronie  
www.usevilli.pl

Publikacja promocyjna

Tarnów jest atrakcyjnie 
położonym miastem, blisko 

Krakowa i Rzeszowa oraz jest 
znakomitą bazą wypadową do 
słynnego “Skamieniałego Miasta” 
w Ciężkowicach, w góry Beskidu 
Sądeckiego, do Krynicy-Zdroju, 
Nowego Sącza, Szczawnicy 
i Krościenka, Nowego Targu i nawet 
do Zakopanego. Klimat tego miejsca 
tworzy historyczna, zabytkowa 
zabudowa Rynku z ratuszem z połowy 
XIV wieku, urok zadbanych kamienic, 
głównie XIX-wiecznych, w części 
renesansowych.
 
Architektura zabytkowej części Tarnowa 

nazywana jest Perłą Renesansu. Zachowa-
ny jest średniowieczny układ Starego Miasta, 
a wokół zapraszają restauracje i kawiarenki. 
Aparthotel Zakątna także mieści się w za-
bytkowej kamienicy, z późniejszego okresu, 
z 1840 roku – odnowionej i z nowocześnie 
zaprojektowanym uzupełnieniem historycz-
nej elewacji. Aparthotel Zakątna tchnął nowe 
życie w mury zabytkowej kamienicy. Mieści 
6 nowoczesnych, przestronnych i starannie 
wykończonych pokoi i apartamentów, urzą-
dzonych w różnych stylach europejskich.

Wybrać można apartamenty o charakte-
rze śródziemnomorskim, prowansalskim, 
skandynawskim, industrialnym, a także gla-
mour i inne. Butikowy charakter obiektu oraz 
niepowtarzalny rozkład poszczególnych 
apartamentów daje gościom możliwość 
wyboru wnętrza zgodnie z własną estetyką 
i upodobaniami. Noclegi w tarnowskim Apar-
thotel Zakątna umożliwiają znakomite jedno-
dniowe wycieczki po całym regionie, a dobre 
połączenie autostradą A 4, także kolejowe 
z Krakowem zapewnia łatwy dojazd. Nie tyl-
ko w wakacje liczne kawiarnie i restauracje 
zapraszają gości miasta, wystarczy wyjść na 
kilkuminutowy spacer z hotelu.

Także łatwo z Tarnowa pojechać do Gor-
lic, gdzie toczyły się walki jednej z większych 
bitew I wojny światowej, a także są do zwie-
dzania ślady rozwoju polskiego przemysłu 
naftowego. W latach 1853–1858 w Gorli-
cach pracownię miał Ignacy Łukasiewicz, 
farmaceuta, konstruktor lampy naftowej, 
ojciec przemysłu naftowego. Na skrzyżowa-
niu ulic Kościuszki i Węgierskiej w Gorlicach 

można zobaczyć miejsce, gdzie zapłonęła 
pierwsza na świecie uliczna lampa naftowa.

Czekają szlaki turystyczne w górach Be-
skidu Sądeckiego w okolicach Piwnicznej
-Zdroju, Muszyny-Zdroju, Krynicy-Zdroju, 
Wierchomli, Tylicza, Starego Sącza i Nowe-
go Sącza – i dalsze, aż po Pieniny i Gorce.

Publikacja promocyjna: 
www.AparthotelZakatna.pl

 ● Rozległy teren jest rajem dla dzieci

 ● Przytulne, klimatyczne pomieszczenia

 ● Renesansowy Ratusz w Rynku Tarnowa

 ● Zaciszne uliczki okolic tarnowskiego 
Rynku

 ● Zabytkowa kamienica Aparthotel Zakątna

 ● W pobliżu góry Beskidu Niskiego

Gdzie na wakacje?
Nad morze... ...czy w góry?


