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Co nam przyniesie rok 2019? Teoretycznie tego nie wiemy, ale to co wydarzy się w naszym życiu zależy
w dużej mierze od nas samych. Przecież sami mamy wpływ na to, czy będziemy dobrze ubrani, czy też będziemy mieć wymarzoną sylwetkę. Stąd w naszym Magazynie porady i wywiady, które być może w jakimś
stopniu pomogą. Sami decydujemy także, kto sprawuje władzę w kraju, w mieście, a to wbrew pozorom
ma wpływ na nasze życie, co więcej na nasze obciążenia finansowe lub pomoc od instytucji państwowych.
W naszym Magazynie ograniczamy się do polityki, poprzez umożliwienie osobom znanym umieszczenie
felietonów i to w zupełności wystarcza. Mam nadzieję, ze w nowym roku pojawią się także nazwiska polityków z PiS, bo do tej pory mimo przedstawianym im propozycji, politycy z tej opcji ( w końcu największej) nie potrafią, albo nie chcą pisać i informować o swoich spostrzeżeniach ze świata polityki. Szkoda,
mam nadzieję, że nie jest prawdą, iż teksty polityków z PiS muszą być cenzurowane przez centralę. Na
co mamy jeszcze wpływ? Na to co czytamy, na to jak się urządzimy w domu i czym chcemy jeździć po
ulicach. Dlatego przedstawić chcieliśmy w najnowszym wydaniu nasze odkrycie w dekoracji wnętrz, że ta
czynność też staje się sztuką, a zwykła ściana może być najbardziej dekoracyjnym elementem w domu. Ponadto w związku z tym, że cały rok 2019 przed nami, wychodzimy delikatnie w artykułach do przyszłości,
która za rok być może będzie teraźniejszością. Produkcja prądu na potrzeby własne, a później wykorzystanie go w życiu codziennym, to nieuniknione. Pojazdami elektrycznymi będzie jeździła większość z nas,
tylko wciąż nie wiemy, czy prąd do nich będzie także pochodził z ekologicznych źródeł odnawialnych, czy
z dymiących kopalni opalanych węglem, dzięki którym już w nowym roku odczujemy zwiększenie opłat za
prąd.
Piotr Kurzyna
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U ssaków piersi formują się w czasie owulacji, albo podczas opieki nad potomstwem,
by podawać młodym mleko. Prosta jest więc
reguła, że jak nie ma potomstwa, to nie ma
piersi. Jednak u ludzi jest inaczej. Kobiece
piersi rosną podczas dojrzewania, a nie ciąży
(w tym czasie jedynie lekko powiększają
swoją objętość), czy uformowanie się piersi
u kobiet, to jakieś skrzywienie ewolucyjne?
Zapewne ma to coś wspólnego z darwinowską teorią ewolucji, która została
w późniejszym czasie rozwinięta przez
innych naukowców. Wśród nich znalazł
się Desmond Morris , który na początku XX
wieku propagował teorię powstania człowieka i zależności od instynktów zwierzęcych.
W swojej książce Naga Małpa (1967), która
została zakazana przez kościół, wskazywał iż
piersi ukształtowały się u ludzi jako symulant
seksualności. Przez to zdetronizowały nawet
pupę, która w wielu kulturach wciąż jest
wysoko oceniana w aspektach seksualności.
W momencie, gdy naczelne poruszały się na
dwóch nogach, piersi zaczęły znajdować się
na linii wzroku i ich wielkość wskazywała
dojrzałość płciową i możliwości prokreacyjne. Dlaczego więc piersi nie znikają całkowicie w momencie menopauzy? Czy to będzie
kolejny etap w ludzkiej ewolucji? Krągłości
piersi, również mają znaczenie. Inne na-

czelne posiadają krągłe pośladki, co ma być
naturalnym afrodyzjakiem, ludzie nie różnią
się od nich tak mocno, bo też faworyzują
krągłości, ale przednich części ciała.
Piersi również zmieniły się pod względem
połączeń neuronowych. Zbadał to Larry
Young, profesor psychiatrii na Emory University. Według profesora, ewolucja człowieka wykorzystała obwody neuronowe naszych
przodków, które najpierw ewoluowały w celu
wzmocnienia więzi matka-niemowlę w trakcie karmienia piersią. Obecnie mózg wykorzystuje te obwody również do wzmocnienia
więzi ale także między partnerami. Wniosek?
Mężczyźni, jak dzieci, kochają piersi.
Wszyscy zatem uwielbiają piersi, a te niestety mogą być jednocześnie śmiertelnie niebezpieczne dla właścicielek. Rak piersi jest
wciąż jednym z najczęstszych nowotworów
powodujących śmierć. Ryzyko wzrasta wraz
z wiekiem. Najczęściej jest tam, gdzie dzielenie tkanek, gdy nowo rodząca się komórka
może zejść „na złą drogę” rozwoju i stać się
komórka nowotworową. Tkanka w piersiach
dzieli się niestety wyjątkowo prędko. Dlatego
tak ważne jest regularne badanie. Wyjątkowość ludzkich piersi w skali wszystkich
gatunków na ziemi jest niepodważalna.
Powinniśmy oddawać im należyty szacunek.
5
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Prof. Bogusław Liberadzki,

Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego

„O roku ów!”
„Kto ciebie widział
w naszym kraju!”…
Ten na pewno się
nie nudził. Co to, to
nie! 2018, to rok gorących wydarzeń w Polsce
i Polski dotyczących.
Po wyborczej przerwie znów poszliśmy do
urn. Wybieraliśmy nowych wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, radnych. Gdy
opadł wyborczy kurz okazało się, że w wielu
miejscach pozostało tak, jak było. Jednak nie
wszędzie.
W Wałczu nastąpiła zmiana – nowym
burmistrzem został pan Maciej Żebrowski,
któremu składam serdeczne gratulacje, życząc
dobrej pracy na rzecz miasta. Tym bardziej,
że „przejmuje lutnię po Bekwarku”. Dotychczasowej pani burmistrz – pani Bogusławie
Towalewskiej, gratuluję dotychczasowych
osiągnięć i życzę dalszych sukcesów w nowej
roli - radnej Wałcza. Serdecznie gratuluję
także wszystkim pozostałym radnym miasta
i powiatu, jak również wójtom i wójcinom,
których praca na rzecz gmin jest nie do
przecenienia.
Tak się składa, że bardzo wielu prezydentów,
burmistrzów i wójtów z województw zielonogórskiego i zachodniopomorskiego znam osobiście – jestem wszak posłem do Parlamentu
Europejskiego z tego regionu. Współpracowaliśmy przy różnych okazjach – wszędzie
tam, gdzie, jako wiceprzewodniczący PE
mogłem przyczynić się do zasilenie lokalnych
inicjatyw wsparciem ze strony Unii. Ostatni
przykład, to budowa tunelu pod Świną, który
wreszcie połączy Świnoujście z resztą Polski.
Koszt 220 mln. euro… Ale 180 mln. wyłoży
Unia! A także budowa obwodnicy Wałcza potrzebnej miastu niczym tlen – wartość blisko

538 mln zł, z czego ponad 264 mln zł. z Unii.
Takich przykładów jest w obu województwach bardzo dużo. Właściwie wszędzie
możemy spotkać tablice z gwieździstym
znakiem UE, które informują, że ta droga,
to centrum kultury, ten dworzec, szkoła,
program badawczy, zakład, park, plac zabaw
dla dzieci powstały, rozbudowały się, zostały
wyremontowane dzięki wsparciu unijnemu.
Fundusze spójności, regionalne, rolne, to
źródło finansowania lokalnych potrzeb nie
do przecenienia dla władz samorządowych.
Rok 2018, to także czas sporu rządu PiS
z Unią Europejską o kształt rządowej reformy
sądownictwa. Każdy, kto obserwuje życie
polityczne wie, że to nie jest łatwy dialog.
UE nic nie ma do zmian w polskim systemie
sądownictwa, pod warunkiem, że są zgodne
z Traktatem Akcesyjnym, czyli prawami
Unii, których zobowiązaliśmy się przestrzegać i z Konstytucją RP. Zdaniem polskiego
rządu są zgodne, zdaniem UE, licznych
instytucji unijnych i organizacji prawniczych
– nie są.
W wyniku tego sporu Polska stała się pierwszym krajem w historii UE, wobec którego
wszczęto procedurą art. 7 Traktatu Europejskiego. Użycie go przewidziane jest w sytuacji, kiedy praworządność i fundamentalne
zasady demokratycznego państwa prawnego
są w sposób istotny zagrożone.
Po wielu miesiącach rząd PiS uległ i wycofał najbardziej drastyczne zapisy dotyczące
Sądu Najwyższego. Mimo oczekiwań, to nie
koniec. Przynajmniej dopóki nie ustaną inne
przyczyny wszczęcia procedury: niezgodny
- zdaniem UE - z Konstytucję RP sposób wyłonienia KRS i TK. W 2019 roku czekają nas
więc na pewno nowe emocje i nowe nerwy.
Ale nie tyle Polska, co Wlk. Brytania była
w centrum europejskich wydarzeń. Obywa7
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tele królestwa w referendum zdecydowali
o wyjściu z UE. Ma to nastąpić z końcem
marca 2019 roku. Jednak im bliżej tego
terminu, tym mniej wiadomo. Wynegocjowany pakt rozwodowy nie ma bowiem szans
na zatwierdzenie przez brytyjski parlament.
Jakakolwiek jego zmiana też nie ma szans.
Zdaniem Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, Wielka Brytania może w każdej
chwili odstąpić od Brexitu. Będzie tak, jakby
się nic nie stało.
Koniec roku zaznaczył się we Francji protestami tzw. „żółtych kamizelek”. W symboliczny sposób obywatele nawiązali do rządowych
podwyżek akcyzy na paliwa, co zawsze wywołuje wzrost cen wszystkich towarów i usług.
„Żółte kamizelki”, to w tym kraju obowiązkowe wyposażenie samochodów. Protest
przeciwko rosnącym kosztom utrzymania
przekształcił się w potężne bitwy uliczne –
najpierw w Paryżu, potem w innych miastach
Francji, jak również innych państwach UE.

To jeden z poważnych sygnałów, że Unia
musi iść w kierunku Europy socjalnej. Takie
też jest stanowisko Grupy Socjalistów i Demokratów w PE. Uważamy, że trzeba wysłać
do obywateli proste, ale wiarygodne przesłanie: my, Unia Europejska jesteśmy po to,
żeby was, ludzi, chronić. Dlatego jako Grupa
Postępowych Socjalistów i Demokratów
w Parlamencie Europejskim opowiadamy się
za „zorientowaniem na człowieka” w wieloletnich ramach finansowych. Tyle samo
co dotąd środków na politykę spójności, na
politykę rolną i trzy razy więcej na Erasmus
- po to, żeby młodzi ludzie mogli się kształcić; dwukrotnie więcej środków na badania,
rozwój i innowacje. W tym kierunku zmierza
europejska lewica. Czy jej plany się ziszczą?
Jeśli będzie silna, to tak. O tym jednak zdecydują wyborcy – już niedługo, w maju.
Bogusław Liberadzki

Paweł Suski,

Poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska

Szanowni Państwo,
kończy się 2018
rok, rok doskonałej
koniunktury gospodarczej na świecie,
jeden z najlepszych,
po dwóch fazach
olbrzymiego kryzysu w ostatniej dekadzie. Rok wielkich osiągnięć człowieka
w dążeniu do podboju kosmosu. Dziś już
wiemy, że w przyszłym roku rozpoczną się
loty turystyczne, po udanym teście statku,
samolotu Virgin Galactic, który wzniósł
się na wysokość ponad 80 km. Świat pędzi
do przodu, wspiera nowoczesne technologie, tylko Polska w ostatnich trzech latach
zatrzymała się w rozwoju.

Jedną z największych porażek polskiego rządu, jest odejście od priorytetów
zwiększenia udziału energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł.
Taka strategia, to cofanie się. W grudniu,
w Katowicach odbył się Szczyt Klimatyczny COP24, który dla polskich władz
okazał się kompletną kompromitacją.
Polska, podczas tego wydarzenia, została
„uhonorowana” antynagrodą, podsumowującą szczyt. ,,Skamielina Roku” została
przyznana zarówno polskiej prezydencji,
jak i polskiemu rządowi. Pierwszy raz
w historii tę nagrodę przyznano gospodarzowi szczytu klimatycznego. To efekt
stanowiska przedstawionego przez Prezydenta i Premiera, którzy podczas szczytu
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dotyczącego ograniczeń w emisji gazów
cieplarnianych, w obecności państw, takich
jak np. Malediwy, które za kilkanaście lat
mogą zniknąć z map świata, oświadczyli, że
Polska nie zrezygnuje z węgla, jako głównego surowca w produkcji energii elektrycznej. Dla PiS-u wiatraki, elektrownie wodne,
czy fotowoltaika, to niepotrzebny zbytek,
a ocieplenie klimatu to bzdura, bo jak powiedział podczas obrad Henryk Kowalczyk,
minister ochrony środowiska, ,,za emisje
gazów cieplarnianych odpowiadają gnijące
drzewa”.
Taki wstyd przynoszą nam na świecie
rządzący.
W ciągu trzech lat rządów, PIS zablokował
rozwój odnawialnych źródeł energii. Polska
jest zobowiązana do osiągnięcia w 2020
roku, 15 % udziału energii elektrycznej
pochodzącej z OZE, w stosunku do całkowitej energii wyprodukowanej. Do 2015 r.
osiągnęliśmy, stale zwiększając ten udział,
prawie 12%. Niestety po objęciu władzy
przez PiS, wskaźnik zaczął spadać, dziś
jest on znacznie niższy niż w 2015 r. Jak
stwierdził NIK, wskaźnik jest najniższy od
2013 roku, co naraża nas na obligatoryjną
konieczności zakupu OZE z nadwyżek innych państw. Uzupełniające nabycie może
nas kosztować nawet 8 mld zł. Destrukcja
w OZE oraz jasny przekaz o węglowej
polityce energetycznej, spowodowały, że
w 2019 roku czekają nas olbrzymie podwyżki cen energii. Wprawdzie premier rządu,
Mateusz Morawiecki i jego ministrowie,
w ostatnim czasie nie potrafią sprecyzować żadnej wiarygodnej informacji, ale
spółki energetyczne, póki co, rozsyłają
nowe cenniki i warunki dostaw do odbiorców, z cenami wyższymi, nawet o 70 %.
Nawiasem mówiąc premier w ciągu kilku
dni wielokrotnie zmieniał zdanie na ten

temat. Jest bardzo prawdopodobne, że inny
pisowski minister, znany z niekonwencjonalnych wypowiedzi, Marek Suski, skomentuje to w swoim stylu: ,,...ceny energii
nie wzrosną u każdego, tylko u tych, którzy
płacą rachunki”. …Co nie zmieni faktu, że
za infantylną, głupią i wyjątkowo szkodliwą politykę PIS- u zapłacimy my wszyscy.
Dziś, tylko głupcy bagatelizują ocieplenie
klimatyczne. Zabijamy świat, niszczymy
naszą planetę, musimy być odpowiedzialni za jej przyszłość, za los naszych dzieci
i wnuków. Politycy, którzy tego nie rozumieją są mordercami, są odpowiedzialni, za
zmiany klimatyczne, huragany, powodzie,
za smog, który w Polsce rocznie zabija 45
tys. osób. Polskie miasta dziś należą do
najbardziej zanieczyszczonych na świecie.
Zima jest najlepszym czasem, aby mówić
o tym głośno, ponieważ zadymiamy swoje
otoczenie spalając tony węgla, w dużej mierze rosyjskiego, bo w ciągu ostatnich trzech
lat, jego import zdecydowanie wzrósł.
Szanowni Państwo, mając na uwadze, naszą
dziejową odpowiedzialność za przyszłość
nas wszystkich i niezwykły, świąteczny
klimat, miejmy na uwadze, że nie jesteśmy
oderwani od świata, również od wpływu na
decyzje. Każdy z nas jest silny mocą swego
głosu przy urnie wyborczej. Tylko w ten
sposób mamy szansę rozliczyć polityków za
nieodpowiedzialne decyzje. Piszę te słowa,
ponieważ rok 2019 będzie bardzo ważny,
w kontekście wyborów, które właśnie
w tym roku będą miały fundamentalne
znaczenie dla przyszłości Polski.
W Nowym Roku, życzę Państwu wszystkiego najlepszego, pomyślności, zdrowia
i spokoju.

9
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Medycyna estetyczna jest stosunkowo
młodą dziedzina medycyny. Powstała w roku
1973 roku we Francji i od tego momentu
rozwija się bardzo szybko. W Polsce zaistniała
oficjalnie w 1993 roku jako Sekcja Medycyny
Estetycznej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. Od roku 2010 istnieje Polskie Towarzystwo
Medycyny Estetycznej i Anti-Aging. Lekarze
medycyny estetycznej skupieni są w Międzynarodowym Związku Medycyny Estetycznej
z siedzibą w Paryżu.
Gabinet Proeste jest prowadzony przez certyfikowanego lekarza o wysokich kwalfikacjach.
Przy zabiegach wykorzystywane są preparaty
czołowych firm działających na polskim rynku
– chodzi między innymi o znakomite preparaty
kwasu hialuronowego, toksyny botulinowej
i różnego rodzaju nici liftingujące. Połączenie
wiedzy doświadczonego doktora i najwyższej
jakości preparatów to gwarancja bezpieczeń-

stwa i zadowolenia z ostatecznego efektu zabiegu. Proeste działa według zasady: „co dobre
i najlepsze, daje długotrwałe efekty”. Satysfakcja pacjentek i pacjentów to prawdopodobnie
najlepsza rekomendacja.

GABINET OFERUJE:
• zabiegi toksyną botulinową/botox, azzalure:
Silnie działająca naturalna toksyna. Minimalne
dawki służą do likwidowania zmarszczek. Zabieg jest bezpieczny i praktycznie bezbolesny,
efekt utrzymuje się do 6 miesięcy.
• wypełnianie tkanek miękkich/kwas hialuronowy:
Zabieg przywraca objętość tkanek, wypełnia
zmarszczki i fałdki oraz może służyć do modelowania i powiększania ust. Preparaty z kwasu
hialuronowego gwarantują bardzo dobre efekty
i są bezpieczne w stosowaniu.

10
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• mezoterapię igłową:
Poprawia mikrokrążeniew tkance podskórnej
i metabolizm komórek, stymuluje fibroblasty
do produkcji kolagenu oraz elastyny, wspomagając procesy prawidłowego odżywiania skóry.
To niechirurgiczna, bezpieczna metoda poprawy urody oraz doskonały sposób na przygotowanie skóry przed innymi zabiegami takimi
jak wypełnianie tkanek miękkich czy tokstyna
botulinowa.
• lipolizę farmakologiczną:
Ostrzykiwanie preparatami farmakologicznymi
miejsc z nadmiarem tkanki tłuszczowej.
• zabiegi z użyciem nici wchłanialnych-liftingujących:
Dają duże możliwości korekty twarzy, szyi,
dekoltu, piersi, kończyn i dłoni, a po praktycznie bezbolesnym zabiegu nici te są w pełni
wchłanialne.
• usuwanie znamion, brodawek, „pajączków”,
żylaków,
• wszywanie esperalu.

Zabiegi technologią VPL:

dowiedziona skuteczność w leczeniu
niedoskonałości skóry.

praktycznie bezbolesna i – w przeciwieństwie
do wielu innych metod
zabiegowych – nie opiera się na inwazyjnej
ingerencji w skórę
pacjenta. Nie powoduje więc niepożądanych
efektów ubocznych. Pozwala
przeprowadzić zabiegi, które są delikatne,
a jednocześnie skuteczne.
• usuwanie owłosienia,
• odmładzanie skóry/fotoodnowa,
• usuwanie i redukcja zmian naczyniowych,
• leczenie trądziku aktywnego i zmian potrądzikowych.

VPL to potwierdzona badaniami klinicznymi,
bezpieczna technologia,

PROFHILO odzyskaj
młodość w 5 minut
PRZYSZŁOŚĆ ZACZYNA SIĘ OD DZIŚ

Każda kobieta jest wyjątkowa. Właśnie z tego powodu opracowano specjalną technikę aplikacji
PROFHILO wykorzystującą 5 anatomicznych receptywnych stref twarzy.
Starzenie twarzy najczęściej obserwowane jest w jej dolnej i środkowej części. Policzki oraz linia
żuchwy tracą wyraźny kontur, a profil się rozmywa, nadmierna wiotkość skóry sprzyja powstawaniu „chomików” tzw. efektów grawitacyjnych. Dzieje się tak, z powodu atrofii skóry. Skórze
brakuje sprężystości.
Produkt PROFHILO opracowano, by odświeżyć wygląd twarzy poprzez delikatne wygładzenie
głębokich zmarszczek oraz przywrócenie naturalnie wyglądającego konturu i profilu twarzy w jej
dolnej i środkowej części.
11
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Moda na dobry sklep odzieżowy
Są lokalne niewielkie sklepy odzieżowe, które biją na głowę sieciówki, oferując swoim klientom produkty lepsze gatunkowo. Trzeba je tylko znaleźć w swoim mieście.Magdalena Romańska prowadzi jeden z takich sklepów w Wałczu - 4CLASSY, rozmawia z nią Piotr Kurzyna
Skąd wziął się pomysł, aby stworzyć swój sklep
odzieżowy?
Kilka lat pracowałam w firmie handlowej gdzie
zajmowałam się importem z Chin i Wietnamu,
dlatego od dawna jestem powiązana z tematem
handlu. Przyszedł taki czas, że chciałam mieć
coś swojego i spróbować sił w branży kompletnie innej niż do tej pory, postawiłam właśnie
na odzież. Stąd pomysł na założenie sklepu
z damską odzieżą 4classy
Sklep zdobył sporo klientów, a teraz zmieniacie lokalizację i przenosicie się z „podkowy”
bliżej promenady nad jeziorem Zamkowym
rozumiem ,że potrzebujecie przestrzeni dla
rozwoju?
Dokładnie. Najpierw chciałam zobaczyć jaki
będzie odzew klientek na naszą ofertę. Skoro
jest duże zainteresowanie, to dla potrzeby rozwoju niezbędna jest większa przestrzeń. Dzięki
temu będę mogła poszerzyć asortyment i lepiej
zaprezentować naszą odzież .
W czym lokalne sklepy odzieżowe różnią się
od sieciówek typu reserve, mohito?
Warto poznać schemat działania sieciówek.
Marki Reserved, House, Cropp, Mohito i Sinsay faktycznie są polskimi markami i należą do
polskiego koncernu LPP , jednak nie posiadających własnych fabryk. Odzież produkowana była głównie w Chinach. Natomiast siła
robocza w Chinach staje się coraz droższa ,
a poszukujący prostego szycia za głodowe stawki przenoszą się do Bangladeszu, czy Kambodży. Dlaczego siła robocza w Chinach staje się
droższa? Przemysł odzieżowy przeniósł się tak
naprawdę do Chin kilkadziesiąt lat temu. Przez
ten czas Chiny rozwinęły się technologiczne, że
większość europejskich krajów zostało daleko

w tyle. Wiele firm wybiera więc Chiny nie ze
względu na cenę, ale dostępność konkretnych,
oraz innowacyjnych rozwiązań. Powstają tam
ubrania kiepskie i tanie, ale i bardzo drogie
i kosztowne w wykonaniu.
Druga istotna rzecz , na którą warto zwrócić
uwagę, to sieciówki przeważnie mają niesłychanie wtórne wzornictwo – do któregokolwiek
sklepu nie wejdziesz , we wszystkich dokładnie,
te same kolor, asortyment, czy wzory.
Dlatego my postawiliśmy głównie na polskie
marki produkujące na terenie Polski ,ale
oprócz tego również znajdą się ubrania z importu włoskiego.
Odkąd podstawowym wyznacznikiem zakupów
stała się metka ze składem, trudniej znaleźć
dobry skład materiału w sieciówkach. Szukając ubrań wykonanych z bawełny, wełny czy
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wiskozy, znacznie łatwiej dostać je u krajowych
twórców.

printami, powinna zwrócić szczególną uwagę
na tę markę.

Czyli chcesz mieć wyjątkową dobrą odzież, to
szukaj butików?
Biorąc pod uwagę, że polscy producenci zazwyczaj kupują materiały w lokalnych hurtowniach
i nie odszywają zbyt dużych ilości, trudno
o drugą osobę, która miałaby tę samą bluzkę,
czy sukienkę. Istnieje małe prawdopodobieństwo , że koleżanka z pracy będzie ubrana w tę
samą rzecz na sobie.

Wasze klientki są bardzo wymagające? Czego
najczęściej oczekują od Was?
Mamy różnorodną klientele . Nie ma żadnego
przedziału wiekowego itp. Bo każda klientka
obojętnie ile ma lat znajdzie coś u nas dla
siebie. Również staramy się aby asortyment był
w różnych rozmiarach od xs do xxxl. Ci co nas
odwiedzają, głównie zwracają uwagę na jakość
produktu i te Panie co się przekonają, zawsze
do nas wracają.

Koleżanka ubrana w inną rzecz, to mocny
argument. Dobrze, że wspominasz o rynku
odzieżowym, bo kiedyś Polska był faktycznie
znaczącym producentem odzieży.
Warto mieć świadomość, że polski przemysł
odzieżowy, to tysiące miejsc pracy w produkcji, w marketingu, w dostawie czy w obsłudze
klienta. Warto, by liczba miejsc pracy w tym
segmencie rynku ciągle się zwiększała. Dajmy
zarobić naszym projektantom i wytwórcom kupujmy polskie ubrania, które są naprawdę
dobrej jakości!
Jakie marki polskie najbardziej preferujesz
w swoim punkcie?
My głównie postawiliśmy na polską markę ME
GUSTA, która specjalizuje się w produkcji
niebanalnej odzieży damskiej, która zachwyca
nowoczesnym stylem. Każda kobieta, która
ceni sobie modne fasony, które zachwycają
ciekawymi wzorami oraz niezwykle modnymi

Wkrótce rozpocznie się okres karnawałowy.
Co będzie top na 2019 rok?
W czasie karnawału na pewno da o sobie znać
trend na błysk, kryształki i cekiny oraz frędzle .Szykowne sukienki wykończone frędzlami pięknie wyglądają nie tylko w tańcu! To
doskonała propozycja na imprezę sylwestrową, bal, karnawałową zabawę, czy wystawne
przyjęcie.
Prywatnie, które marki najbardziej doceniasz?
Staram się kupować dla siebie oraz dla mojego
synka ubrania polskich marek. Dla synka
Coccodrillo , a ja jak to kobieta lubię mieć
różnorodność w szafie więc staram się testować
różne marki. Oczywiście głównie ubieram się
u moich dostawców, ale również doceniam 4F,
Big Star czy Gino Rossi.
Dziękuję za rozmowę i życzę sukcesów,
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Testujemy, recenzje i opinie

Soki jednodniowe zdobywają coraz większą popularność. Hitem stały się soki marchwiowe,
czyli z najbardziej popularnego warzywa na ziemi. Do testów przygotowaliśmy marchwiowe
jednodniówki z firmy Marwit, Cymes i Viva Natura
Wstępnie, co zawierają soki jednodniowe?
Na naszym rynku dostępne są soki jednodniowe produkowane z marchwi, jabłek, buraków,
selerów... oj można by wymieniać. Co ważne
nie otrzymujemy ich z soku zagęszczonego,
popularnie zwanego koncentratem. Sok
pozyskiwany jest z świeżo tłoczonych owoców
i warzyw. Nie są pasteryzowane, dzięki czemu
zawierają więcej składników odżywczych.
Niestety jest też druga strona medalu braku
pasteryzacji, to krótki termin przydatności,
bo najczęściej 24 godziny, a do tego dochodzi
konieczność przechowywania w odpowiedniej
temperaturze (2-6stopni C), bez przerwanego
łańcucha chłodniczego.
Jednodniowy sok marchwiowy, to bogactwo
beta-karotenu, który chroni przed drobnoustrojami. Działanie tego czynnika korzystnie
wpływa na wzrok, a nawet spowalnia starzenie
się. Beta-karoten rozpuszczalny jest w tłuszczach, więc w diecie doskonale połączyć można sok marchwiowy z awokado, czy orzechami
włoskimi.

przy każdym z zagadnień
Na początek dostępność
Marwit – to popularny produkt, jednak
dostępność może być podyktowana odległościami od producenta. Trzeba przyznać, że my
mocno musieliśmy się natrudzić, aby znaleźć
ten produkt w sklepie. Jest to jednak możliwe
i ktoś, komu zależy, aby zażywać akurat ten
produkt da sobie radę. W punktacji przyznaliśmy mocne 7
Viva Natura – niemal nieosiągalny, ale dla testów nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli komuś
bardzo zależy na spożywaniu soku właśnie

W naszym teście zamieściliśmy 3 rodzaje
najbardziej popularnych soków marchwiowych jednodniowych, które testowaliśmy
przez niemal tydzień. Ocena jest częściowo
subiektywna, bo walory smakowe bywają
różne, ale informację staraliśmy się jak najpełniej uargumentować, opierając się na faktach.
Zastosowaliśmy zatem punktację od 1 do 10
14
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od tego producenta, to jest w stanie sobie
poradzić. choć nie bez przeszkód. W punktacji
przyznaliśmy punktów 3
Cymes- obok Marwit najpopularniejszy produkt wśród soków jednodniowych marchwiowych. Potwierdziło się to na półkach sklepowych. Większych trudności z odnalezieniem
produktu nie było daliśmy mocne 9
A ile to kosztuje?
Marwit – nie jest źle, choć ceny bywają różne.
Najniższa cena na półce jaką znaleźliśmy to
2,99zł za opakowanie 250ml, w naszej punktacji 7
Viva Natura – opakowanie znacząco większe
bo 500ml, ale cena też wyższa bo 3,50zł, ale
wciąż atrakcyjna. W naszej punktacji 8
Cymes- ceny także zróżnicowane, ale miłym
zaskoczeniem było znalezienie produktu
również w sieciowym sklepie Dino, gdzie
cena wyniosła tylko 1,99zł za 250ml, w naszej
punktacji 9
Wartości odżywcze.
Osoby, które spożywają sok marchwiowy na
pewno przywiązują uwagę na skład, a przede
wszystkim na znajdujący się cukier. Istotne
jest także, czy mamy przyjemność z dobrze
opisana etykietą. Jak było u naszych zawodników?
Marwit – czytelna ładna etykieta. Wartość
energetyczna na 100ml 37kcal, białko 0,40g,
węglowodany 8,7g, tłuszcz 0,10gr – jest dobrze
i nisko kalorycznie, a cukrów nie jest za wiele
– 8 punktów
Viva Natura – czytelna etykieta, choć grafika
mniej zachęcająca niż u konkurencji. Wartość
energetyczna na 100ml 29kcal, białko 0,60g,
węglowodany 6,55g, tłuszcz 0,10g - świetny
skład punktów 9
Cymes – czytelna ładna etykieta. Wartość
energetyczna 30kcal, białko 0,3g, węglowodany
7,10g, tłuszcz 0,0g . Bardzo świetny skład i 8
uczciwych punktów

Walory smakowe
W tym przypadku testowaliśmy na większej
próbie osób i faktycznie trudno znaleźć zdecydowanego faworyta. Sprawdziliśmy także
jak szybko sok potrafi się zepsuć zarówno po
otwarciu oraz zamknięty i przechowywany
w lodówce. W każdym przypadku trwałość
była niewielka, co jest w tym przypadku plusem, bo potwierdza fakt, że sok jest całkowicie
naturalny, bez jakichkolwiek konserwantów.
Marwit – produkt schłodzony doskonale
zaspokaja pragnienie. Słodkawy i nie czuć
posmaku korzennego. Przyjemnie mętny.
Punktów 10
Viva Natura – mimo , że opakowanie jest
większe niż u konkurentów, to jednak po
otwarciu butelki, trudno, aby nie wypić go
w całości. Przyjemny słodkawy smak, lecz
wydaje się bardziej wodnisty niż soki konkurentów. Ale punktów 10
Cymes – słodkawy, przyjemnie mętny, faktycznie najczęściej wybierany przez grupę testującą. Zdecydowanie najwyższa punktacja – 10
Podsumowanie
Wśród marchwiowych soków jednodniowych
trudno określić zdecydowanego zwycięzce.
Nie da się określić, które są złe, a które dobre,
gdyż wszystkie są doskonałymi produktami,
takimi co powinny znaleźć się w menu każdego , kto chce się zdrowo odżywiać. W naszym
teście najlepiej wypadł sok z firmy Cymes który zdobył 36 punktów na 40 możliwych. Sok
marchwiowy z Marwit nieco słabszy wynik 33
punkty na 40 możliwych. Wysoko jakościowo
lecz nieco słabiej niż konkurencja, głównie ze
względu na dostępność wypadł sok Viva Nature uzyskując 30 punktów na 40 możliwych.
Jeśli szukacie więcej testów i opinii,
piszcie do nas.
15

www.modnymagazyn.pl

REKLAMA

Robienie brzuszków nie do końca jest zdrowe
Większość osób chcących poprawić swój brzuch myśli jednokierunkowo. Musze
robić brzuszki! Dużo, dużo, więcej.
Okazuje się jednak, że wykonywanie brzuszków obciąża kręgosłup w znaczący sposób,
a lepsze efekty daje ćwiczenie deski (plank).
Ćwiczenie to przynosi szybkie i niesamowite
efekty wizualne, z tego względu, że do pracy
zostaje zaangażowanych wiele partii mięśniowych – mięśnie brzucha, pleców, ramion oraz
nóg. Kręgosłup nie jest znacząco odciążony,
jak w wypadku ćwiczeń brzuszka. Przygodę
z plankiem można rozpocząć od ćwiczenia
2-3 razy w tygodniu,
początkowo wytrzymując w pozycji
około 30 sekund.
Z każdym kolejnym
tygodniem, należy
wydłużać czas o kolejne 15-20 sekund,
dzięki czemu tkanka
mięśniowa będzie
się rozwijać. Wynika

to z tego, że mięśnie mają silną zdolność
adaptacyjną, dlatego początkowy czas trzymania deski po jakimś czasie może nie być
tak efektowny. Warto podnosić poprzeczkę
i wstawić sobie to ćwiczenie do codziennych
rytuałów. Chcesz ponieść biust i wysmuklić
sylwetkę? Zacznij ćwiczyć deskę. Idealnie
jest, gdy do ćwiczeń dopasujemy dietę, bo
połączenie jej z odpowiednimi ćwiczeniami
to najlepszy krok do idealnej sylwetki.

REKLAMA

16

www.modnymagazyn.pl

Elegancki mężczyzna nosi koszulę
Koszula, to część garderoby, dzięki której można pokazać, że ma się naprawdę klasę.
Nic nie wygląda lepiej, niż porządna koszula i nic nie można spaprać bardziej niż
noszenie koszuli w zły sposób.
Włóż ją. Jeśli zapniesz wszystkie guziki,
oprócz tego jedynego pod szyją i napniesz
plecy lub klatkę piersiową i usłyszysz jak
trzeszczy, to znak że jest za mała. Jeśli chwycisz koszulę w okolicach pępka i odsuniesz ją
delikatnie, a ona odstaje o więcej niż 10 cm,
to oznacza tylko jedno - ona jest na ciebie za
duża. Jeśli to samo jest na klatce piersiowe,
że odstaje o więcej niż 10 cm, to też jest za

duża. Koszula doskonale ukrywa mankamenty
urody. Nikt przecież nie jest doskonały. Przy
nadwadze wykluczone jest ubieranie koszuli
obcisłych i typu slim
Kołnierzyk
Skoro udało się zapiąć ostatni guzik, to nie
oznacza, że jest już wszystko dobrze. Usiądź
na krześle i oprzyj łokcie o kolana. Jeśli koł-

17

www.modnymagazyn.pl

nierzyk choć trochę przydusza , to wiesz co
robić? Szukaj po prostu większego rozmiaru..
Dwa guziki przy kołnierzyku.
Wiele osób zastanawia się po co one są. Na
pewno nie po to, aby przytrzymywały krawat
, gdy ubieramy garnitur. Jest to często popełniany błąd. Głównym zadaniem guziczków
jest przytrzymanie kołnierzyka, który jest
bardziej luźny, gdy nie wkładamy krawata.
Mamy kilka rodzai kołnierzy przy koszulach
i warto mieć wiedzę o co w tym wszystkim
chodzi.
Tradycyjny KENt - wciąż modny i ponadczasowy. najlepiej prezentuje się z wąskim
krawatem, ale można taką koszulę nosić na co
dzień. Plusem jest to, że zarówno pasuje do
twarzy okrągłych jak i tych smukłych.

BUTTON-DOWN – kołnierzyk amerykański,
czyli sławetne dwa guziczki, bez usztywnienia
jakie bywa przy wizytowych koszulach. Jest to
koszula, która doskonale współgra z jeansami.
Nosimy ją zawsze bez krawata, bardziej na
luzie.
ŁAMANY kołnierz to typowo wieczorowy szyk. Koszule z tym kołnierzykiem są
przeznaczone najczęściej do fraka, surduta
lub smokingu. Tutaj założymy obowiązkowo
muchę. Taka koszula przeważnie będzie miała
mankiety zapinane na spinki, a przednie
zapięcie kryte.
Długość mankietów
Pamiętaj, że mankiet ma zakrywać nadgarstek, a nie dłoń. Dobrze jak po założeniu
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marynarki delikatnie wystaje około 2cm.
Podwijanie rękawów
Elegancki mężczyzna nie podciąga rękawów,
ale podwija.Nie na raz, ale co najmniej 2 razy
jeśli nie chcemy pokazać łokci. Gdy nie mamy
problemu z pokazywaniem łokci, to można
wywinąć na trzy, lub cztery, tak by podwinięcie miało szerokość mankietu. Niektórzy mają
problem z dobrym wywinięciem rękawów,
dlatego czasami jest łatwiej taką koszule
zdjąć, wywinąć rękaw i założyć z powrotem.
Oczywiście nie zawsze się da, bo elegancki
mężczyzna nie będzie się rozbierał publicznie.
Koszule z krótkim rękawem.
Niektórzy uważają, że to świetne i wygodne
rozwiązanie, szczególnie na zabawę, lub wesele. . Nic bardziej mylnego. Koszula z krótkim
rękawem nigdy nie jest elegancka, a noszenie
jej do garnituru to nadużycie. Oczywiście nikomu nie można zabronić takiego ubioru, ale
wówczas należy być konsekwentnym i włożyć
do tego białe skarpety z froty skoro ma być
wsiowo.
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Szkice z historii najnowszej
powiatu wałeckiego (cz. II)
Wojewódzkie kontrole
W 1976 r. Wydział Spraw Wewnętrznych Urzędu
Wojewódzkiego w Pile skontrolował funkcjonowanie administracji gminnej w Dębołęce i
Różewie. Wkrótce stwierdzono liczne uchybienia,
wydano zalecenia usunięcia usterek oraz właściwego załatwiania spraw w przyszłości. W dniach
20-21 września 1976 r. przeprowadzono kompleksową kontrolę Urzędu Gminy w Dębołęce.
Kontrola obejmowała sprawy wojskowe, ewidencji
ludności i dowodów osobistych, sprawy społeczno-administracyjne, wykroczeń oraz Urzędu Stanu
Cywilnego. W zakresie spraw wojskowych zbadano ewidencję przedpoborowych, poborowych,
odroczenia zasadniczej służby wojskowej z tytułu
jedynego żywiciela rodziny, przedterminowe
zwolnienia z wojska, oczyszczanie terenów z niewypałów, zabezpieczenie tajemnicy państwowej i
służbowej, akcję posłańczą oraz dowóz żołnierzy
rezerwy do jednostek wojskowych.
Rejestrację przedpoborowych przeprowadzono 21 listopada 1975 r. Ustalono m.in., iż
strony rejestru przedpoborowych nie były ponumerowane, przesznurowane i opisane. W wykazie
poszukiwanych przedpoborowych figurowało 5
osób. Nie wykazano natomiast, czy wszyscy poborowi z wykazu imiennego, przedłożonego przez
Wojskową Komendę Uzupełnień w Wałczu zostali
wpisani na listę. O odroczenie zasadniczej służby
wojskowej na pobór wiosenny wpłynęło 6 podań,
natomiast 3 o przedterminowe zwolnienie. Akcję
profilaktyczną z zakresu manipulowania materiałami wybuchowymi przeprowadzili miejscowi nauczyciele. Zabezpieczenie tajemnicy państwowej
i służbowej skontrolowano w czasie pracy. Poufne
dokumenty wojskowe przechowywano w szafie
pod zamknięciem, zabezpieczono w ten sposób
jeden powielacz. W trakcie kontroli stwierdzono,
iż maszyny do pisania i liczenia pozostawiano na
biurkach. Akcja posłańcza nie była opracowana
zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego.
W trakcie kontroli spraw społeczno-administracyjnych zbadano rejestry, wydane decyzje

i ich zgodność z przepisami oraz pobieranie opłat
skarbowych. Ustalono, iż na terenie gminy w skład
zarejestrowanych stowarzyszeń wchodziły jedynie
Kółka Rolnicze, jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej oraz Koło Polskiego Związku Wędkarskiego. Działalność prowadził również Związek
Bojowników o Wolność i Demokrację, Związek
Harcerstwa Polskiego, Towarzystwo Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Liga Obrony Kraju oraz Liga Obrony Przyrody.
W okresie objętym kontrolą wpłynęły 2 podania
o wydanie zezwoleń na odbycie zgromadzeń z
okazji Bożego Ciała. Decyzję odmowną dla filii
kościoła parafialnego wydano z uzasadnieniem
i pouczeniem o przysługującym stronie prawie
do wniesienia odwołania. W zakresie „zabaw
publicznych” stwierdzono, iż głównymi organizatorami imprez były jednostki OSP i Komitety
Rodzicielskie. Wykazano m.in. brak pouczenia
o obowiązkach organizatora, które powinno
widnieć na odwrocie zezwolenia na zabawy. W
październiku 1976 r. skontrolowano Urząd Gminy
w Różewie. Przedmiotem kontroli były skargi i
wnioski, praca z sołtysami, realizacje wniosków i
uchwał zebrań wiejskich przez naczelnika gminy,
realizacja postanowień aktów normatywnych
centralnych i wojewódzkich, realizacja uprawnień
koordynacyjnych naczelnika gminy oraz realizacja
zadań wynikających z programu „Przegląd Gmin”.
Na podstawie decyzji wydanych przez naczelnika
załatwiono 28 spraw w zakresie opieki społecznej,
12 spraw w zakresie przejmowania gospodarstw
oraz 35 spraw w zakresie zobowiązań pieniężnych.
W sołectwach gminy Różewo (Chwiram, Dzikowo, Gostomia, Różewo, Rutwica, Strączno,
Nakielno, Rusinowo, Ługi Wałeckie, Przybkowo)
odbyły się zebrania wiejskie. Na naradach z sołtysami zapoznano się z oceną realizacji podatków
i opłat wiejskich, oceną realizacji świadczeń na
NFOZ, ładem i porządkiem w gminie, sprawą wykorzystania rezerw, wynikami konkursu „Gmina
– Mistrz Gospodarności” oraz rozwojem społeczno-gospodarczym gminy. Kontrola wykazała, iż
urząd prawidłowo prowadził ewidencję aktów
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normatywnych nie publikowanych i kontrolę ich
wykonania. Zarządzenia naczelnika nie budziły
zastrzeżeń pod względem prawnym. Tematyka narad koordynacyjnych dotyczyła realizacji
programu porządkowania gminy, spraw skupu i
kontraktacji płodów rolnych, żywca, szybkiego i
terminowego przebiegu akcji żniwnej oraz akcji
wykopkowej.
Odnośnie wykroczeń stwierdzono, że w okresie
od 1 stycznia 1976 r. zarejestrowano 39 wniosków
o ukaranie. Rozpoznano 36 spraw, w tym 2 w
postępowaniu nakazowym, jedną w postępowaniu
przyśpieszonym, natomiast pozostałe na rozprawach. Wokandy były wypełniane prawidłowo,
nie wpisywano jednak godzin, na które wyznaczano poszczególne sprawy. Poziom orzecznictwa
uznano za zadowalający. Wykazano również, iż
„politykę represyjną uprawiano” w sposób prawidłowy. Na 35 wymierzonych grzywien 9 mieściło
się w granicach do 1 tys., natomiast 9 powyżej
3 tys. W 6 wypadkach wymierzono grzywny za
kierowanie pojazdami mechanicznymi pod wpływem alkoholu. Takie orzeczenia karne podawano
często do publicznej wiadomości. W zakresie
stosowania przepisów proceduralnych i materialnych stwierdzone uchybienia dotyczyły kradzieży
kiszonki oraz wyrębu wałków opałowych. Kontrola dotyczyła również spraw ewidencji ludności
i dowodów osobistych. Rejestry mieszkańców
stałych prowadzono w formie książkowej. Braki w
zapisach dotyczyły zawodu i miejsca pracy, stosunku do powszechnego obowiązku wojskowego oraz
stanu cywilnego. W organie ewidencji ludności
prowadzone były kontrolki, zgodnie z zapisami
w rejestrach mieszkańców stałych i skorowidzach
pobytu czasowego.
Kontrole przeprowadzano również
w późniejszych latach. W 1978 r. Wojewódzki
Inspektorat Obrony Cywilnej w Pile skontrolował
magazyny sprzętu techniczno-wojskowego terenowych oddziałów samoobrony oraz magazyny
sprzętu OC Kombinatu Budownictwa Komunalnego i Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego.
Magazyny chronione były przez posterunki Milicji
Obywatelskiej oraz placówki Ochotniczej Rezerwy Milicji Obywatelskiej. W wyniku kontroli
stwierdzono niewłaściwą konserwację sprzętu.
Wykazano brak talkowania, natłuszczania części
metalowych oraz przeszuszania sprzętu wykona-

nego z gumy. Wskazano również na brak regularności przeprowadzania zabiegów konserwacyjnych
w nakazanych instrukcją terminach. Nie wszystkie
magazyny wyposażono w sprzęt przeciwpożarowy.
Piece akumulacyjne do utrzymania odpowiedniej
temperatury w pomieszczeniach magazynowych
w Mirosławcu i Jastrowiu nie były podłączone.
Starano się modernizować i rozbudowywać istniejące magazyny, np. na remont bazy w Człopie
przydzielono 40 tys. zł. Konserwację sprzętu
przeprowadzono w Szydłowie.
Wałeckie meldunki
Życie społeczno-gospodarcze naszego regionu odzwierciedlała w PRL-u m.in. prasa partyjna. Oto
kilka przykładów.
„POKAZ MODY” (1960)
Z inicjatywy Powszechnej Spółdzielni
Spożywców w Wałczu zorganizowano w mieście
pokaz mody. Zainteresowanie pokazem przeszło
ponoć najśmielsze oczekiwania organizatorów.
Wypełniona po brzegi sala „Centralnej” spontanicznie reagowała na prezentowane modele.
Bawiono się w rytm piosenek wykonanych przez
orkiestrę PDK. Celem pokazu było przedstawienie produkcji „Społem” oraz popularyzacja mody
wiosennej.
„PRASOWANIE SŁOMY” (1960)
W kwietniu 1960 r. odbyło się w Człopie walne zebranie członków Gminnej Spółdzielni. Zgodnie ze statutem i wynikami bilansu miano
zatwierdzić do wypłaty kwotę 65 tys. zł tytułem
dywidendy. Nieoczekiwanie padł wniosek poparty
jednogłośnie przez wszystkich członków. Połowę
przysługujących pieniędzy postanowiono przeznaczyć na zakup maszyny do prasowania słomy.
Zakupioną maszynę rolnicy przekazali zarządowi
GS. Drugiej połowy nadwyżki postanowiono
również nie pobierać, ale przeznaczyć ją w całości
na uzupełnienie udziałów do wysokości 200 zł –
dotąd bowiem indywidualny udział członka wynosił 100 zł.

21

www.modnymagazyn.pl

Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wałczu.
„SALA KONCERTOWA CZY BECZKA
ŚLEDZI?” (1961)
W dniu 4 listopada 1961 r. wystąpił w
Wałczu zespół estradowy artystów radzieckich
z republik środkowoazjatyckich. Spora część
publiczności niewiele mogła z koncertu zobaczyć
i usłyszeć, była z tego faktu rozgoryczona i niezadowolona. Główny „grzech” polegał na wpuszczeniu dużej ilości widzów, w ten sposób na sali
zapanował tłok i harmider. W odbiorze koncertu
przeszkodził szum, krzyk i dym z papierosów.
Imprezę podsumowano w następujący sposób: „W
takich warunkach można tylko współczuć widzom
i podziwiać artystów radzieckich, którzy w tak
trudnych warunkach wykonali bardzo interesujący program i pozostawili jak najlepsze wspomnienia”.
„CENNA INICJATYWA” (1963)
W 1963 r. w wałeckim POM-ie obradowała Konferencja Samorządu Robotniczego, która
wystąpiła do załogi z projektem czynu produkcyjnego. Załoga postanowiła m.in. do końca marca
tego roku zakończyć remonty sprzętu potrzebne-

go do prac wiosennych, zorganizować pogotowie
techniczne oraz zobowiązała się do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych. Zaplanowano również zorganizowanie trzech brygad, które miały
przystąpić do współzawodnictwa o tytuł Brygady
Pracy Socjalistycznej.
„SPEŁNIONY POSTULAT” (1968)
Kółko rolnicze z Rudek od kilku lat
ubiegało się o zainstalowanie tzw. dystrybutora
materiałów pędnych. Starania o dystrybutor
wznowiono w trakcie kampanii przedjazdowej.
Postulat organizacji partyjnej podczas V Zjazdu
PZPR zrealizowali monterzy z wałeckiego POM-u.
„NIECH WIEDZĄ SĄSIEDZI” (1972)
Wymiana dorobku kulturalnego w
naszym regionie nie miała bogatych tradycji.
Z problemem zmierzyli się wałeccy działacze
kultury, którzy po konsultacji ze swoimi sąsiadami
zza powiatowej miedzy – działaczami złotowskimi, postanowili w czasie „Dni Oświaty Książki
i Prasy” w dniach 2-7 maja 1972 r. zorganizować
w Złotowie „Tydzień Kultury Wałeckiej” – cykl
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imprez popularyzujący dorobek kulturalny
powiatu wałeckiego. W drodze rewanżu w przyszłości miał się odbyć w Wałczu „Tydzień Kultury
Złotowskiej”. W ramach „Tygodnia” zaplanowano
prezentację najlepszych zespołów artystycznych.
Nie wiadomo, czy pomysł spotkał się z przychylną
opinią wałeckiego społeczeństwa.
„KÓŁKOWA MECHANIZACJA” (1972)
W maju 1972 r. obradował w Wałczu powiatowy zjazd kółek rolniczych. Jedną z omawianych spraw była kółkowa mechanizacja. Podczas
dyskusji wykazano, że każdy zestaw maszynowy w
powiecie wałeckim przepracował w ciągu całego
roku ponad 1000 godzin. Kiepsko było natomiast z
terminowością oraz jakością świadczonych usług.
Rolnicy skrytykowali m.in. przejawy niegospodarności oraz brak konserwacji sprzętu rolniczego.
Sporo uwag padło również pod adresem rad
użytkowników. Zarzucano im niesystematyczność w pracy, niską frekwencję na posiedzeniach
oraz niewypełnianie funkcji kontrolnych wobec
embeemów.
„O PUCHAR NACZELNIKA” (1973)
We wrześniu 1973 r. w PGR Chude
odbył się konkurs orki o puchar naczelnika gminy
Wałcz. Do zawodów przystąpiło 17 traktorzystów,
m.in. rolnicy indywidualni i pracownicy PGR.
Zwycięzcą i zdobywcą pucharu został rolnik z Kłębowca, startujący na ciągniku Ursus C-328. Poza
konkursem orki przeprowadzono dwie konkurencje sprawnościowe: przygotowanie pługa do pracy
i cofanie przyczepy w bramkę z odległości 20 m.
Zorganizowano także loterię i wystawę książek
rolniczych.
„2 TYSIĄCE GODZIN” (1973)
W 1973 r. Zarząd Powiatowy Związku
Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej w Wałczu
podsumował akcję „Każdy kłos na wagę złota”.
Wzięło w niej udział 356 osób z 26 kół. Członkowie organizacji przepracowali ok. 2 tys. godzin na
polach starszych rolników, zbowidowców i w pegeerach, pomagając przy zbożu i omłotach. Trzech
członków koła przy POM w Mirosławcu podczas

żniw dyżurowało w brygadzie remontowej przez
112 godzin (
„dyżur społeczny”).
Z życia wzięte
Odsłaniamy nieznane wydarzenia społeczno-polityczne, jakie miały miejsce w naszym regionie
przeszło pół wieku temu. Na wybranych przykładach przeanalizujmy ówczesne realia PRL-u.
LUDNOŚĆ UKRAIŃSKA
Do większych skupisk ludności ukraińskiej zaliczano wówczas Nadarzyce, Jagolice,
Sypniewo i Szwecję. Nad problematyką ukraińską
dyskutowano m.in. na posiedzeniach Prezydium
Powiatowej Rady Narodowej w Wałczu. W 1956 r.
Wydział Oświaty przeprowadził rozeznanie w celu
ustalenia punktów nauczania języka ukraińskiego.
Planowano zorganizowanie specjalnego kursu
dla nauczycieli oraz uzupełnienie księgozbioru w
języku ukraińskim w świetlicy w Nadarzycach.
Podjęto również decyzję o założeniu chóru oraz
zespołu artystycznego. Na jednym ze spotkań
Prezydium PRN wskazano na „biurokratyczny”
stosunek władz administracyjnych do ludności
ukraińskiej. Wspomniano o 70-letniej mieszkance
z Mirosławca, pozostającej bez środków do życia,
starającej się o wyjazd do córki. Wyjazd utrudniała Wojewódzka Rada Narodowa w Koszalinie,
pomimo zgody WRN z Rzeszowa na przybycie
kobiety. Takich przypadków było więcej.
NIELEGALNA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W 1959 r. Wydział Przemysłu Prezydium PRN w Wałczu przeprowadził analizę
nielegalnej działalności gospodarczej. Zagadnienie koncentrowano w powiecie wałeckim m.in.
w branży budowlanej (malarstwo, murarstwo,
brukarstwo), skórzanej (garbarstwo skór baranich
i futerkowych, szewstwo), włókienniczo-odzieżowej (gręplarnie wełny, dziewiarstwo, hafciarstwo
i koronkarstwo) oraz spożywczej (śrutowanie
zbóż). Analiza wykazała, iż produkcja oraz usługi
„podziemia gospodarczego” maskowane były
przez społeczeństwo wiejskie. Przyjęto tezę, iż
uspołecznione instytucje oraz urzędy korzystały z
usług „dzikich” rzemieślników, z uwagi na niższą
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opłatę za wykonawstwo. W walce z „podziemiem”
podjęto rzetelniejszą współpracę z Wydziałem
Finansowym, Zarządem Cechu Rzemiosł Różnych
w Wałczu oraz Zakładem Doskonalenia Rzemiosła
w Słupsku.
AKCJA OSIEDLEŃCZA
W 1953 r. w ramach akcji osiedleńczej
na terenie powiatu wałeckiego osiedlono 12 rolników. Gospodarstwa indywidualne przekazano
m.in. w Witankowie, Kłębowcu, Marcinkowicach
i Nadarzycach. Jedną rodzinę umieszczono w
spółdzielni produkcyjnej w Dolaszewie. Rolnicy otrzymali wsparcie finansowe z kredytów
inwestycyjnych na zakup koni, krów, drobnego
inwentarza żywego oraz sprzętu rolnego. Rolnik z
Witankowa po zaciągnięciu pożyczki przeznaczył
ją na inny cel, opuścił gospodarstwo i wyjechał w
nieznanym kierunku. Sprawą zajęła się prokuratura. W wyniku akcji odbudowy zagród wytypowano do remontu 30 obiektów. Stwierdzono
poważne zdewastowanie zagrody w gromadzie
Hanki, brakowało m.in. klamek i krążków kuchennych. W celu usprawnienia akcji osiedleńczej
Wydział Rolnictwa PPRN w Wałczu przeprowadził pogadanki z zawiadowcami stacji kolejowych.
W wytycznych pojawił się zakaz podstawiania
wagonów pod załadowanie mienia rolników, nie
posiadających formalnego zezwolenia na wywóz.
SPÓŁDZIELNIA KRAWIECKA
Młodzieżowa Spółdzielnia Pracy Krawieckiej im.
„Hanki Sawickiej” prowadziła działalność gospodarczą w zakresie krawiectwa. Punkty usługowe
istniały w Wałczu, Tucznie, Marcinkowicach i
Sypniewie. W 1953 r. zorganizowano dla „narybku” rzemieślniczego dwa kursy szkoleniowe, przy
udziale kierownika Referatu Przemysłu, który
zreferował „naukę o Konstytucji”.
BIBLIOTEKI
W 1952 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w
Trzebinie zaprezentowano wystawę o radzieckich
publikacjach. Popularyzowano przy okazji następujące zagadnienia: „Walka o Pokój”, „Dni Oświaty
Książki i Prasy” oraz „Święto Pracy”. Dla uczczenia

60. rocznicy urodzin Bolesława Bieruta zobowiązano podnieść stan czytelnictwa o 10 %. Popularne
w tym okresie okazało się międzybiblioteczne
współzawodnictwo pracy, w którym brały udział
wszystkie biblioteki oraz punkty biblioteczne.
Wyniki współzawodnictwa miały ocenić pracę
bibliotekarzy. W zakresie kontroli i nadzoru
Biblioteka Powiatowa w Wałczu dokonała 37
lustracji. W ramach instruktarzu przeprowadzono
8 odpraw roboczych.
WYBORY
Podczas kampanii wyborczej do
sejmu w 1952 r., we wszystkich lokalach wyborczych powiatu wałeckiego wywieszono portrety
najwyższych dostojników komunistycznej Polski
Ludowej. Zadbano o oświetlenia nocne, hasła
propagandowe, urny, zasłony, stoły, krzesła, materiał kancelaryjny oraz ORMO, które odpowiadało za nocne zabezpieczenie lokali wyborczych.
W poszczególnych obwodach dokonano spisu
mieszkańców, na dzień 22 października 1952 r. –
27.347 osób. Zawiadomienia w sprawie wyborów
dostarczał m.in. Związek Młodzieży Polskiej. W
porozumieniu z Komitetami Frontu Narodowego,
Komitetami Partyjnymi oraz Prezydiami Rad
Narodowych wytypowano aktyw pomocniczy do 3
osób na obwód.
KOLEGIA ORZEKAJĄCE
Kolegium Orzekające przy Prezydium
PRN w Wałczu rozpatrzyło w trzecim kwartale
1953 r. 316 spraw. Wykroczenia dotyczyły m.in.
ruchu drogowego, obowiązkowych dostaw zboża
oraz służby w Powszechnej Organizacji Służba
Polsce. Nie wszyscy członkowie uczestniczyli w
posiedzeniach kolegiów. W rozmowie z referatem
karno-administracyjnym jeden z oskarżonych
oświadczył: „Nie zawracajcie mi głowy”. Przy
MRN w Człopie rozpatrywano wykroczenia w
zwalczaniu stonki ziemniaczanej, w Jastrowiu
natomiast dyskutowano nad ustawą przeciwalkoholową.
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JASTRZĄB
Ptaszysko wciąż po raz ostatni,
zanim poderwie się do lotu już rozpostartymi
skrzydłami, świdruje Ikara dopingiem źrenic:
dlaczego nie wzbijasz się ze mną w przestworza, zawisnąć satelitą
pychy na orbicie bajki?. Te same siły sprężyły
się w nas – ponadczasowa energia niepowtarzalności.
Nie kurcz się w sobie herkulesowa mumio!.
Lećmy pod czas jak pod wiatr wznoszący
szybowiec wyobraźni.
Ikar zna go na wylot, lecz pod naporem wizji doskonałego preparatu zaskakuje
moment złudnej oczywistości, że skrzydlaty
drapieżnik naprawdę uleci. Moment złudy
pryska równie szybko za korektą pamięci
o tamtym czasie i zenicie – życia i chwały.
Trzymajmy się nawzajem rdzenia niegdysiejszej mocy.
Wysoko szybuje jastrząb. Rozpiętością skrzydeł zatacza majestatycznie kręgi
w prawieczności błękitu. Smakuje rozkosz powietrznej kąpieli. Dalekim pławieniem w przestworzach
manifestuje niejako niedbałość o rzecz przyziemną. Co
pewien czas zawisa jak wstrzymany oddech
i znów obraca karuzelę pychy.
Obserwatora z ziemi nie zwiodą
pozory radosnego relaksu. Jastrzębi tan to
nie balet nieskończoności, lecz patrol agresji,
napinanie cięciwy ataku, złoczyńczy znak.
W każdej chwili, która tu dojrzewa, mignie
w dół wyładowaniem nagłej śmierci. Zwiewny cień trwogi ledwie dotknie oszołomione
życie, jakieś szczęśliwe na swój sposób żyjątko
padnie w błyskawicznym gwałcie. Cóż zrobić
– nic w tym karygodnego, prawo natury nie
traktuje o miłosierdziu i potępieniu.
Przygodne, dość częste obserwacje z ambiwalencją uczuć: rozdrażnienie

i podziw, fascyna-cja i sprzeciw. Harmonia
rozpiętych skrzydeł i brawura, piękno bojowej siły i zbójeckiej agresywności. Widziałem kiedyś walkę watahy wron
z jastrzębiem, chociaż zawsze unikają spotkania z nim.
Rozszarpały bandziora. Temu z pewnością
nie weszłyby w drogę. Nie uzurpował sobie
władzy
w przestworzach – miał ją absolutnie.
Od jakiegoś jastrzębiego święta
porywał drań moje kury, co już przekracza
prawa natury
i dobrych obyczajów. W nieobjętej bezczelności lekceważył największego drapieżnika pod
słońcem
i gwiazdami – człowieka. Tu mógł znaleźć
zgubę. Wiedział zapewne o tym, sądząc po
technice atakowania. Wszelkie chochoły,
wiatraki, strachy nie zdały się na nic. Znałem
go rozpiętego na lazurze, w raptownych zderzeniach z ziemią,
w złodziejskich przelotach chyłkiem, ze
skwirów złowróżbnych i mimo to nie mogłem dopilnować manewrów napaści. Jastrząb kołował
wysoko nad gospodarstwem bez pośpiechu
i celu, przysłowiowo głupie i ślepe kury objawiały niepokój, po niejakim czasie ostentacyjnie odlatywał, znikał
nie wiadomo gdzie. Niebezpieczeństwo
mijało bezpowrotnie, rozładowując napięcie grozy. Wtedy
niespodziewanie spadał znikąd w podwórze
biorąc bezbłędnie ofiarę. Pośród kurzego
popłochu zdołałem zaledwie zakląć bezsilnie,
Pomimo to rozbójnik przejmował mnie zawistnym podziwem.
Przemyśliwałem nad jego zgubą, a jednocześnie sprzyjałem w głębi duszy. Wspaniały to bowiem
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stwór natury.
Podniebnym szlakiem przeminęły
ciągi dzikich gęsi i żurawi ku swoim wyrajom,
z nimi odszedł gdzieś złodziejski ptak. Tygodnie pięknej podwałeckiej jesieni przeszły
w ascetyczny sztafaż przedzimia. O jastrzębiu zaginęła zła
baśń. Jastrząb gołębiarz (czy to gołębiarz?)
żyje w lasach,
na zimę odlatuje w cieplejsze strony, (sokolnicy mówią, że schwytany jastrząb po dwóch
dniach
i nocach głodówki daje się oswoić. Czy ten
pirat dałby się oswoić?!). Jednego ranka świat
ocknął się w cichości ponowy. Zziębniętą
grafikę krajobrazu okrył szczelnie biały
kożuch puchu. Nastały piękne, roziskrzone
dni. Z czasem i tu ozwały się świsty, poświsty,
niosące pomróz i zamietlicę. Śnieżyca spadła
z nagła, rozpętała chaos kurzawy. Granatowa
ciemń przydusiła bielejącą widoczność. Zamieć szalała kilka dni i nocy. Kiedy
wreszcie ucichło, zalśnił świeżutki błękit nad
bezmiarem milczenia bezkresnej bieli. Tylko w zawianym sadzie trzaskały z hukiem drzewa na
mrozie, tym donośniej, im głębsza cisza.
W takim czasie jedynym kontaktem
ze światem ptaków zostawał karmnik na
parapecie okna. Przeważnie zlatywały wróble.
Pospolite ptaszki, wywodzące się z gorących
stref Afryki, doświadczenie kierowało do
siedzib ludzkich, gdzie mogły znaleźć ciepło
i pokarm w czas mroźny.
Takie swojskie, a nieufne i czujne. Poruszenie człowieka za firanką wywołuje u nich
popłoch
i ucieczkę.
W uprzątnięty karmnik podsypałwm przeróżnej karmy. Minął dzień i drugi,
nie przyleciał żaden ptaszek. Na bezkresnej
bieli zabrakło nawet natrętnej gapy. Martwota katastroficznej zmarzli-

ny, zasypany świat. Czy w ogóle istnieją jakieś
wiosny i kwiaty?.
Zapatrzyłem się w śnieżną pustkę
dymiącą zaspami, w zasypany granatowy las.
Nieobecność życia, zamarła planeta.
Coś pacnęło w szybę. Moje zapatrzenie przerwał wróbelek: bił rozpaczliwie
wibrującymi skrzydełkami, w wyraźnej desperacji chciał przebić się przez szkło. Krzykliwy
świergot, przerażone
paciorki oczek nagliły o pośpiech i pomoc.
Odczułem niczym nieokreśloną sytuację
zagrożenia, impuls pomocy – otworzyć
niezwłocznie okno. Wahanie pomnażało czas
w zawinioną bezczynność. Wszak nie wiedziałem o co chodzi,
a to były sekundy. Olbrzymi cień przysłonił
widzialność. Potwornie rozcapierzone szpony
zdjęły płynnie ptaszynę z szyby, maciupki
kłębuszek pierza. Mignęła złowroga zjawa,
jak cień zniknęła. W oddaleniu na mgnienie widmo skrzydeł i zjawisko rozwiało się
w przywidzeniu. Osłupienie: to był ON,
szatański raubritter!. Fatalne poczucie winy,
jakbym tonące dziecko pozbawił ratunku.
Wściekłość i gorycz, chociaż jastrząb też musi
żyć. Jakże
nierównymi szansami zadysponowała natura,
jaki podły argument dla rzeczników kapitalistycznej dżungli!.
Zmierzchało fioletowym zamrozem.
Jeszcze broczył stygnącą pozłotą wierzch
ośnieżonej gruszy w podwórzu. Pora rebusowych cieni zaskakujących wyobraźnię. I nagle
obraz unikający grze złudzeń wieczornych: na
wierzchołku ON w glorii majestatu. Zuchwały drab z wyzwaniem zadufania.
Porwałem nóż kuchenny, nie świadom
śmieszności, wybiegłem naprzeciw. W bezsilnej złości wystrzelałem długą serię niewybrednych epitetów. Zbój nieporuszony
taksował krzykacza uważnie wzrokiem zasko-
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czonego furiata, przy skrzekach zdziwienia.
Drzewo wypaliło z armaty bez wrażenia na nim. Oblężenie bez szans, splunąłem
i wróciłem za okno.
Odblaski pogasły, granat nieba wessał sylwetkę drapieżcy. Późno w noc nie zdzierżyłem,
zaszedłem
pod gruszę: rozpoznałem go na szczycie w niskich rozbłyskach mroźnych gwiazd. Siedział
tam sztywny, niesamowita zmora z fantazji
Goi.
Noc Bajdały z dusznością. Na dodatek jakiś ptaszek dziobał mi bez opamiętania
gałkę oczną. W koszmarnym półśnie zastanawiała nieobecność bólu i nienaruszalność oka.
Ptaszek dziobał zmarzniętą na lód gałkę. Zrywam się z legowiska, siadam półprzytomny. W szarówce
trzeszczy płomień. Kasia przykucnąwszy, wiechciem słomy rozpala drwa w piecu. Doskoczyłem do okna: diabła nie było. Kasia mówi
do pełgającego ku dłoniom ognia: - Leży pod
drzewem.
Przyodziałem się w pośpiechu, wybiegłem bez tchu. Anioł od gwiazd posprzątał
już je do worka, atramentowe niebo jeszcze
podsypia. Od wschodu nad zaśnieżonymi
grądami zastygła
w złotym rozbłysku samotna Wenus. O, jakże lubiłem ją zawsze podziwiać. Teraz jakby
bledniała
z wyrzutem: gdzie leziesz w ten mróz?.
Nie zważałem na nic dążąc do gruszy.
Smutek, smutek towarzyszy każdej śmierci,
zagładzie piękna. To TY?. Władyka na przestworzach?. Czekałeś na kury. Nie wypuszczono je na mróz, zawzięcie czekałeś ciepłej krwi.
Nie skapitulował, nie odleciał w zapadły
matecznik.
Długo patrzę na podniebnego olbrzyma:
przyziemnie skarlał ze zwartymi skrzydłami,
wmarzł
w śnieg. Po raz pierwszy i ostatni runął w dół

bez skrzydeł po zdobycz nicości, która nas
wszystkich karmi. Zaszedł do Canossy na łaskę
jeszcze większego drapieżcy, który w swej
oczywistej perfidii ma chwile tkliwości, lecz
nie doczekał znaku łaski. Zmuszony ostatecznością do upokorzenia, czekał do końca. Przy lwie pożywi się
hiena.
Oto dwaj królowie zwierząt. Wyłącznie dla
jednego świeci boska Wenus, w czas mroźnej
śmierci. Będzie świecić zawsze, od poezji
człowieka nie ma apelacji ani przedawnienia.
Twoją jastrzębią śmierć też zamieni w sztukę,
w osobistą chimerę,
Podebrałem go łopatą, uniosłem jak trofeum
już w błogim zamyśle eksponatu.
W całym pięknie zwróconej mocy
zrywa się teraz do ostatecznego lotu, wypatrując przestrzeń władczo ślepymi rubinami
oczu. Takimi skrzydłami obecnie rozpostartymi na zawsze, zwycięsko zagarnia przestworza, bez potrzeby powrotu na ziemię.
Zrywa się do lotu nie wzlatując,
czeka w jednym mgnieniu na ociągającego się
Ikara. Piękni
są obaj, eksponaty władców nieistniejącego
już nieba, wypchane trocinami mumie, z których można odczytać wspaniałe homeriady.
Kto niekiedy przychodził, patrząc
na wypchany eksponat, powiadał z nutą
zatrwożenia: ale ptak!. Poniektóry podobnie
powita nawet wypchanego koguta. Dzisiaj,
kiedy rozpostarte skrzydła to egzotyka. I brak
odniesienia do zróżnicowania walorów gatunków.
Zresztą ile to „kogutów” podwórkowych
pozuje na jastrzębie i orły!. Oczywiście nie
wśród orlic, wśród oślic. Cóż, rasowy kogut
też piękny ptak, tylko nie te skrzydła, nie te
skrzydła!.
Zygmunt Sieńczak
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Cyberświat - korzyści i zagrożenia
Ukoronowaniem zorganizowanej przez wałecką Państwową Wyższą Szkołę Zawodową konferencji na temat praktycznego wymiaru informatyki było podpisanie porozumienia o ścisłej
współpracy pomiędzy uczelnią a dwoma działającymi w tej branży firmami.

Konferencja, której organizację wpierało
Starostwo oraz 100 Batalion Łączności, była
przede wszystkim skierowana do młodych,
kończących szkoły średnie ludzi, którzy stoją
przed dylematem, jaki kierunkówek studiów
wybrać. Cieszyła się dużym zainteresowaniem, wzięło w niej udział ponad 600 osób.
Organizatorzy starali się pokazać młodym
ludziom, jak ich kariera może się rozwinąć
w branży IT. Wybór uczelni będzie należeć
oczywiście do nich, lecz również w wałeckiej
PWSZ mają takie możliwości. Ważne jest,
aby uświadomić uczniom szkół średnich,
że interesującą ich wiedzę mogą zdobywać
w Wałczu.
Uczelnia podpisała porozumienie o współpracy z 100 Batalionem Łączności i obecnie
żołnierze współtworzą kierunek informatyczny w PWSZ w Wałczu. Wielu wykładowców to wojskowi specjaliści, a cześć zajęć od-

bywa się w pracowniach na terenie jednostki.
Początkowo na informatyce studiowali
w większości wojskowi, lecz obecnie coraz
więcej jest cywili. Młodzież widzi, że na
rynku pracy absolwenci tego kierunku mają
duże perspektywy. Nie tylko w wojsku, lecz
również w innych firmach, a zarobki w branży IT plasują się na wysokim poziomie.
Ostatnia część konferencji była poświęcona
programowaniu, oraz szeroko pojętego praktycznego cyberbezpieczeństwa.
- Chcemy zaakcentować dwie rzeczy - mówił
rektor PWSZ w Wałczu dr Dariusz Skalski. Tu, na Bukowinie, chcemy pokazać młodzieży, co dzisiaj dzieje się z technologiami
cyfrowymi oraz czego należy spodziewać się
w najbliższych latach. Jeden z prelegentów
mówił, że w niedalekiej przyszłości odległość geograficzna czy przestrzeń nie będzie
miała znaczenia. Nieważne gdzie będziemy
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się znajdować, zawsze będziemy połączeni
z globalną siecią. Są również aspekty związane z programowaniem. Jeden z prelegentów
z dużej firmy opowiadał o ilości kodów, jakie
należy napisać, aby coś działało. Ilość linii
programów kodów komputerowych w nowoczesnym samochodzie jest obecnie dużo
większa niż we współcześnie latających Boeingach, a nawet we wcześniejszych wersjach
rakiet kosmicznych. Świat w niewyobrażalnym tempie ewoluuje. Do sieci włączanych
jest coraz więcej rzeczy i musimy pomyśleć
o ich cyberbezpieczeństwie. W drugiej
części, warsztatowej, która odbędzie się już
u nas w PWSZ pokazujemy, jak się zabezpieczać. Mówimy o hakingu, przełamywaniu
zabezpieczeń, czy włączaniu się do sieci.
Przez pryzmat krótkich incydentów staramy
się pokazać, że o cyberbezpieczeństwie należy pamiętać. Pokazujemy również, że sprawy
związane z technologiami cyfrowymi bardzo

silnie wchodzą do przemysłu, a ten element
akcentujemy przez pryzmat naszego Regionalnego Centrum Badawczo-Rozwojowego.
Dzisiaj wszystkie zaawansowane maszyny to
nic innego, jak komputer podłączony do wysoko wyspecjalizowanej obrabiarki czy lasera.
O cyberbezpieczeństwie w XXI wieku
prelekcje wygłosił Tomasz Wojdała z firmy
TheavyCorp, a Ziemowit Soloniuk z firmy

REKLAMA
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infinIT Codelab mówił o wyzwaniach
w branży automotive, czyli o produkcji
i transporcie jako o systemie naczyń połączonych. Ppłk Sebastian Trojanowski, dowódca
100 BŁ przybliżył zastosowanie technik IT na
współczesnym polu walki, a przedstawiciel
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Szczecinku kpt Tomasz Brycki agitował, aby
zostać żołnierzem RP.
- Podpisanie dzisiaj porozumienia z tymi
firmami to życzliwe spojrzenie biznesu na
to, co dzieje się w Wałczu - mówił pracownik
Instytutu Administracji i Nauk Ekonomicznych PWSZ w Wałczu dr Tomasz Ordysiński. - Strategia polega na możliwości rekrutacji przez firmy już w czasie studiów młodych
ludzi, czyli pozyskania przyszłych pracowników w trakcie edukacji, ponieważ pracownicy firm będą u nas wykładowcami. My
natomiast otrzymujemy zajęcia prowadzone
na najwyższym poziomie i przez najlepszych
fachowców. Dzięki temu nasi studenci mogą

znaleźć pracę nie tylko po zakończeniu studiów, lecz również już w trakcie edukacji.
- Podpisujemy list intencyjny pomiędzy
uczelnią, a naszym podmiotem, w którym
zapewniamy o chęci współpracy - powiedział
prowadzący firmę TheavyCorp, zajmującą się
bezpieczeństwem w sieci Tomasz Wojdała.
- Współpraca będzie polegała na edukacji młodych ludzi, jak również rekrutacji
absolwentów uczelni do biznesu. Na rynku
brakuje fachowców i dlatego szukamy nowych, utalentowanych młodych osób, które
możemy wyszkolić w naszej branży i później
zatrudnić. Z jednej strony w porozumieniu
z PWSZ mamy wpływ na program nauczania, z drugiej uczestniczymy w tym programie nauczania jako wykładowcy, a w trzeciej
możemy dobierać sobie ludzi na praktyki,
a później najprawdopodobniej zaproponować pracę. Korzyści są więc obopólne.
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„Myślę, że kiedy projektujemy, projektujemy trzy cztery lata
wcześniej niż rynek. Nie możemy robić tego, co wszyscy teraz
widzą, ponieważ projekt będzie szybko nieaktualny. „

Kuchnia jest „świętym” miejscem w domu. Nie zbiór mebli i płyt kuchennych, ale serce życia
rodzinnego. Z tego powodu inwestujemy dużo energii przy wyborze kuchni, która najbardziej reprezentuje nasz styl i zaspokaja nasze potrzeby. Co więcej, to część domu, która
wymaga największej inwestycji. Lepiej więc zastanów się, którą konfigurację wybierzesz spośród wszystkich możliwych kombinacji, które pasują do Twojego budżetu. W wyposażonej
kuchni każdy element może zmienić cenę: od blatu kuchennego do drzwi szafy, od zlewu po
urządzenia, od kranów po akcesoria. Rzućmy okiem na kilka kryteriów, które musisz wziąć
pod uwagę, aby wybrać najlepszą kuchnię.
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Kuchnia liniowa czy wyspa? Kompaktowy lub bardzo przestronny? Klasyczny czy współczesny? Niezależnie od osobistego gustu, kuchnia jest kamieniem węgielnym każdego domu,
miejscem, w którym spotykasz się, aby dzielić się jedzeniem i najważniejszymi momentami
dnia. Wyposażenie kuchni w elegancję i funkcjonalność nigdy nie było łatwiejsze: można znaleźć modularne kuchnie, zlewozmywaki, baterie kuchenne i urządzenia najlepszych międzynarodowych marek w CreativeHome. Zacznij z nami projektować swoją kuchnię już dziś!
Rozmiar i rodzaj
Pierwszą rzeczą do zrobienia, gdy musisz wybrać kuchnię, jest posiadanie mapy pomieszczenia z przydatnymi pomiarami. Musisz wiedzieć, gdzie znajdują się zasoby gazu i wody oraz
gdzie znajdują się gniazdka elektryczne. Musisz również wiedzieć, gdzie są grzejniki i okna,
aby mieć pewność, co możesz umieścić w kuchni i gdzie.
Jeśli twój pokój jest wąski i długi wybierz liniową kuchnię, ten model pozwoli ci mieć wszystkie niezbędne moduły (lodówka, piekarnik, zlew, kuchenki i przestrzeń robocza) na tej samej
ścianie.

Liniowa kuchnia dębowa

Przyjemność gotowania w naturalny sposób łączy się z przyjemnością spędzania czasu z
przyjaciółmi. Kuchnia dla życia towarzyskiego, przestrzeń, która rozwija się inteligentnie i
wygodnie, zaskakując nie tylko efektownym designem, ale również wyrafinowaniem i jakością materiałów – idealna do wyrażania własnego stylu.
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Liniowa kuchnia z uchwytami
Ponadczasowy design z dębu naturalnego i czarnego.
Decydując się na umieszczenie wykwintnych lamp wiszących jest doskonałym sposobem na
poprawę wystroju kuchni.

Ale jeśli masz przestrzeń, możesz ją przedłużyć, nadając jej kształt litery L: będziesz miał
więcej miejsca do pracy - dostępną przestrzeń i więcej szafek ściennych.

Jest idealna zarówno w małych przestrzeniach, jak i na otwartej przestrzeni, gdzie gotowanie
i życie uzupełniają się wzajemnie, a jego elementy kompozycyjne mogą być tak skonstruowane, aby skupiać się na funkcjonalności poprzez optymalizację każdego dostępnego cala, ale
także tworzyć bardziej nietypowe rozwiązania.
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Liniowa kuchnia z uchwytami
Możesz też ustawić kuchnię na dwóch równoległych ścianach, ale uważaj: w tym przypadku musisz mieć co najmniej 1,20 m - przestrzeń manewrowa do poruszania się i wygodnego
otwierania drzwi szafek i szuflad.

Inny rodzaj konfiguracji może mieć kształt litery „U”. Twoja kuchnia będzie się rozciągać na
trzech ścianach. To rozwiązanie należy wybrać, gdy masz duże pomieszczenie, które pozwala
swobodnie się poruszać.

Kuchnia w kształcie litery U

Ta kuchnia pokazuje w jaki sposób połączenie tradycyjnego i nowoczesnego designu może
stworzyć nowy, całkowicie indywidualny wygląd. Minimalistyczna obudowa ze stali nierdzewnej obok klasycznych lakierowanych drzwi z ciepłym połyskiem niklowane uchwyty; tradycyjna szklana szafka obok nowoczesnej lodówki o wysokim połysku; ekstremalny
kontrast między powierzchnią gotowania i zlewem: tak elegancka może być gra stylów, gdy
delikatna kolorystyka nadaje ton.
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Kuchnia z wyspą
Podczas gdy w przeszłości trend polegał na oddzieleniu obszaru gotowania od jadalni, obecnie w nowoczesnych kuchniach przestrzenie te są w zasadzie wspólne.
Klasyczne i nowoczesne kuchnie mają być jednym z głównych trendów, jeśli chodzi o styl.

„Kiedy czerń spotyka się z bielą”- Klasyk spotyka się z nowoczesnością, czego efektem jest
wystrój wnętrza, który nie może być bardziej ekscytujący.

Gotowanie i życie to już nie dwa oddzielne zajęcia!
Wprowadź do swojej kuchni tyle unikalnych materiałów, faktur i wykończeń, aby stworzyć
doskonały i uzupełniający kontrast.
Najlepsze projekty powstają, gdy podzielicie się emocjonalnym związkiem z projektantem
i po prostu pójdziecie z prądem. Trendy przychodzą i odchodzą, ale dobry projekt pozostaje. Projekt nie jest wieczny, bo nic nie jest.
Korzystając z okazji przesyłam moc ciepłych słów na ten magiczny czas.
Wszystkiego co najlepsze na nadchodzący rok!
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Marian Wiatr
„Jesteśmy im winni pamięć… spisana historia cmentarza wojennego w Wałczu”
Publikacja niestandardowa.To
kilka tysięcy nazwisk żołnierzy
pochowanych na wałeckim
cmentarzu, żołnierzy którzy
m.in. zginęli w czasie walk, w
wypadkach komunikacyjnych,
figurujący jako zaginieni bez
wieści, ekshumowani z innych
cmentarzy czy miejsc pochówku. To także nazwiska robotników przymusowych, którzy
zmarli w Deutsch Krone w
latach 1939-1944. Ale ten wykaz
to nie same dane personalne
ze stopniem wojskowym, ale
informacje gdzie się urodzili, kiedy i gdzie zginęli, w której kwaterze i grobie są pochowani.
Ciekawa pozycja dla tych co interesują się historią, a może nawet mieli członków rodziny
walczący o przełamanie Wału Pomorskiego. Podobno Stalin zdawał sobie sprawę, jak trudna
będzie to przeprawa, dlatego skierował tam armię , w której służyli Polacy. Wkrótce dostępny będzie portal internetowy poświęcony cmentarzowi wojennemu w Wałczu.

Jean-Claude Gal
„Armie zdobywcy”
Arcydzieło komiksu europejskiego. Dla osób,
którzy potrafią zrozumieć fantastyczne możliwości
świata komiksów. Mistrz gatunku Jean-Claude Gal
w najlepszej formie. Album na ponad 200 stronach zbiera historie – Katedra, Fanastyczna Armia
i Cykl Arna. To są prace, które na zawsze zmieniły
oblicze komiksu. To absolutna klasyka, która
w ogóle się nie zestarzała. Tym samym zachwyca
dokładnie tak samo, jak w dniu swojej premiery.
Czytelnicy znajdą tu obsesyjnie szczegółową kreskę
i kadry pełne rozmachu. Dzięki temu wybierzecie
się w niezwykłą podróż do fantastycznych światów.
Krain rodem z klasyków gatunku fantasy, pełnych
niezwykłych budowli, pradawnych tajemnic i kultu
zła czającego się w mroku
recenzja za Paulina Jaszczurowska
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Ściana to dzieło sztuki
W aranżacji wnętrz zawsze doceniano indywidualizm i wyjątkowość. Okazuje się
jednak, że wykończenie ścian może być też sztuką.
Ręcznie wykonane płytki ceramiczne, które
zrobione są pod wymiar, bez konieczności
docinania czegokolwiek. Do tego rzeźby wychodzące niemal ze ściany, to jeden z nielicznych pomysłów Pani Doroty, która potrafi
zwykłą ścianę przemienić w dzieło sztuki.
Artystka, ze względu na swoją skromność
niechętnie pokazuje swoje dzieło, ale jeszcze
nikt nie przeszedł obok niego obojętnie.
Mimo, że otrzymała wykształcenie plastyczne, to przeważnie wykonywała swoje małe
dzieła sztuki dla siebie. Jest perfekcjonistką,
dlatego każdy niemal detal jest dopracowany,
rzeźby w ścianie są nieruchome, a sprawiają
wrażenie jakby wciąż żyły i przekazywały
emocje. Wcześniej najczęściej wykonywała ceramiczne rzeźby, a także mebelki do
dekoracji, które cieszyły się sporym zainteresowaniem wśród amatorów sztuki. Teraz

postacie zatrzymała w ścianie, która sama
może być ozdobą wyjątkowych pomieszczeń.
Wykonanie kafli i rzeźb na ściankę zajmuje
wiele czasu. Najpierw koncepcja, Później wykonanie z gliny kafli oraz rzeźb. Wszystko po
wyschnięciu i „zdębieniu” partiami wędruje
po kilku dniach do pieca, gdzie w wysokiej
temperaturze wypalane jest na biskwit.
Następnie nałożenie odpowiedniego szkliwa
na każdy element i jeszcze raz do pieca
rozgrzanego niemal do 1200stopni C. Nigdy
do końca nie wiemy w 100 procentach, jaki
będzie efekt końcowy. Samo wykonanie
ścianki o wymiarach 2x2, to co najmniej
miesiąc pracy jednak efekt jest tego warty.
Trudno rozmawiać z Panią Dorotą o cenach,
bo sztukę wycenić jest trudno i każdą praca
potrzebuje indywidualnego podejścia.
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Koszt wykonania tej ścianki to niemal 12 000zł.
Panią Dorotę namówiliśmy do promocji swoich
arcydzieł, dla osób zainteresowanych sztuką
w swoim domu tel. +48 505 456 048
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Czarno to widzę
Nie ma czym oddychać. Ten smog jest okropny. Czy to nasze ojczyste marudzenie, czy coś
jest na rzeczy? Gdy tylko sezon grzewczy jest w pełni, zauważamy problem smogu. Dlatego
na rynku pojawiają się urządzenia i aplikacje, które ułatwiają nam uzmysłowienie sobie, jak
brudne mamy powietrze. Jednym z takich urządzeń jest Airfox.
Zewnętrzny miernik jakości powietrza
Airfox dostępny jest zarówno dla klientów
indywidualnych, jak i dla samorządów
i instytucji. Dzięki miernikowi wystarczy
przysłowiowy rzut oka i już wiemy, kiedy
nadejdzie chwila, że założenie maseczki
antysmogowej to konieczność. Kolor na
czujniku sam wskaże nam czy jest dobrze
„zielono”, czy groźnie i ujrzymy kolor pomarańczowy, czy też normy zostały wielokrotnie przekroczone i wskazany zostanie kolor
czerwony. Czujnik Airfox działa doskonale
po podłączeniu do sieci. Aby pokazał nam
swoje możliwości niezbędne jest podłączenie
do zasilania elektrycznego i stałe łącze Wi-Fi.
Jak można wysoko go zamocować? Od 1,5 do
8m. Na platformie internetowej producenta
otrzymamy konto, gdzie można śledzić parametry i weryfikować historię, także poprzez
aplikację w telefonie. Dzięki czujnikowi
zawsze wykonać można rzetelny pomiar
poziomu zanieczyszczenia PM także podczas
dużej wilgotności i niskiej temperatury,

ponieważ producent wyposażył urządzenie
w podgrzewanie wlotu powietrza do czujnika laserowego. To jedno z wielu urządzeń do
pomiaru smogu, które pojawiają się na rynku
i prawdopodobnie w najbliższym czasie stanie się także standardowym wyposażeniem
domu, takim jak dziś jest termometr. Cena
tego urządzenia to 1890złotych.
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Połącz wygląd i funkcjonalność. Trienergia to innowacja w zakresie instalacji fotowoltaicznych, która wchodzi właśnie do Polski. Mądre wykorzystanie powierzchni przy zastosowaniu najlepszych funkcjonalnie i jakościowo technologii fotowoltaicznych. Rewolucja, która
maksymalizuje korzyści dla właścicieli dachów skośnych.
Fotowoltaika w Europie zachodniej i krajach wysoko rozwiniętych jest popularna od lat. Obserwując spadek cen ze względu na popularyzację tej technologii oraz konkurencję można by rzec, że
widoczny “boom” w Polsce idealnie wpasowuje się w renesans energetyki rozproszonej.
Decydując się teraz na instalację fotowoltaiczną aniżeli rok, czy kilka lat temu, rzeczywiście do
wyboru mamy lepsze technologie za niższe pieniądze.

„Italian design” i nie tylko
Dach z panelami fotowoltaicznymi typu trójkątnego wygląda dużo lepiej niż ten ze standardowymi
rozwiązaniami. Co więcej, całkowite pokrycie dachu pozwala optymalnie wykorzystać dostępną
powierzchnię, zwiększa moc zainstalowania i produkcję energii. Daje to lepszy wskaźnik zwrotu
inwestycji, a przy okazji poprawia aspekt estetyczny. Wybierając włoską fotowoltaikę można więc
upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, zwiększając wydajność instalacji i poprawiając jej wygląd.
Cała gama produktów tworzy bezkonkurencyjną ofertę fotowoltaiczną w aspektach: technicznym,
finansowym i wizualnym. Panele Trienergia z punktu widzenia technicznego SĄ EKSKLUZYWNE,
ale pomimo to SĄ KONKURENCYJNE CENOWO w swojej klasie, a dodatkowo spełniają funkcję
DEKORACJI DACHÓW.
Prosty montaż, zaawansowane możliwości
Możliwość dowolnej konfiguracji paneli prostokątnych i trójkątnych pozwala na maksymalne wykorzystanie dachu, a całkowicie zintegrowany system fotowoltaiczny podwyższa status domu.
Z punktu widzenia instalatorów bardzo ważnym benefitem rozwiązania jest to, że panele trójkątne
montowane są na standardowych listwach montażowych. Jak na razie produkt sprzedawany jest
w Polsce tylko przez firmę powerbell.pl - dostawcę eksluzywnych rozwiązań fotowoltaicznych.
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Czy możliwe jest zamieszkanie w wyjątkowej zabytkowej wieży ciśnień z 1902 roku zlokalizowanej w pięknym otoczeniu? Oczywiście. W 32 luksusowych apartamentach zlokalizowanych
w Wałczu przy jeziorze Raduń można spełnić swoje marzenie. Większość lokali została już
sprzedana, zostały ostatnie prestiżowe M.
Nr stary

Nr nowy

Piętro

m2

Pokoje

Cena

A5

34

Parter

110,49

4

545 766 zł

A6a

10

1 Piętro

70,09

3

325 778 zł

A14

18

3 Piętro

97,71

4

475 066 zł

A17

17

3 Piętro

92,22

3

483 325 zł

A21

21

4 Piętro

90,81

3

486 378 zł

A22

27

5 Piętro

89,85

4

456 708 zł

A27

28

6 Piętro

103,05

5

545 031 zł

To zdecydowanie jedno z najciekawszych miejsc z lokalami
mieszkalnymi w Wałczu, przeznaczone dla wymagającego
klienta. 6 metrów od jeziora, z małym boiskiem i placem
zabaw na urozmaiconym terenie. Budynek wyposażony został
w windę łączącą wszystkie kondygnacje naziemne i 1 kondygnację podziemną, czyli garaże tylko dla mieszkańców obiektu.
Nowi lokatorzy znajdą w budynku wydzielone miejsce na
portiernię i pomieszczenie ochrony, przystosowane do obsługi
monitoringu. Trzeba przyznać, że apartamenty w wieży są
nietuzinkowe i najlepszą rekomendację przedstawiają nabywcy:
Pan Artur podkreślił Ważna dla mnie jest lokalizacja, którą
charakteryzuje bliskość do centrum miasta jak i doskonałe
warunki do biegania, czy bliskość kompleksów sportowych.
To wymarzone miejsce na zamieszkania Równie przychylnie
wypowiada się Pani Agnieszka „ To Wyjątkowe miejsce, które
traktuję jako inwestycję, tego typu lokale łatwiej wynająć i już
mam pierwszych klientów, chętnych na wynajem krótkoterminowy, który przynosi największy zysk”

Apartament A14 (18)

Apartament A6a (10)

Mieszkania można łączyć, jeśli będą obok siebie. Ta inwestycja będzie zawsze trzymać wartość, a nawet
będzie jej wartość wzrastała z czasem.
Biuro projektowe Apartamentów Wieża obsługuje kompleksowo swoich klientów. Można liczyć także
na pomoc w zaprojektowaniu wnętrza i wyposażenia.
Inwestor także dostosował się do zapytań i sugestii klientów, przygotowując ofertę wynajmu
apartamentów bez konieczności zakupu mieszkania.
Mieszkania będą wykończone w standardzie w wersji „pod klucz” z lub bez mebli.
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Po niemal 14 latach niebytu na rodzimym rynku,
Toyota Camry powraca z doskonałą limuzyną.

Większa od VW Passata, obszerniejsza
od Skody Superb. Ten model ma celować
w wyższą klasę średnią i zdobyć rynek, bazując na swojej dobrej opinii jako niezawodny
pojazd.
Toyota Camry produkowana jest od 1982
roku i dzięki idealnemu powiązaniu cena-jakość, stał się jednym z najpopularniejszych
samochodów w Australii i Ameryce Północnej. Dlatego też tam uruchomiono docelowo
jego produkcję. Europejczycy otrzymali swoja Carinę, która przeistoczyła się w Awensisa, a Amerykanie otrzymali Camry. Nie znaczy to jednak, że tego modelu nie doświadczy
się i w Polsce. Najpopularniejsza wersja na
rodzimych włościach, to Camry trzeciej
generacji (produkowany w latach 1992-1996).

Późniejsze modele, to raczej ściągane pojazdy, nie rzadko zza oceanu. Modele pierwszej
generacji (produkowane w latach 1982-1986)
zauroczył kierowców, a jego następca drugiej
generacji (1987-1991) wzmocniła te uczucie.
Później Japończycy wyprodukowali model
trzeciej generacji (1990-1994) , który był
przeznaczony tylko na rynek Japoński i nieco
różnił się od modelu trzeciej generacji dla
reszty świata (1992 – 1996). W tej generacji
Camry doceniono głównie komfort jazdy,
gdzie nierzadko młodsze samochody nie
mogą nawet dziś dorównać komfortowemu
prowadzeniu znaczących gabarytów Toyoty.
Podobna sytuacja nastąpiła z czwartą generacją, gdzie japońska wersja produkowana była
w latach 1994-1998 i tylko na rynek Japoński,
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a dla reszty świata powstała piąta generacja
(1996-2001) Ciekawostką w tych modelach jest Camry Solara z nieco odmienną
stylizacją nadwozia. Szósta generacja Camry
produkowano w była w latach 2001-2006. Postawiono na nieco większy pojazd i stała się
hitem głównie w USA, gdzie zdobyła niemal
400 000 nowych nabywców. Najdłużej chyba
przetrwała siódma generacja produkowana
od 2006 roku i w tym pojeździe nie ma zbyt
wiele punktów, do których można się doczepić. Od początku produkcji Toyota Camry,
sprzedano niemal w 100 krajach ponad 19
milionów egzemplarzy. Trudno szukać bardziej popularnego pojazdu. Teraz europejczycy będą mogli w łatwiejszy sposób nabyć
Toyotę Camry 8 generacji, która w salonach
Toyoty powinna być już dostępna oficjalnie
od początku roku 2019.
Na jaki model możemy liczyć w polskich salonach? Silnik 2.5 Hybrid 218 KM e-CVT hy-

bryda. Mamy i dużą moc z przyspieszeniem
do setki w 8,3 s, jak i ekonomiczną eksploatację dzięki silnikowi hybrydowemu, który
według podanych parametrów ma spalać
jedynie 4,3 litra benzyny, a do tego bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów.
Za podstawową wersję comfort będziemy
musieli zapłacić niemal 142 000 złotych.
Nieco więcej , bo około 149 000 zapłacimy
za wersję Prestige i tu możemy liczyć na
większe bo 18 calowe felgi i powiększony z 7
do 8 cali, system multimedialny z ekranem
dotykowym. Jeśli zależy nam na bardziej rozbudowanych niuansach i skórzanej tapicerce,
to do wersji business przygotujmy prawie 152
000 złotych. Jeśli stać nas na więcej, to jest
wersja Execuitive za niemal 162 000złotych,
lub Executive VIP za niemal 180 000 złotych
bogato wyposażoną, gdzie łatwiej jest opisać,
czego nie ma, bo naszpikowana jest wszystkimi udogodnieniami, które może wyobrazić
sobie kierowca.
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Naładuj swój samochód dobrą energią
Wśród wielu ładowarek na rynku można znaleźć także Polskie wysokiej jakości produkty.
Produkty POWER EV to nowoczesne, niezawodne, zintegrowane systemy ładowania samochodów elektrycznych. Pełna przyjaznych rozwiązań.
W ofercie firmy można znaleźć kompletne
INFRASTRUKTURY PARKINGOWE DO
INTELIGENTNEGO ŁADOWANIA SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH Z SYSTEMEM ZARZĄDZANIA.

W skład systemu wchodzą:
• Ładowarki: jedna ładowarka obsługuje 2
stanowiska do ładowania AC o mocy 22 kW dla
każdego stanowiska
Parametry dla jednego stanowiska, punktu
ładowania:
Rodzaj prądu ładowania: AC 3- fazowy
Moc ładowania: 22 kW
Prąd ładowania: 32A
Napięcie ładowania: 400V AC
Złącze IEC 62196-2-IIa - wersja z gniazdami
Wtyk IEC 62196-2-IIb - wersja z przewodami

- znaki poziome oraz pionowe np. znak D-18a
• Aplikacja mobilna
- zarządzanie z poziomu użytkownika oraz
administratora
- dostępna na iOS oraz Android
- intuicyjny, przejrzysty interfejs
- pozwala na kompletne zdalne sterowanie
wszystkimi procesami związanymi z obsługą
ładowania
- pobieranie raportów historii ładowania
Można uznać, że to jeden z produktów najbardziej
uniwersalnych na rynku, doskonale nadający się dla
samorządów, sieci sklepów, hoteli, punktów gastronomicznych, czy ﬁrm, które wierzą, że ich pracownicy
lub klienci będą używać samochodów elektrycznych
już w najbliższej przyszłości.

• Infrastruktura parkingowa, zawierająca:
- automatyczne, zdalnie zarządzane blokady parkingowe (jedna blokada obsługuje jeden punkt
ładowania) - progi bezpieczeństwa
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Dystrybutor:
PowerBell sp. z.o.o.
62-002 Suchy Las
biuro@powerbell.pl
doradca: +48 533 626 165
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Elektryczny model Skody Vision E prezentowany jest na niemal wszystkich targach
i wygląda naprawdę imponująco. Posiada
także cechy samochodu autonomicznego.
Do sprzedaży być może zostaną wprowadzone pierwsze egzemplarze już w 2020 roku.
Zanim to nastąpi, klienci Skody będą mieli
szansę jeszcze w 2019 roku zapoznać się z nowym elektrycznym modelem Skody Citigo,
oraz hybrydą plug-in Skody Superb.
Skoda Vision E ma mieć aż 500 kilometrów
zasięgu. To elektryczny SUV 4x4, o długości
4645mm, gdzie drzwi otwierają się przeciwlegle pod katem 90 stopni, a fotele zapraszają
nas do środka przesuwając się w kierunku
wsiadającego o 20 stopni. Wracają do swojej
pozycji po zamknięciu drzwi. W środku, to
chyba jeden z najnowocześniejszych pojazdów, gdzie wszystko ma być niemal intu-

icyjne. Pojazd ma doskonale współpracować
z naszym smartfonem, którego naładujemy
indukcyjnie w każdych drzwiach. Dodatkowo wprowadzone zostało sterowanie głosem
i gestem. Czesi pomyśleli także o wygodnym
ładowaniu indukcyjnym pojazdu, które może
odbywać się nawet w garażu poprzez panele
podłogowe, bez konieczności podłączania
pojazdu kablem. Kierowców ucieszy wprowadzony system monitoringu i kamer, dzięki
którym pojazd sam znajdzie nam miejsce
parkingowe i mniej wytrawnym kierowcom
pomoże zaparkować. Do 2025roku w portfelu
Skody ma znajdować się aż 5 modeli całkowicie elektrycznych. Skoda Vision E ma być
tym modelem, który stanie się pojazdem
dostępnym z konkurencyjną ceną jak na
elektryka, czyli ... tylko 40 tysięcy euro!
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Elektroprzyszłość
Bardzo mocno wzrasta rynek pojazdów elektrycznych i nie mamy tutaj na myśli samochodów. Polacy coraz chętniej wybierają rowery elektryczne, hulajnogi , cityboardy, monocykle,
czy też skutery elektryczne. Ich sprzedaż w roku 2019 może przekroczyć próg, który dla
wszelakich pojazdów elektrycznych jeszcze nie był osiągalny. W Polsce popularność pojazdów elektrycznych być może będzie porównywalna, lub wyższa niż w Skandynawii.
Obecnie rowery elektryczne stanowią około
2% sprzedaży w całym rynku rowerów. Polacy
wkrótce dogonią Szwedów, czy Duńczyków, bo
dynamika jest u nas większa niż średnia. Podobna sytuacja jest z hulajnogami elektrycznymi, gdzie dobrej klasy jednoślad można kupić
już za nieco ponad 2000 złotych. Zakup tych
mniej kosztownych lepiej unikać. Oczywiście
nie ma najlepszego pojazdu elektrycznego, bo
dla jednego lepszy będzie rower, a dla innego
hulajnoga, lub deska. Przy wyborze roweru
sprawa nie jest skomplikowana, możemy go
zawsze ładować siłą mięśni. Przewaga roweru
elektrycznego nad zwykłym jest taka, że jadąc
do pracy nie zawsze trzeba się spocić. Podjeżdżając pod górkę nie zmęczymy się. Najwięksi
przeciwnicy rowerów elektrycznych, to Ci co
nigdy takim pojazdem nie jeździli. Jeśli planujemy zakup innego pojazdu elektrycznego do
przemieszania się po mieście, jak na przykład
hulajnoga, to warto zwrócić uwagę na zasięg
i długość ładowania. Najczęściej prędkość
maksymalna nie hulajnogi nie przekroczy 25
kmh, a zasięg to 20km. Kobiety mogą spojrzeć
także na ciężar pojazdu, bo hulajnoga ważąca

ponad 17 kilogramów. to nie mało. Dla bardziej
odważnych, dobrą opcją będzie lżejsza deskorolka, która może być szybsza od hulajnogi,
mniej ważyć i szybciej się naładować.Prędkość
Nierzadko około 40kmh, ale ta dobrej klasy, to
także wydatek około 2000zł. Te po 900złotych
można traktować jedynie w kategoriach gadżetu. Elektryczne pojazdy miejskie, to przyszłość
każdej aglomeracji dzięki łatwej dostępności i
kosztach, które są w zasięgu większości Polaków, czego nie możemy powiedzieć o samochodach. Z miejskiej elektromobilności , czyli
urządzeń transportu osobistego zdają sobie
sprawę politycy, bo już pracuje się nad zmianą
w kodeksie drogowym, gdzie ścieżki rowerowe
dopuszczone będą dla wszystkich „urządzeń
konstrukcyjne przeznaczone do poruszania się
pieszych, napędzane siłą mięśni lub za pomocą
silnika elektrycznego, którego konstrukcja
ogranicza prędkość jazdy do 25 kmh, a szerokości nie przekraczającej w ruchu 0,9 m” Dziś
jeszcze za poruszanie się po chodniku (ścieżce
rowerowej) na elektrycznej hulajnodze lub
deskorolce można, zgodnie z prawem, zapłacić
mandat nawet do 500 złotych.
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