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W
c z e n i e j s z eŁ
zadaniaŁ wyko-

nywaneŁ przezŁ
PBŁ KUNCERŁ naŁ

rzeczŁ FirmusaŁ toŁ dwaŁ naj-
mniejszeŁ iŁ dwaŁ niecoŁ więk-

szeŁ apartamentowceŁ wcho-

dząceŁ wŁ sk adŁ RezydencjiŁ
Park.Ł BudowaŁ pierwszegoŁ zŁ
nichŁrozpoczę aŁsięŁwŁ2013Ł
roku.Ł WŁ tymŁ samymŁ mniejŁ
więcejŁ czasieŁ irmaŁ wyko-

na aŁ robotyŁ adaptacyjneŁ wŁ
pomieszczeniachŁ pierwszejŁ
czę ciŁ DuneŁ Resort,Ł gdzieŁ
obecnieŁ dzia aŁ restauracjaŁ
DuneŁRestaurantŁCafeŁLoun-

geŁorazŁpraceŁwykończenio-

weŁwŁczę ciŁapartamentów,Ł
wŁ tymŁ czterechŁ najwięk-

szychŁtypuŁpenthouse.ŁŁ

PraceŁ przyŁ ukończonymŁ
w a nieŁMoloŁParkuŁtrwa yŁzŁ
koleiŁ18Łmiesięcy.ŁWioletta 
Stelmach,Ł dyrektorŁ gene-

ralnaŁPBŁKUNCER,ŁmówiśŁ-ŁToŁ
by oŁzŁwieluŁpowodówŁtrud-

neŁzadanie.ŁNieŁchodziŁtylkoŁ
oŁ stosunkowoŁ krótkiŁ terminŁ
realizacjiŁiŁz o onyŁtechnicz-

nieŁprojekt.ŁUwarunkowaniaŁ
miejscaŁ spowodowa yŁ za ,Ł

eŁ potrzebnyŁ namŁ d wigŁ
ustawili myŁzaŁzgodąŁsąsia-

daŁ inwestycjiŁ naŁ jegoŁ tere-

nie.ŁTempoŁrobótŁogranicza Ł
okresowoŁ turystycznyŁ cha-

rakterŁ Mielna.Ł WŁ miejsco-

wo ciŁwypoczynkowejŁ ycieŁ
toczyŁ sięŁ swoimŁ rytmem,Ł
któryŁ nale yŁ uszanować.Ł
DlategoŁ abyŁ nieŁ przeszka-

dzaćŁ sąsiadomŁ iŁ turystom,Ł
praceŁzaczynali myŁdopieroŁ
odŁgodzinyŁŚ.ŁStarali myŁsięŁ
równie Ł wŁ jakŁ największymŁ
stopniuŁograniczaćŁha as.

Krzysztof Kuncer,Ł w a ci-
cielŁ iŁ prezesŁ zarząduŁ irmy,Ł
podsumowujeśŁ -Ł Jeste myŁ
bardzoŁ zadowoleniŁ zŁ tego,Ł

eŁmo emyŁwrazŁzŁFirmusemŁ
uczestniczyćŁ wŁ przemianieŁ
Mielna,Ł wŁ zmianieŁ obliczaŁ
tejŁ miejscowo ci.Ł CzujemyŁ
sięŁ zaszczyceni,Ł eŁ FirmusŁ
powierzy Ł namŁ mo liwo ćŁ
uczestniczeniaŁ wŁ swoichŁ
mieleńskichŁ inwestycjach.Ł
Wspó pracaŁ zŁ tymŁ inwesto-

remŁ dajeŁ namŁ bardzoŁ du oŁ
satysfakcjiŁ iŁ zadowolenia.Ł
JestŁ onŁ partneremŁ bardzoŁ
wymagającym,Ł aleŁ toŁ wy-

chodziŁ naŁ dobreŁ realizowa-

nymŁobiektom.ŁJestemŁprze-

konany,Ł eŁ nieŁ zawiedli myŁ

oczekiwańŁ zamawiającego.Ł
Chcia bymŁ podkre lić,Ł eŁ
końcowyŁ efektŁ inwestycjiŁ –Ł
próczŁ pracyŁ projektantówŁ
–ŁzawszeŁzale yŁodŁkompe-

tencjiŁ osóbŁ prowadzącychŁ
inwestycjęŁ orazŁ fachowo-

ciŁ iŁ zaanga owaniaŁ wyko-

nawców.Ł My lę,Ł eŁ zŁ efektuŁ
uzyskanegoŁ przyŁ realizacjiŁ
MoloŁParkuŁzarównoŁprojek-

tanci,Ł jakŁ iŁ inwestorŁ mogąŁ
byćŁ zadowoleni.Ł WszyscyŁ
pracownicyŁ irmyŁ KUNCERŁ
wykazaliŁ bardzoŁ du eŁ za-

anga owanie,Ł zaŁ coŁ imŁ ser-
decznieŁ dziękuję.Ł AŁ Firmu-

sowiŁ yczęŁ wieluŁ kolejnychŁ
wspania ychŁ realizacji.Ł Po-

zostajemyŁ jakoŁ wykonawcaŁ
doŁdyspozycjiŁmieleńskiegoŁ
dewelopera.Ł IŁ dodamŁ jesz-

czeŁ zupe nieŁ prywatnie,Ł eŁ
bardzoŁ sięŁ cieszę,Ł i Ł MielnoŁ
maŁtakŁwspania egoŁiŁambit-

negoŁ inwestora.Ł yczęŁ muŁ
pokonaniaŁ wszelkichŁ trud-

no ciŁ iŁ zrealizowaniaŁ kolej-
nychŁplanów.Ł

DyrektorŁ WiolettaŁ Stel-
machŁ dodajeśŁ -Ł PracaŁ zŁ Fir-
musemŁ toŁ przyjemno ć.Ł
Mieli myŁzaŁpartnerówŁludziŁ
kompetentnychŁ iŁ otwartychŁ
naŁwspó pracę.ŁWszyscyŁro-

zumieli my,Ł eŁodŁzgodnegoŁ
rozwiązywaniaŁ wszelkichŁ
trudno ciŁ zale yŁ końcowyŁ
efekt.Ł Podkre lićŁ warto,Ł eŁ
wszelkieŁ materia yŁ –Ł pla-

ny,Ł kosztorysyŁ iŁ inneŁ doku-

mentyŁ by yŁ opracowaneŁ
perfekcyjnieŁ iŁ zostawia yŁ
ma yŁ marginesŁ wątpliwo ci.Ł
ŻŁ drugiejŁ strony,Ł kiedyŁ po-

jawia yŁ sięŁ jakie Ł problemyŁ
bie ące,Ł umieli myŁ jeŁ szyb-

koŁrozwiązywać.ŁŁ
OŁ FirmusieŁ jakoŁ bizneso-

wymŁ partnerzeŁ mówiśŁ -Ł Ża-

sadąŁjegoŁpostępowaniaŁjestŁ
uczciwo ć.Ł To,Ł coŁ zosta oŁ
wspólnieŁzatwierdzone,ŁjestŁ

więte.ŁOczywi cieŁsąŁumo-

wyŁiŁspisaneŁprotoko y,ŁaleŁiŁ
bezŁdokumentówŁwszystkieŁ
ustaloneŁ kwestieŁ by ybyŁ
obowiązujące.Ł

Równie Ł osobyŁ odpowie-

dzialneŁ zaŁ wspó pracęŁ poŁ
stronieŁFirmusaŁwŁsuperlaty-

wachŁ podsumowująŁ koope-

racjęŁzŁPBŁKUNCER.ŁKarolina 
Siwek,Ł któraŁ nadzorowa aŁ
budowęŁ MoloŁ Park,Ł kwitu-

jeśŁ -Ł Żakończyli myŁ w a nieŁ
budowęŁostatniejŁiŁnajwięk-

szejŁ wspólnieŁ prowadzonejŁ
inwestycji.Ł Wspólnej,Ł boŁ zŁ
GeneralnymŁWykonawcąŁPBŁ
KuncerŁnaprawdęŁwspó pra-

cowa oŁ sięŁ bardzoŁ dobrze.Ł
OdŁnajmniejszychŁRezyden-

cji,Ł 12-lokalowychŁ poprzezŁ
większeŁ RezydencjeŁ Ro-

dzinneŁ doŁ ina uŁ wŁ postaciŁ
MoloParku,Ł presti owegoŁ
iŁ skomplikowanego.Ł Du y,Ł
trudny,Ł zaskakującyŁ budy-

nekŁpokaza ,Ł eŁzŁtakąŁirmąŁ
budowlanąŁ jakŁ PBŁ KUNCERŁ
mo naŁwieleŁzrobićŁiŁcoŁnaj-
wa niejszeŁ wŁ najwy szymŁ
standardzieŁ jako ciowymŁ
orazŁterminowo.

Stein Christian Knutsen,Ł
prezesŁ zarząduŁ FirmusŁ Gro-

up,Ł podsumowujeśŁ -Ł K a-

dziemyŁ du yŁ naciskŁ naŁ
wspó pracęŁ zŁ lokalnymiŁ
podmiotamiŁ odŁ początkuŁ
naszejŁ dzia alno ciŁ wŁ Miel-

nie.Ł FirmaŁ KuncerŁ idealnieŁ
wpisujeŁ sięŁ wŁ naszeŁ ocze-

kiwania.Ł GwarantujeŁ pe neŁ
zaanga owanie,Ł najwy szeŁ
kompetencjeŁ iŁ profesjona-

lizm.Ł ŻrealizowaneŁ obiektyŁ
da yŁ satysfakcjęŁ zarównoŁ
nam,ŁjakŁiŁwykonawcy.ŁGdy-

bymŁ zosta Ł poproszonyŁ oŁ
udzielenieŁ rekomendacjiŁ
lokalnejŁ irmieŁ budowlanej,Ł
udzieli bymŁjejŁbezŁwahaniaŁ
w a nieŁ PBŁ Kuncer.Ł Ł Jako ćŁ
wykonawstwaŁ jakąŁ demon-

struje,Ł nieŁ odbiegaŁ odŁ po-

ziomuŁ oferowanegoŁ przezŁ
największeŁ irmyŁ budowla-

neŁwŁPolsce.ŁWiemyŁtoŁzŁdo-

wiadczeniaŁ p ynącegoŁ zeŁ
wspó pracyŁzŁnajwiększymi.Ł
PBŁ KuncerŁ wŁ niczymŁ imŁ nieŁ
ustępujełŁ MamŁ nadzieję,Ł eŁ
pięcioletnieŁpozytywneŁdo-

wiadczeniaŁzaowocująŁdal-
sząŁwspó pracą.

FIRMUS GROUP – PB KUNCER: modelowa współpraca dewelopera z wykonawcą



3news

Biuro sprzeda y
Mielno,Łul.ŁPiastówŁ1A/E
tel.ŁŚ4Ł342Ł22Ł22
www.duneresort.pl

Penthouse’y w Dune Resort. OfertaŁ
naŁmiaręŁnajwiększychŁmetropolii
Je liŁapartamentyŁstanowiąŁmieszkaniowąŁLigęŁMistrzów,ŁtoŁdlaŁpenthouse’ówŁtrudnoŁznale ćŁodpowiednieŁ
okre lenie.ŁSąŁjakŁluksusoweŁsamochodyŁprodukowaneŁw”pojedynczychŁegzemplarzachŁnaŁspecjalneŁzamówienieŁ
najzamo niejszychŁklientów.ŁWrazŁz”DuneŁResort,ŁsztandarowąŁinwestycjąŁFirmusŁGroup,ŁtaŁszczególnaŁofertaŁdlaŁ
najbardziejŁwymagającychŁi”najzasobniejszychŁnabywcówŁpojawi aŁsięŁw”Mielnie.ŁSprzedaneŁdotychczasŁpenthouse’yŁ
FirmusaŁbi yŁpolskieŁrekordyŁcenowe,ŁbiorącŁpodŁuwagęŁpowierzchnięŁapartamentowąŁw”obiektachŁnadmorskich.ŁNieŁ
inaczejŁbędzieŁzapewneŁw”przypadkuŁpenthouse’u,ŁktóryŁpojawiŁsięŁw”ofercieŁdeweloperaŁpodŁkoniecŁroku.ŁKwotaŁ
powy ejŁ3”000”000Łz ŁnieŁpowinnaŁdziwić.Ł

P
ierwszeŁ penthouse’yŁ
powstawa yŁ w” Sta-

nachŁ Żjednoczonych,Ł
kiedyŁ w” centrachŁ

wielkichŁ miastŁ zaczę yŁ wy-

rastaćŁ drapaczeŁ chmur.Ł Na-

zywaŁ sięŁ takŁ apartamentyŁ
będąceŁ jedynymiŁ mieszka-

niamiŁ naŁ ostatnichŁ kondy-

gnacjachŁ budynków,Ł częstoŁ
z” windąŁ wprostŁ z” parteru.Ł
Ż” zasadyŁ mająŁ oneŁ wielkąŁ
powierzchnię,ŁbywająŁŁdwu-

poziomowe,Ł dziękiŁ czemuŁ
atwoŁ jestŁ oddzielićŁ strefęŁ

dziennąŁ odŁ sypialni.Ł Towa-

rzyszyŁ imŁ zazwyczajŁ rozle-

g yŁtarasŁz”urządzonąŁziele-

nią,ŁbasenemŁalboŁjacuzziŁdoŁ
prywatnegoŁ u ytkuŁ w a ci-
cielaŁpenthouse’u.

OdŁzawszeŁstanowiąŁuoso-

bienieŁ luksusuŁ –Ł g ównieŁ
zeŁ względuŁ naŁ cenęŁ i” uni-
kalno ć.Ł ŻaŁ przyjemno ćŁ
mieszkaniaŁ w” centrumŁ mia-

staŁ w” warunkachŁ porówny-

walnychŁ doŁ podmiejskichŁ
williŁ trzebaŁ zap acićŁ wielo-

krotno ćŁ zwyk ychŁ stawek.Ł
JednakŁ w” zamianŁ nabywcaŁ
otrzymujeŁ ogromnąŁ prze-

strzeńŁdoŁwy ącznegoŁu yt-
ku,ŁniczymŁniezak óconeŁwi-
dokiŁi”pe nąŁprywatno ć.Ł

W” ladŁ zaŁ AmerykąŁ pen-

thouse’yŁ zaczętoŁ urządzaćŁ
w” metropoliachŁ naŁ ca ymŁ

wiecie.Ł PosiadanieŁ takiegoŁ
apartamentuŁoznaczaŁwszę-

dzieŁprzynale no ćŁdoŁelityŁ

inansowej.Ł W” Polsce,Ł któraŁ
wcią Ł gospodarczoŁ doganiaŁ

wiat,Ł rynekŁ nieruchomo ciŁ
maŁdoŁzaoferowaniaŁniewie-

leŁ mieszkańŁ z” tejŁ unikato-

wej,Ł najbardziejŁ luksusowejŁ
kategorii.Ł PoszczycićŁ sięŁ
nimiŁ mo eŁ tylkoŁ kilkaŁ naj-
większychŁ polskichŁ miastŁ
z” WarszawąŁ naŁ czeleŁ oraz…Ł
Mielno.Ł

ToŁ eŁ penthouse’yŁ po-

wsta yŁnadŁmorzem,Łw”kom-

pleksieŁ DuneŁ Resort,Ł jestŁ
ewenementem.ŁTymŁsamymŁ
oczyŁ najzamo niejszychŁ
klientów,Ł poszukującychŁ
niebanalnychŁ nieruchomo-

ciŁi”znajdującychŁjeŁdotych-

czasŁ wy ącznieŁ w” centrachŁ
paruŁpolskichŁmiast,Łzwróci-
yŁsięŁnaŁniewielkiŁkurortŁnadŁ

Ba tykiemŁ.Ł
MieleńskieŁ penthouse’yŁ

mająŁ olbrzymiąŁ powierzch-

nięŁ mieszkalnąŁ (nawetŁ 180Ł
mŁ kw.),Ł a” dodatkowoŁ za-

pewniająŁcoŁnajmniejŁdrugieŁ
tyleŁ miejscaŁ naŁ tarasieŁ doŁ
wy ącznejŁ dyspozycjiŁ w a-

cicielaŁ apartamentu.Ł BezŁ
truduŁ mo naŁ naŁ nichŁ pod-

jąćŁ kameralnymŁ przyjęciemŁ
przyjació Ł lubŁ kontrahen-

tów.Ł NaŁ coŁ dzieńŁ stanowiąŁ
za Ł przestrzeńŁ rekreacyjną,Ł
planowanąŁ i” wyposa a-

nąŁ z” pieczo owito ciąŁ nieŁ
mniejsząŁodŁwnętrz.Ł

Penthouse’yŁ w” DuneŁ Re-

sortŁsąŁrozplanowaneŁw”takiŁ

sposób,Ł eŁ ichŁ mieszkańcyŁ
mająŁnieŁtylkoŁwidokŁzapie-

rającyŁdechŁw”piersiach,ŁaleŁ
równocze nieŁpe neŁpoczu-

cieŁintymno ci.ŁWokó Łpanu-

jeŁcisza,ŁboŁnaŁostatniąŁkon-

dygnacjęŁ adnegoŁ z” trzechŁ
budynkówŁ kompleksuŁ nieŁ
docieraŁ gwarŁ promenadyŁ
i”pla y.ŁS ychaćŁzaŁtoŁnieza-

k óconyŁniczymŁszumŁmorza,Ł
a” jegoŁ b ękitŁ zdajeŁ sięŁ zle-

waćŁw”jednoŁz”niebem.Ł
O” szczególnymŁ statusieŁ

penthouse’ówŁ decydujeŁ nieŁ
tylkoŁ fakt,Ł eŁ jestŁ ichŁ ma oŁ
i” eŁsąŁdrogie.ŁWyjątkowo ćŁ
podkre laŁ równie Ł to,Ł eŁ sąŁ

urządzaneŁwed ugŁoryginal-
nychŁprojektów,ŁktóreŁsameŁ
w” sobieŁ sąŁ niemalŁ dzie a-

miŁ sztuki.Ł NiestandardowaŁ
wysoko ćŁ pomieszczeń,Ł ichŁ
ogromnaŁpowierzchnia,Łroz-

leg eŁtaleŁszk aŁstanowiąceŁ
cianyŁ zewnętrzne,Ł wyjąt-

kowaŁ lokalizacjaŁ oferującaŁ
doŁ wykorzystaniaŁ szerokąŁ
perspektywęŁ i” niecodzien-

neŁ widokiŁ –Ł wszystkoŁ toŁ
czyniŁ pracęŁ nadŁ urządze-

niemŁ takiegoŁ apartamentuŁ
pasjonującymŁ wyzwaniemŁ
dlaŁarchitekta.ŁW”konkretnejŁ
realizacjiŁ spotykająŁ sięŁ za Ł
jegoŁ kreatywno ćŁ i” oczeki-

waniaŁ klienta,Ł dlaŁ któregoŁ
penthouseŁmaŁbyćŁwyrazemŁ
indywidualizmu.Ł W” efekcieŁ
powstająŁ wnętrzaŁ niepo-

wtarzalne.ŁŁŻ”ŁfotograiiŁpen-

thouse’ówŁ w” DuneŁ ResortŁ
mo naŁbyŁstworzyćŁciekawyŁ
albumŁwnętrz.Ł

A” kimŁ sąŁ nabywcyŁ tychŁ
unikalnychŁ apartamentów?Ł
ŻgodnieŁ z” zasadąŁ maksy-

malnejŁochronyŁprywatno ciŁ
ichŁ nazwiskaŁ pozostająŁ ta-

jemnicą.Ł WystarczyŁ powie-

dzieć,Ł eŁ toŁ zamo niŁ przed-

siębiorcyŁ i” przedstawicieleŁ
wolnychŁzawodów.ŁW”zapro-

ponowanychŁ przezŁ FirmusŁ

GroupŁ nieruchomo ciachŁ
odnale liŁ oniŁ presti ,Ł jakiŁ
znająŁz”największychŁmetro-

poliiŁ wiata,Ł doceniliŁ jako ćŁ
architektury,ŁurokŁlokalizacjiŁ
i”nadba tyckiejŁprzyrody.ŁŁŁ

JednakŁ ka dyŁ mo eŁ sięŁ
choćŁ przezŁ chwilęŁ poczućŁ
mieszkańcemŁpenthouse’u.Ł 
Te,Ł któreŁ znajdująŁ sięŁ
w”ofercieŁwynajmu,ŁciesząŁ
sięŁ powodzeniem,Ł mimoŁ

eŁ posmakowanieŁ luksu-

suŁ w” maksymalnymŁ natę-

eniuŁ niema oŁ kosztujeŁ .Ł
W” DuneŁ ResortŁ trzebaŁ sięŁ
liczyćŁ zeŁ sporymŁ wydat-
kiem,Ł gdy Ł dobaŁ kosztujeŁ
ok.Ł3”000Łz .

DoŁ ju Ł u ytkowanychŁ
mieleńskichŁ penthouse’ówŁ
do ączyŁ wkrótceŁ kolejny.Ł
BardzoŁ atrakcyjny,Ł boŁ liczą-

cyŁ 165Ł mŁ kw.Ł powierzchniŁ
i”z”trzyŁrazyŁwiększymŁtara-

sem.ŁBiorącŁpodŁuwagęŁfakt,Ł
eŁ sprzedawaneŁ wcze niejŁ

bi yŁpolskieŁrekordŁcenyŁme-

traŁkwadratowegoŁnierucho-

mo ciŁ nadmorskich,Ł mo naŁ
sięŁspodziewaćŁkwotyŁprze-

kraczającejŁ3”000”000Łz .
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K
ompleksŁ Rezyden-

cjaŁ ParkŁ tworzyćŁ
będzieŁdziewięćŁka-

meralnychŁ budyn-

kówŁ z” bliskoŁ 200Ł aparta-

mentami.ŁCa o ćŁwykonanaŁ
w” zabudowieŁ wzorowanejŁ
naŁ szachulcowymŁ budow-

nictwieŁtypowymŁdlaŁdaw-

negoŁPomorza.ŁJestŁtoŁmiej-
sceŁ z” charakteremśŁ niemalŁ
centrumŁ Mielna,Ł a” jednakŁ
zawszeŁ–ŁnawetŁw”szczycieŁ
sezonuŁ letniegoŁ –Ł panujeŁ
tamŁciszaŁi”klimatŁspokojne-

goŁletniska.Ł
Sze ćŁ obiektów,Ł któ-

reŁ powstawa yŁ etapowoŁ

w” kolejnychŁ latach,Ł s u yŁ
ju Ł w a cicielomŁ i” ichŁ go-

ciom.ŁSiódmyŁi”ósmy,ŁczyliŁ
RezydencjaŁParkŁOr aŁi”Re-

zydencjaŁ ParkŁ Kopernika,Ł
powstająceŁ w” pó nocnejŁ
czę ciŁ kompleksu,Ł powoliŁ
zbli ająŁsięŁdoŁina uŁbudo-

wy.Ł WszystkieŁ znajdująceŁ
sięŁw”nichŁlokaleŁodŁdawnaŁ
mająŁju Łnabywców.

Ostatnia,Ł dziewiątaŁ
czę ćŁ RezydencjiŁ Park,Ł
zamknieŁ kompleksŁ odŁ
po udnia,ŁczyliŁodŁstronyŁ
jezioraŁ Jamno.Ł BudowaŁ
wesz aŁ w” fazęŁ stawianiaŁ
murówŁ no nych.Ł WartoŁ

zaznaczyć,Ł eŁ zainte-

resowanieŁ powstający-

miŁ apartamentamiŁ jestŁ
ogromne,ŁboŁpraktycznieŁ
jednaŁ trzeciaŁ z” nichŁ zo-

sta aŁ zarezerwowanaŁ za-

nimŁ wykonawcaŁ wszed Ł
naŁplacŁbudowy.Ł

SkądŁ takaŁ popularno ćŁ
RezydencjiŁ Park?Ł Decydu-

jeŁ o” niejŁ po o enieŁ i” cha-

rakterystykaŁ tegoŁ zespo uŁ
apartamentowego.Ł SąŁ toŁ
budynkiŁ kameralne,Ł oto-

czoneŁ zieleniąŁ –Ł w” tymŁ
starymiŁ sosnamiŁ nadmor-
skiegoŁ parku.Ł MająŁ jedno-

lity,Ł stonowanyŁ stylŁ archi-

tektoniczny.Ł GwarantująŁ
pe nąŁ prywatno ć,Ł dosko-

na eŁ warunkiŁ nieŁ tylkoŁ doŁ
wypoczynku,Ł aleŁ równie Ł
naŁprzyk adŁdoŁpracyŁtwór-
czej.Ł W” portfolioŁ FirmusŁ
GroupŁ stanowiąŁ przeciw-

wagęŁ dlaŁ obiektówŁ DuneŁ
ResortŁ –Ł posadowionychŁ
w” pierwszejŁ liniiŁ brze-

gowej,Ł spektakularnychŁ
i”zdecydowanieŁwiększych.Ł

Ka dyŁ z” apartamentówŁ
RezydencjiŁParkŁdysponujeŁ
rozleg ymŁtarasemŁlubŁbal-
konem,Ł ka dyŁ urządzonyŁ
jestŁ podŁ kluczŁ –Ł z” w” pe niŁ
urządzonymiŁ azienkamiŁ

i” aneksamiŁ kuchennymi.Ł
Ka dyŁ z” w a cicieliŁ apar-
tamentówŁ maŁ zapewnioneŁ
miejsceŁ postojoweŁ dlaŁ sa-

mochodu.Ł PrzestrzeńŁ mię-

dzyŁ budynkamiŁ urządzonaŁ
jestŁ w” sposóbŁ gwarantują-

cyŁ mo liwo ćŁ odpoczyn-

ku,Ł aleŁ równie Ł zabawyŁ
z”dziećmi.ŁTerenŁjestŁw”pe -

niŁ ogrodzony,Ł coŁ gwaran-

tujeŁ poczucieŁ bezpieczeń-

stwaŁi”prywatno ci.
Ju Ł teraz,Ł kiedyŁ trwająŁ

dwieŁ ostatnieŁ budowy,Ł
mo naŁ powiedzieć,Ł eŁ
RezydencjaŁ ParkŁ przy-

wo ujeŁ duchaŁ staregoŁ

MielnaŁ –Ł tegoŁ sprzedŁ
ponadŁ stuŁ lat,Ł kiedyŁ po-

jawiliŁ sięŁ tutajŁ pierwsiŁ
go cieŁ poszukującyŁ wy-

poczynkuŁ jednocze nieŁ
nadŁ morzemŁ i” jeziorem.Ł
Powsta aŁ w” tymŁ miejscuŁ
enklawaŁ pięknejŁ archi-
tektury,Ł uroczyŁ zakątekŁ
turystycznegoŁmiasta.Ł

Biuro sprzeda y
Mielno,Łul.ŁPiastówŁ1A/E
tel.ŁŚ4Ł342Ł22Ł22
www.rezydencjapark.pl

RezydencjaŁParkŁprzywo ujeŁ
klimat eleganckiego letniska
WidaćŁju ŁmuryŁostatniegoŁelementuŁzespo uŁapartamentowegoŁRezydencjaŁParkŁw”Mielnie.ŁBędzieŁtoŁdziewiątyŁ
a”jednocze nieŁnajwiększy,ŁboŁoferującyŁ55Łapartamentów,ŁbudynekŁw”kompleksie.ŁJednocze nieŁtoŁju ŁczternastyŁ
apartamentowiecŁrealizowanyŁprzezŁFirmusŁGroupŁw”ogóle.ŁWrazŁz”budowąŁruszy aŁsprzeda Łapartamentów,Łspo ródŁ
którychŁjednaŁtrzeciaŁzosta aŁzarezerwowanaŁzanimŁruszy yŁpraceŁbudowlane.ŁŁ
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DuneŁRestaurantŁCafeŁLounge.Ł
SmakiŁ wiataŁi”sylwester  
w stylu lat 20 
RestauracjaŁDuneŁprzyzwyczai aŁklientówŁdoŁtego,Ł eŁoferujeŁnieŁtylkoŁdobrąŁkuchnię,ŁaleŁrównie ŁszczególnyŁ
klimatŁi”ciekaweŁwydarzeniaŁz”pograniczaŁkulinariówŁi”sztuki.ŁTejŁjesieniŁzapraszaŁm.in.ŁnaŁweekendoweŁprezentacjeŁ
po więconeŁsmakomŁz”ró nychŁstronŁ wiata.Ł

P
awe ŁŻelewicz,Łmene-

d erŁDuneŁResort,Łre-

lacjonujeśŁ -Ł ŻarazŁ poŁ
sezonieŁletnimŁstwo-

rzyli myŁ planŁ imprezŁ pro-

mującychŁ kuchnieŁ wiata.Ł
PrezentujemyŁw”tenŁsposóbŁ
charakterystyczneŁ daniaŁ
orazŁmuzykęŁi”inneŁelemen-

tyŁkulturyŁdanegoŁkrajuŁ-ŁnaŁ
przyk adŁ podczasŁ wieczoruŁ
z”tańcemŁlatynoskim,ŁgrupaŁ
tancerzyŁ uczy aŁ go ciŁ tań-

cówŁ latynoamerykańskich.Ł
PrzezŁca yŁweekend,ŁopróczŁ
klasycznejŁ kartyŁ dań,Ł do-

stępneŁ by oŁ specjalneŁ Ta-

pasŁMenu .Ł
ŻawszeŁ w” trakcieŁ wieczo-

rówŁ tematycznychŁ mo naŁ
zamawiaćŁdaniaŁa’laŁcarte,ŁaleŁ
poszerzaŁ jąŁ tzw.Ł setŁ prezen-

tującyŁokre lonąŁkuchnię.ŁŻa-

wierająŁsięŁw”nimŁdwieŁprzy-

stawki,Ł dwaŁ lubŁ trzyŁ daniaŁ
g ówneŁ i” deseryŁ doŁ wyboruŁ
(cenaŁwynosiŁ85Łz ).Ł

OpróczŁ wspomnianegoŁ
wieczoruŁhiszpańskiegoŁod-

by yŁsięŁdotychczasŁrównie Ł
w oskiŁ i” meksykański,Ł wie-

czórŁz”muzykąŁjazzowąŁi”wie-

czórŁ Halloween,Ł podczasŁ
któregoŁ zamiastŁ muzykiŁ naŁ

ywoŁmo naŁby oŁpos uchaćŁ
utworówŁ przygotowanychŁ
przezŁDJ-a.Ł

-Ł SąŁ toŁ propozycjeŁ kiero-

waneŁ w” du ymŁ stopniuŁ doŁ
mieszkańcówŁ KoszalinaŁ –Ł
mówiŁPawe ŁŻelewicz.Ł–ŁTakiŁ
wieczórŁtoŁsposóbŁnaŁdosko-

na yŁ relaksŁ i” sympatycznaŁ
okazjaŁdoŁspotkaniaŁz”przy-

jació mi.Ł DlategoŁ serdecz-

nieŁ zapraszamyŁ nadŁ morze.Ł
WieczoryŁtematyczneŁzapo-

wiadamyŁsystematycznieŁzaŁ
pomocąŁ Facebooka,Ł mo naŁ
więcŁ z” wyprzedzeniemŁ zo-

rientowaćŁsię,ŁcoŁzdarzyŁsięŁ
w”najbli szymŁczasie.Ł

DuneŁRestaurantŁCafeŁLo-

ungeŁ maŁ równie Ł atrakcjeŁ
dlaŁ najm odszych.Ł JednąŁ
z”nichŁby yŁwarsztatyŁdeko-

rowaniaŁdyni.ŁUczestniczy oŁ
w”nichŁoko oŁ30Łdzieci.ŁDzie-

ciŁmia yŁdu oŁfrajdy,Łpowsta Ł
wielkiŁ rozgardiasz,Ł aleŁ nieŁ
mog oŁbyćŁinaczej,ŁkiedyŁ30Ł
dyńŁ w” jednymŁ czasieŁ by oŁ
krojone,Ł przycinane,Ł deko-

rowane.Ł
JakŁ ka dejŁ jesieniŁ tak eŁ

i” w” tymŁ rokuŁ mia oŁ u” nasŁ
miejsceŁ więtoŁ m odegoŁ

wina ,Ł czyliŁ BeaujolaisŁ No-

uveau.Ł TaŁ tradycjaŁ naŁ do-

breŁzago ci aŁju Łw”naszymŁ
krajuŁ obligującŁ ka dąŁ sza-

nującąŁ sięŁ restauracjęŁ doŁ
zaprezentowaniaŁ m odego,Ł
lekkiego,Ł cierpkiegoŁ czer-
wonegoŁ winaŁ pochodzące-

goŁ z” rejonuŁ BeaujolaisŁ (naŁ
pó nocŁodŁLyonuŁweŁFrancjiŁ
z”tegorocznychŁzbiorów.ŁPo-

zostającŁ w” klimacieŁ francu-

skim,Ł jeszczeŁprzedŁ więta-

miŁ restauracjaŁ zaplanowa aŁ
wieczórŁ winaŁ i” sera,Ł opartyŁ
naŁ winachŁ i” serachŁ pocho-

dzącychŁz”Francji.Ł
SąŁ toŁ wszystkoŁ propozy-

cjeŁ weekendowe.Ł -Ł MamyŁ
te Ł co Ł naŁ inneŁ dniŁ tygo-

dniaŁ –Ł mówiŁ Pawe Ł Żele-

wicz.Ł-ŁJestŁtoŁofertaŁ ączącaŁ
propozycjeŁ restauracyjneŁ
z”wypoczynkiemŁw”naszymŁ
Wellness&Spa.Ł OfertaŁ

nazywaŁ sięŁ Relax&Dine,Ł
a” dotyczyŁ wtorku,Ł rodyŁ
i” czwartku.Ł PolegaŁ onaŁ naŁ
tym,Ł eŁgo cieŁzaŁatrakcyjnąŁ
cenęŁ(100Łz ŁodŁosoby)ŁmająŁ
zapewnionąŁ dwugodzinnąŁ
sesjęŁw”Wellness,Ła”pó niejŁ
trzydaniowąŁ kolacjęŁ w” re-

stauracji.
DlaŁ koneserówŁ mocniej-

szychŁi”sezonowanychŁtrun-

kówŁ DuneŁ RestaurantŁ CafeŁ
LoungeŁ naŁ prze omieŁ listo-

padaŁ i” grudniaŁ organizujeŁ
wieczórŁ Whisky&Whiskey .Ł
BędzieŁ mo naŁ przekonaćŁ
się,ŁjakaŁjestŁró nicaŁmiędzyŁ
ró nymiŁ gatunkamiŁ tychŁ al-
koholiŁorazŁjakieŁdaniaŁpod-

kre lająŁ charakterystycznyŁ
smakŁ ró nychŁ gatunkówŁ
szlachetnychŁ destylatówŁ
i”ichŁmieszanek.Ł

OfertaŁ bo onarodzenio-

waŁrestauracjiŁbędzieŁskie-

rowanaŁ g ównieŁ doŁ go ciŁ
apartamentówŁ DuneŁ Re-

sort.Ł -Ł Do wiadczenieŁ rokuŁ
poprzedniegoŁuczy,Ł eŁwy-

kupująŁoniŁpakietyŁpobyto-

weŁz”pe nymŁwy ywieniemŁ
–Ł mówiŁ panŁ Pawe .Ł -Ł AleŁ
wychodzimyŁ z” tąŁ propo-

zycjąŁ doŁ go ciŁ z” zewnątrzŁ
i” zapraszamyŁ naŁ obiadyŁ
lubŁ kolacje.Ł ŻdajemyŁ so-

bieŁsprawę,Ł eŁo” ileŁpolskaŁ
obyczajowo ćŁdynamicznieŁ
sięŁzmienia,ŁtoŁjednakŁwcią Ł
ugruntowaneŁ jestŁ przeko-

nanie,Ł eŁ WigiliaŁ i” więtaŁ
Bo egoŁNarodzeniaŁpowin-

nyŁ byćŁ spędzaneŁ w” domu,Ł
w”tradycyjnejŁoprawie.ŁDlaŁ
tych,Ł którzyŁ zdecydująŁ sięŁ
spędzićŁ więtaŁw”DuneŁRe-

sortŁ stworzymyŁ rodzinnyŁ
klimat,ŁbardzoŁkojarzącyŁsięŁ
zeŁ więtamiŁ tradycyjnymi,Ł
a” jegoŁ elementemŁ będzieŁ

bogatyŁ bufetŁ polskichŁ dańŁ
wiątecznych.ŁŁ
A” jakiŁ sylwesterŁ planujeŁ

DuneŁRestaurantŁCafeŁLoun-

geŁ ?Ł Pawe Ł ŻelewiczŁ zapo-

wiadaśŁ -Ł ŻnówŁ tematycznyśŁ
Chicago,Łkasyno,ŁlataŁ20-30.Ł
XXŁ wieku.Ł G ównąŁ atrakcjąŁ
będąŁ autentyczniŁ krupierzy,Ł
ruletkaŁi”karty.ŁProfesjonalneŁ
sto yŁdoŁruletkiŁi”BlackŁJackaŁ
będąŁ dostępneŁ odŁ godzinyŁ
20Ł doŁ 2Ł w” nocy.Ł Ł Spodzie-

wamyŁ się,Ł eŁ go cieŁ prze-

biorąŁ sięŁ w” strojeŁ charakte-

rystyczneŁ dlaŁ epoki,Ł aleŁ dlaŁ
tych,ŁktórzyŁtegoŁnieŁzrobią,Ł
będziemyŁ miećŁ odpowied-

nieŁ rekwizytyśŁ dlaŁ panówŁ
kapeluszeŁ w” styluŁ AlŁ Capo-

ne,Ła”dlaŁpańŁboaŁz”piór.ŁDoŁ
tegoŁcygara,ŁdlaŁpańŁlufkiŁdoŁ
papierosówŁ –Ł choćbyŁ tylkoŁ
doŁpotrzymania.ŁLuksusowyŁ
bufetŁ ciep yŁ i” zimnyŁ będzieŁ

serwowanyŁ doŁ 4Ł rano.Ł Mu-

zycznąŁ oprawęŁ zapewniŁ DJ.Ł
StawkaŁzaŁudzia Łw”zabawieŁ
jestŁ zachęcającaŁ (8ŚŚŁ z Ł odŁ
pary).Ł MuszęŁ uspokoićŁ tych,Ł
którzyŁ obawialibyŁ sięŁ ryzy-

kaŁ związanegoŁ z” hazardemśŁ
graŁ będzieŁ ostraŁ aleŁ toczyćŁ
sięŁmaŁo”specjalne,Ł dunow-

skieŁdolary Ła”nieŁnormalneŁ
pieniądze.ŁNiczyjŁportfelŁnieŁ
ucierpiŁ –Ł podkre laŁ mene-

d er.

DuneŁRestaurant,Ł  
Mielno,ŁPionierówŁ18,Ł
rezerwacjeŁpodŁnumeremŁ
telefonuŁ  
501”870”858

RESTAURANT CAFE LOUNGE
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ŻadzwońŁ
i”umówŁsięŁ 
naŁspotkanie
tel.Ł94 342 22 22 
 

www.osiedlenorweskie.pl

Kuchnia to serceŁdomu 
GdybyŁistnia ŁmiernikŁdobrejŁenergii,Łz”pewno ciąŁjejŁepicentrumŁwskazywa byŁw”kuchniachŁnaszychŁdomów.ŁToŁ
z”kuchniŁrozp ywająŁsięŁpoŁdomuŁkusząceŁzapachy,ŁzapraszająceŁdoŁsto uŁi”doŁrozmówŁprzyŁposi ku.ŁW”niejŁpowstająŁ
przysmaki,ŁktóreŁnaŁzawszeŁkojarzyćŁsięŁnamŁbędąŁz”domemŁrodzinnym,ŁnawetŁkiedyŁstworzymyŁju Łw asnąŁrodzinę.Ł
WydawaćŁbyŁsięŁmog o,Ł eŁwszystkieŁkuchnieŁsąŁdoŁsiebieŁpodobne,ŁtoŁw”rzeczywisto ciŁjestŁtoŁprzestrzeń,ŁktórejŁ
urządzenieŁbardzoŁdu oŁmówiŁo”nasŁsamychŁ–ŁnaszychŁpreferencjach,ŁupodobaniachŁi”o”naszymŁindywidualizmie.Ł

yjemyŁ w” czasachŁ
wiecznegoŁ po pie-

chu.Ł Ka dy,Ł nawetŁ
dzieci,Ł maŁ ka degoŁ

dniaŁmnóstwoŁzajęćŁi”spraw.Ł
DlategoŁspotykamyŁsięŁprzyŁ
rodzinnymŁ stoleŁ rzadziejŁ
ni Ł nasiŁ przodkowieŁ przedŁ
pięćdziesięciuŁ czyŁ jeszczeŁ
trzydziestuŁ laty.Ł JednakŁ
codzienneŁ niadanieŁ czyŁ
sobotnieŁ alboŁ niedzielneŁ
obiadyŁ toŁ teŁ chwile,Ł któ-

reŁ cementująŁ rodziny.Ł NieŁ
trzebaŁ s ów,Ł byŁ przekazaćŁ
wówczasŁ sobieŁ nawzajemŁ
dobrąŁenergięŁi”wyrazićŁtro-

skę.Ł NicŁ więcŁ dziwnego,Ł eŁ
mimoŁ wszystkichŁ przemianŁ
cywilizacyjnych,ŁktórychŁdo-

wiadczamy,ŁkuchniaŁi”jadal-
niaŁpozostająŁcentrumŁ yciaŁ
rodzinyŁi” ród emŁrodzinne-

goŁciep a.Ł
NieŁ inaczejŁ o” roliŁ kuch-

niŁ my leliŁ projektanciŁ do-

mówŁ tworzącychŁ OsiedleŁ
NorweskieŁ w” koszalińskimŁ

JamnieŁ (odŁ rękiŁ sąŁ tamŁ doŁ
kupieniaŁ dwaŁ domyŁ typuŁ
ALESUNDŁ o” powierzchniŁ
125,72Ł mŁ Ł kw.).Ł CelŁ mo -

naŁ zrealizowaćŁ naŁ wieleŁ
sposobów.Ł SąŁ zwolennicyŁ
kuchniŁ tradycyjnych,Ł inniŁ
woląŁ awangardoweŁ alboŁ
minimalistyczne.Ł W a ci-
wieŁ w” ofercieŁ rynkowejŁ
ka dyŁznajdzieŁco ŁdlaŁsie-

bieŁ –Ł naŁ miaręŁ swoichŁ po-

trzebŁi”mo liwo ciŁinanso-

wych.Ł
TakŁ jakŁ weŁ wzornictwieŁ

w”ogóle,ŁtakŁrównie Łw”pro-

jektowaniuŁ wnętrzŁ kuchniŁ
i” jadalniŁ pojawiająŁ sięŁ coŁ
pewienŁ czasŁ mody.Ł Mi-
nimalizmŁ nowoczesnychŁ
wnętrzŁ niesieŁ zeŁ sobąŁ kla-

rowno ć,Ł aleŁ te Ł ch ód.Ł
WnętrzaŁ wyposa oneŁ tyl-
koŁ w” historyczneŁ sprzętyŁ
rodząŁ poczucieŁ swojsko ciŁ
i” bezpieczeństwa,Ł aleŁ czę-

stoŁrobiąŁwra enieŁ sceno-

graii .Ł Gdzie Ł pomiędzyŁ

nimiŁ znajdujeŁ sięŁ receptaŁ
naŁ wspó czesne,Ł bliskieŁ
cz owiekowiŁwnętrze.

RozwiązaniemŁ takimŁ
mo eŁbyćŁnajnowszyŁtrend,Ł
któryŁ pozwalaŁ naŁ indywi-
dualizm,Łkreatywno ćŁi”nie-

ograniczonąŁ swobodęŁ po-

ączeń.Ł Mo naŁ więcŁ bawićŁ
sięŁ materia ami,Ł koloramiŁ
i” fakturami.Ł StądŁ najczę-

ciejŁ spotykanyŁ duetŁ bieliŁ
i”czerniŁmo naŁzastąpićŁsu-

rowymŁ betonemŁ i” szk emŁ
alboŁdrewnemŁz”domieszkąŁ
staliŁlubŁmiedzi.ŁCa o ćŁjestŁ
grąŁszczegó ów,Łw ródŁktó-

rychŁnieŁmo naŁzapomniećŁ
o”ro linachŁozdobnychŁczyŁ
tkaninach,ŁchoćbyŁmia yŁtoŁ
byćŁ tylkoŁ serwetkiŁ alboŁ i-

rankiŁzazdrostki.Ł
InspiracjąŁ doŁ urządze-

niaŁwnętrz,Ła”więcŁrównie Ł
kuchni,Łw”nowychŁdomachŁ
naŁ OsiedluŁ NorweskimŁ
mo eŁ byćŁ jegoŁ szczegól-
nyŁ klimat.Ł TymŁ bardziej,Ł

eŁ co Ł z” charakteruŁ ze-

wnętrznejŁ architekturyŁ
przeniknę oŁdoŁwnętrzŁju Ł
istniejącychŁdomów,ŁktóreŁ
mieli myŁ okazjęŁ odwie-

dzić.Ł StyleŁ urządzeniaŁ sąŁ
ró ne,Ł aleŁ jednakŁ w” pew-

nymŁ sensieŁ podobne.Ł
Mo eŁ toŁ w a nieŁ wp ywŁ
tego,Ł coŁ widaćŁ oknem?Ł
A” widaćŁ trawnikiŁ i” prosteŁ
bry yŁ domówŁ w” pastelo-

wychŁ kolorachŁ z” drewnia-

nymiŁ elementamiŁ wykoń-

czenia.Ł ProsteŁ a” jednakŁ
eleganckie.ŁA”mo eŁmiesz-

kańcomŁ wspólneŁ jestŁ
przywiązanieŁ doŁ wygody,Ł
praktycznychŁ rozwią-

zań,Ł rodzinnegoŁ klima-

tu?Ł SkandynawowieŁ mająŁ
naŁ toŁ trudneŁ doŁ oddaniaŁ
w” językuŁ polskimŁ pojęcieŁ
hygge.Ł

HyggeŁ toŁ dos ownieŁ
wygoda.Ł RozumianeŁ
szerzejŁ s owoŁ toŁ ozna-

czaćŁ mo eŁ przytulno ć,Ł

b ogostan,Ł komfortŁ by-

ciaŁ w” zgodzieŁ zarównoŁ
zeŁ sobą,Ł jakŁ i” z” innymi.Ł
SpokójŁ i” szczę cie.Ł y-

cieŁ w” pe ni,Ł smakowane,Ł
doceniająceŁ takieŁ ma eŁ
przyjemno ciŁ jakŁ nie-

dzielneŁ ciastoŁ naŁ stole,Ł
ciep yŁ i” mi yŁ w” doty-

kuŁ koc,Ł gorącaŁ herbataŁ
z” konfituramiŁ w” ch odneŁ
wieczory.Ł

NabywcyŁ wspomnianychŁ
dwóchŁ domówŁ typuŁ ALE-

SUNDŁ będącychŁ obecnieŁ
w”ofercieŁdewelopera,ŁbędąŁ
mieliŁ u atwioneŁ zadanieŁ
przyŁ urządzaniuŁ kuchni.Ł
Sprzeda ŁpremiowaŁgwaran-

tujeŁimŁvoucherŁdoŁwykorzy-

staniaŁw”studiuŁkuchennym,Ł
umo liwiającyŁwybórŁkuchniŁ
wed ugŁ w asnegoŁ upodo-

bania.ŁŻnajdąŁw”nimŁz”pew-

no ciąŁ –Ł opróczŁ najwy szejŁ
jako ciŁmebliŁ–ŁfachoweŁdo-

radztwoŁi”ciekaweŁinspiracjeŁ
doŁwykorzystaniaŁprzyŁkom-

ponowaniuŁ swejŁ oryginal-
nejŁ wersjiŁ domowegoŁ cen-

trumŁ dobrejŁ energii.Ł CzasŁ
sprzeda yŁ premiowejŁ mijaŁ
5ŁstyczniaŁ201ŚŁroku,ŁwartoŁ
więcŁnieŁzwlekaćŁz”decyzją.Ł

Szczegó oweŁ informacjeŁ
naŁtenŁtematŁznale ćŁmo naŁ
w” BiurzeŁ Sprzeda yŁ FirmusŁ
Group.ŁŁ
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FirmusŁGroupśŁdzielimyŁsięŁ
sukcesem,Łwspieramy  
i kreujemy pozytywne zmiany
NiemalŁodŁsamegoŁpoczątkuŁswegoŁistnieniaŁFirmusŁGroupŁkoncentrujeŁsięŁnieŁtylkoŁnaŁbiznesieŁdeweloperskim,Ł
aleŁrównie ŁmocnoŁanga ujeŁsięŁw” ycieŁlokalnejŁspo eczno ci.ŁWspieraŁrozmaiteŁinicjatywyŁsportowe,ŁkulturalnieŁ
i”charytatywne.ŁNiektóreŁwydarzeniaŁsamŁinicjuje,ŁczegoŁprzyk ademŁjestŁAkademiaŁPierwszejŁPomocyŁ–ŁambitnyŁ
programŁedukacyjnyŁskierowanyŁdoŁdzieciŁi”m odzie y,ŁdziękiŁktóremuŁsetkiŁuczniówŁmia yŁokazjęŁpoznaćŁ
i”przećwiczyćŁw”praktyceŁzasadyŁudzielaniaŁpomocy.ŁWkrótceŁrozpocznieŁsięŁkolejna,ŁtrzeciaŁedycjaŁAkademii,Ł
największaŁz”dotychczasowych.

W
”za o eniuŁpod-

czasŁ 40Ł warsz-

tatówŁ prze-

szkolonychŁ maŁ
zostaćŁ1200Łm odychŁosób.Ł
ToŁ du eŁ przedsięwzięcieŁ
logistyczne.Ł PatronatŁ ho-

norowyŁ nadŁ cyklemŁ jesien-

no-zimowychŁ zajęćŁ przyją Ł
PiotrŁ Jedliński,Ł prezydentŁ
KoszalinaŁ iŁ OlgaŁ Roszak-Pe-

za a,ŁburmistrzŁMielna.ŁPart-
neramiŁ tegorocznejŁ edycjiŁ
akcjiŁ będąŁ TowarzystwoŁ
UbezpieczeńŁ i” ReasekuracjiŁ
WartaŁ S.A.Ł orazŁ irmaŁ Dajar.Ł
MedialnieŁpatronująŁjejŁmie-

sięcznikŁ Presti Ł MagazynŁ
Koszaliński ŁorazŁ TVŁMAX Ł-Ł
TelewizjaŁKablowaŁKoszalin.Ł

ŻajęciaŁ –Ł takŁ jakŁ poprzed-

nioŁ –Ł poprowadząŁ ratowni-
cyŁ z” irmyŁ MiMedŁ –Ł Us ugiŁ
RatownictwaŁ Medycznego.Ł
UcząŁ oniŁ dzieciŁ m.Ł in.Ł tego,Ł
jakŁ u o yćŁ osobęŁ poszkodo-

wanąŁ w” pozycjiŁ bezpiecznej,Ł
jakŁ uciskaćŁ klatkęŁ piersiowąŁ
dlaŁ podtrzymaniaŁ krą eniaŁ
krwi,ŁjakŁopatrywaćŁranyŁorazŁ
szereguŁ innychŁ umiejętno ciŁ
przydatnychŁ w” dramatycz-

nychŁ okoliczno ciach.Ł CoŁ
równieŁwa ne,ŁpodczasŁszko-

leńŁ dzieciŁ dowiadująŁ się,Ł jakŁ
zadbaćŁo”w asneŁbezpieczeń-

stwoŁw”trakcieŁudzielaniaŁpo-

mocyŁosobieŁposzkodowanej.
ŻakresŁzajęćŁorazŁichŁformaŁ

dostosowaneŁ sąŁ doŁ wiekuŁ
uczestników.Ł JakŁ relacjonu-

jąŁ obserwatorzyŁ wcze niej-
szychŁ zajęć,Ł starsiŁ uczniowieŁ
podchodząŁdoŁtematuŁbardzoŁ
rzeczowo,Ł zdającŁ sobieŁ spra-

węŁ z” tego,Ł jakŁ wa naŁ jestŁ taŁ
wiedza.ŁTutajŁratownikŁk adzieŁ
du yŁ naciskŁ naŁ poprawno ćŁ
wykonywaniaŁ poszczegól-
nychŁczynno ci.ŁPodej cieŁdoŁ
m odszychŁ kursantówŁ musiŁ
byćŁniecoŁ inneŁ–ŁdlaŁwycho-

wankówŁ przedszkoliŁ częstoŁ
jestŁ toŁ pierwszeŁ spotkanieŁ
z” pierwsząŁ pomocą.Ł Żaję-

ciaŁ musząŁ byćŁ prowadzoneŁ
przedeŁ wszystkimŁ w” formieŁ
zabawy,Ł abyŁ nieŁ zniechęcićŁ
dzieciŁdoŁtegoŁnie atwegoŁte-

matu.
TakŁ jakŁ poprzednioŁ wszy-

scyŁ uczestnicyŁ szkoleńŁ
otrzymająŁ miniŁ pakietyŁ
pierwszejŁ pomocyŁ w” tymŁ

brelokŁ zawierającyŁ jedno-

razowąŁ maseczkęŁ u ywa-

nąŁ przyŁ resuscytacjiŁ z” parąŁ
jednorazowychŁ rękawiczekŁ
orazŁzawieszkęŁodblaskową.Ł
–Ł BrelokŁ toŁ naturalneŁ uzu-

pe nienieŁ szkoleniaŁ –Ł wyja-

niaŁ MagdalenaŁ PiskorskaŁ
z”FirmusŁGroup,Łbezpo red-

niaŁ organizatorkaŁ szkoleń.Ł
–ŁW”sytuacjiŁgdyŁtrzebaŁbę-

dzieŁ udzielićŁ komu Ł pomo-

cy,Ł rękawiczkiŁ i” maseczkaŁ
sąŁ podŁ ręką.Ł GwarantująŁ
bezpieczeństwoŁ samegoŁ
ratującego,Ł chroniącŁ goŁ naŁ
przyk adŁ przedŁ kontaktemŁ
z” krwiąŁ poszkodowanego.Ł
Szko omŁ przeka emyŁ za Ł
apteczkiŁz”opatrunkami.Ł

W” propagowaniuŁ ideiŁ
AkademiiŁ PierwszejŁ Pomo-

cyŁ pomagająŁ jejŁ ambasado-

rzy.Ł RoliŁ tejŁ podjęliŁ sięŁ paniŁ 
Małgorzata Kaweńska 
-Ślęzak i”panŁDamianŁŻydel.Ł

PaniŁMa gorzataŁjestŁwspó -

za o ycielkąŁi”prezesemŁFun-

dacjiŁ Żdą yćŁz”Mi o cią ,Łktó-

raŁdzia aŁw”KoszalinieŁodŁ2014Ł
roku.ŁW”tymŁczasieŁwyremon-

towa aŁ i” wyposa y aŁ dwaŁ
du eŁ mieszkaniaŁ chronione,Ł

wietlicęŁ rodowiskowąŁ orazŁ
przeprowadzi aŁ gruntownyŁ
remontŁ dachuŁ kamienicy,Ł
w” którejŁ sięŁ oneŁ znajdują.Ł

ącznieŁpozyska aŁnaŁteŁceleŁ

oko oŁ700Łtys.Łz ŁodŁdarczyń-

cówŁi”sponsorówŁorazŁz”w”ak-

cjiŁcharytatywnych.ŁW”miesz-

kaniachŁ FundacjiŁ otrzyma oŁ
doŁ tejŁ poryŁ schronienieŁ 11Ł
mamŁi”20Łdzieci.ŁTymŁsamymŁ
zosta yŁ oneŁ uchronioneŁ odŁ
przemocyŁ domowejŁ a” nawetŁ
bezdomno ci.Ł

Ż” koleiŁ Damian ŻydelŁ toŁ
pasjonatŁ koszykówki,Ł klu-

czowaŁ postaćŁ w” gronieŁ or-
ganizatorówŁcorocznychŁtur-
niejówŁ koszykówkiŁ ulicznejŁ
w” Koszalinie.Ł OdŁ wieluŁ latŁ
związanyŁ zawodowoŁ z” AŻSŁ
Koszalin,Ł gdzieŁ swojąŁ pracęŁ
rozpoczyna Ł jakoŁ wolonta-

riusz,Ł byŁ doj ćŁ doŁ stanowi-
skaŁ mened eraŁ klubu.Ł JestŁ
za o ycielemŁ i” prezesemŁ
StowarzyszeniaŁ TrioŁ BasketŁ
Koszalin,Ł organizującegoŁ
odŁ rokuŁ 2010Ł jednąŁ z” naj-
większychŁ imprezŁ street-
ballowychŁ w” kraju.Ł MimoŁ
m odegoŁ wiekuŁ jestŁ osobąŁ
popularnąŁ –Ł m.Ł in.Ł DziękiŁ
temu,Ł zeŁ jakoŁ konferansjerŁ
prowadziŁ w” KoszalinieŁ roz-

maiteŁ imprezyŁ sportoweŁ
i” kulturalne.Ł DlaŁ m odzie yŁ
jestŁ wzoremŁ postawyŁ ak-

tywnejŁ i” bezinteresownegoŁ
zaanga owaniaŁ w” sprawyŁ
miasta.Ł

FirmusŁ GroupŁ odŁ dawnaŁ
i” konsekwentnieŁ realizujeŁ

politykęŁ odpowiedzialne-

goŁ spo ecznieŁ biznesu.Ł JestŁ
sponsoremŁ licznychŁ wy-

darzeńŁ kulturalnych,Ł spor-
towychŁ i” charytatywnych.Ł
AnetaŁ Le na,Ł prokurentŁ ir-
my,Ł podkre laśŁ –Ł Jeste myŁ
czę ciąŁ lokalnegoŁ rodowi-
ska,Ł dlategoŁ chcemyŁ przy-

czyniaćŁsięŁdoŁpozytywnychŁ
zmianŁ w” ró nychŁ dziedzi-
nach.Ł ŻawszeŁ chętnieŁ po-

magamyŁ w” warto ciowychŁ
przedsięwzięciach,ŁktóreŁdo-

tycząŁdzieciŁi”m odzie y.ŁI”jakŁ
widać,Ł niektóreŁ samiŁ inicju-

jemy.ŁMo naŁpowiedzieć,Ł eŁ
dzielimyŁ sięŁ naszymŁ sukce-

sem,ŁboŁmamyŁnaŁkoncieŁkil-
kana cieŁudanychŁinwestycjiŁ
deweloperskich,Ł planujemyŁ
kolejne.Ł Jeste myŁ bliskoŁ lo-

kalnychŁsprawŁi”z”satysfakcjąŁ
anga ujemyŁsięŁw”warto cio-

weŁinicjatywy.Ł
WartoŁ przypomnieć,Ł eŁ

FirmusŁGroupŁby ŁpoŁrazŁko-

lejnyŁ g ównymŁ sponsoremŁ
dorocznegoŁ koncertuŁ cha-

rytatywnegoŁ naŁ rzeczŁ pod-

opiecznychŁFundacjiŁŻdą yćŁ
z” Mi o ciąŁ (10Ł listopadaŁ br.Ł
w” FilharmoniiŁ KoszalińskiejŁ
wystąpi aŁ GolecŁ uOrkie-

stra).Ł BezŁ pomocyŁ irmyŁ nieŁ
móg byŁ sięŁ odbywaćŁ rów-

nie ŁcyklicznyŁletniŁfestiwalŁ
ulicznejŁ koszykówkiŁ podŁ
nazwąŁ TrioŁ BasketŁ (ósmaŁ
edycjaŁ odby aŁ sięŁ w” lipcuŁ
br.).Ł KonsekwentnieŁ FirmusŁ
wspieraŁ równie Ł MaksaŁ a-

kowskiego,Ł reprezentantaŁ
PolskiŁ w” kiteboardinguŁ –Ł
w”tymŁrokuŁm.in.Łpomóg Łpo-

chodzącemuŁ z” MielnaŁ spor-
towcowiŁ przygotowaćŁ sięŁ
doŁ startuŁ w” MistrzostwachŁ

wiataŁ w” eglarstwieŁ Mor-
skimŁDaniaŁ2018.ŁŁŁŁ

www.akademiairmus.pl
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