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Kalendarium sportowe

AZS Koszalin
– koszykówka
— 03.01
Tauron Basket Liga. Śląsk
Wrocław - AZS Koszalin;
— 10.01
Tauron Basket Liga. AZS
Koszalin - Anwil Włocławek,

bilety: 35 zł, 25 zł, Hala
Widowiskowo - Sportowa,
ul. Śniadeckich;

— 17.01
Tauron Basket Liga. Asseco
Gdynia - AZS Koszalin;
— 24.01
Tauron Basket Liga. AZS Koszalin - King Wilki Morskie
Szczecin, bilety: 35 zł, 25 zł,

Hala Widowiskowo
- Sportowa, ul. Śniadeckich;

Energa AZS Koszalin
– piłka ręczna
— 03.01
PGNiG Superliga kobiet.
Energa AZS Koszalin
- Vistal Gdynia, bilety: 12 zł,

4 zł Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 10.01
PGNiG Superliga kobiet.
KPR Jelenia Góra - Energa
AZS Koszalin;
— 17.01
PGNiG Superliga kobiet.
Energa AZS Koszalin - MKS
Selgros Lublin, bilety: 12 zł,

4 zł. Hala Widowiskowo Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 24.01
PGNiG Superliga kobiet.
Energa AZS Koszalin - Sambor Tczew, bilety: 12 zł, 4 zł

Hala Widowiskowo - Sportowa, ul. Śniadeckich;

— 31.01
PGNiG Superliga kobiet.
Olimpia-Beskid Nowy
Sącz - Energa AZS Koszalin;

Gwardia Koszalin
– piłka ręczna
— 17.01
II liga. AZS UKW Bydgoszcz
- Gwardia Koszalin;
— 24.01
II liga. Gwardia Koszalin Alfa 99 Strzelno, wstęp

wolny, Hala Gwardia
przy ul. Fałata 34;

— 31.01
II liga. MKS Grudziądz Gwardia Koszalin;

KUKS Dubos Koszalin
- koszykówka
— 10.01
II liga. KUKS Dubois Koszalin - KS Basket Piła, wstęp

wolny, Hala I LO, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1;

— 17.01
II liga. KUKS Dubois Koszalin AZS UMK Consus PBDI Toruń,

wstęp wolny, Hala I LO, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1;
— 24.01
II liga. Asseco II Gdynia KUKS Dubois Koszalin;
— 31.01
II liga. KUKS Dubois Koszalin - Politechnika Gdańska,

wstęp wolny, Hala I LO, ul. Komisji Edukacji Narodowej 1;

Motopark
– sporty motorowe
— 11.01, 10:00
23 Finał WOŚ w Motoparku;

Biegi
— 11.01, 12:00
Leśna Piątka 2015 dla
WOŚP, udział bezpłatny,

Parking przy ul. Słupskiej;

— 13.01, 18:30
Zimowa Mila Górska - edycja 3, udział bezpłatny, par-

king przy ul. Piłsudskiego
(szpital);

— 27.01, 18:30
Zimowa Mila Górska - edycja 4, udział bezpłatny, par-

king przy ul. Piłsudskiego
(szpital);
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Polecamy sport

Odważna
z odważnikami
Girevoy Sport to nic innego, jak podnoszenie
odważnika, który wyglądem przypomina kulę armatnią z uchwytem. Dyscyplina prawdopodobnie
została wymyślona w Rosji, gdzie zaliczana jest do
sportu narodowego. W naszym mieście, tę niszową aktywność fizyczną trenuje zaledwie kilka osób,
w tym Anna Golec - aktualna wicemistrzyni świata amatorek. Jeśli ktoś chce spróbować treningu tej
egzotycznej dyscypliny - nic trudnego - wystarczy
skontaktować się z koszalinianką, która jest również wykwalifikowaną trenerką girevoy. – Tym sportem zajmuję się już od dwóch lat, wcześniej przez 10
lat trenowałam judo. Lubię sport siłowy m.in. crosfiit.
Natomiast „na kule” trafiłam przypadkiem, a wciągnął mnie w to kolega. Pojechałam na pierwsze szkolenie i tak pozostało do dzisiaj – Anna Golec opowiada o swojej przygodzie z Girevoy Sport. Obecnie rozgrywane są trzy konkurencje, pierwszą z nich
jest podrzut, zwany również krótkim cyklem, czyli
Jerk. Kolejną Long Cycle, czyli po polsku długi cykl.
Ania Golec specjalizuje się natomiast w rwaniu, czyli Snatch. – Obecnie przygotowuję się do Mistrzostw
Europy w Barcelonie, które odbędą się w lipcu 2015
roku. Jednocześnie szukam sponsorów, którzy ułatwiliby moje przygotowania do prestiżowych zawodów –
dodaje Golec. Warto wspomnieć, że rekord życiowy

koszalinianki to 161 powtórzeń. Rwanie wykonywane jest jednym odważnikiem, w kategorii mężczyzn
ważącym 32 kg lub 24 kg, a u kobiet 24 kg lub 16 kg.
Podczas zawodów zawodnik ma możliwość zmiany
ręki tylko raz w całym 10 minutowym cyklu. Wymaga to dużej siły wytrzymałościowej przedramienia.
Tylko powtórzenia wykonane poprawnie technicznie zostają zaliczone przez sędziego. Najlepsze zawodniczki na świecie podczas dziesięciu minut potrafią wykonać ok. 180 powtórzeń odważnikiem 24
kg, zaś amatorki ok. 160 powtórzeń odważnikiem
o masie 16 kg. Girevoy to pomysł dla każdego, więc
również dla Ciebie, ponieważ na początku przygody z tym sportem ciężar odważnika dobierany jest
indywidualnie do możliwości trenującego. W trakcie pracy wykorzystywana jest maksymalnie biomechanika ciała. Nie obawiaj się, że nie będziesz w stanie podnieść odważnika - na początku nie używa się
dużych obciążeń. Jest sporo podstaw technicznych,
z którymi należy się zapoznać, aby robić to bezpiecznie, ale to bezpieczny sport.
Jeśli chcesz trenować pod okiem instruktorki
Anny Golec, wystarczy skontaktować się z nią osobiście pod numerem telefonu: 607 309 177 lub adresem
e-mail: aniagolec@wp.pl ■ (RB)

Ferie 2015

Zima w muzeum
19 – 30 stycznia, godz. 10 - 14,

Muzeum w Koszalinie organizuje w czasie ferii bezpłatne zajęcia dla grup zorganizowanych. Spotkania oparte są o następujące tematy:
Najważniejsze wydarzenia
w dziejach Koszalina;
Sztuka dawna i rzemiosło
od baroku do secesji; Jak
żyli dawni Jamneńczycy;
Na wprost, w trzech czwartych lub z profilu; Czy natura może być martwa? Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie - nr (94) 343-20-11
Ferie w Pałacu Młodzieży
19 – 30 stycznia

Pałac zaprasza do udziału
w akcji ‑ Zima w mieście.
Proponuje zajęcia plastyczne, teatralne, muzyczne,
techniczne, taneczne, szachowe i inne. Warunkiem
uczestnictwa w zajęciach
jest zgłoszenie chęci udziału i wypełnienie deklaracji.
Zapisy w sekretariacie Pałacu Młodzieży od 05.02.2014
r. w godz. od 10.00 do 13.00
oraz od 15.00 do 17.30.

Ferie z CK105
19 – 23 stycznia
(z wyłączeniem 21 – środa)
26 – 30 stycznia
(z wyłączeniem 28 – środa)
— 10:00

Warsztaty plastyczne
dla dzieci i młodzieży
(10 zł za tydzień)

19 – 23 stycznia
(poniedziałek – piątek),
— 12:30

Zumba dla dzieci
(10 zł za tydzień)

21 i 23 stycznia (środa, piątek)
— 13:30

Nauka tworzenia biżuterii
dla dzieci i młodzieży
(10 zł za pojedyncze zajęcia)
24 stycznia (sobota),
godz. 10:00 dzieci,
godz. 16:00 dorośli

Warsztaty modowe dla dzieci i dorosłych (bezpłatnie)
26 – 30 stycznia
(poniedziałek – piątek),
— 13:30

Warsztaty wokalne dla
dzieci i młodzieży od 9 lat.
(10 zł za tydzień)
Informacje i zapisy pod numerem tel: 94 347 57 30/33

Ferie w Kinie Kryterium
19-30 styczeń
19 – 23 stycznia, godz. 10:00
„Pan Peabody i Sherman”.
Reż.: Rob Minkoff; obsada:
A. Żmijewski, M. Pikuła, gat.:
animacja, przygodowy, familijny; 2014, USA. Pan Peabody,
najmądrzejszy pies na świecie,
wychowuje swojego adoptowanego syna Shermana na grzecznego chłopca. Dzięki wehikułowi czasu przeżywają najróżniejsze przygody. Bilety: 1 zł

dzieci z terenu Koszalina;
7 zł pozostali;

26 – 30 stycznia, godz. 10:00
„Listonosz Pat i wielki
świat”. Reż.: Mike Disa; obsada: Jacek Kopczyński, Tomasz
Bednarek gat.: animacja, familijny; 2014, Wielka Brytania.
Listonosz Pat postanawia wziąć
udział w telewizyjnym show
„Gwiazdą być!”. Wyrusza więc
do wielkiego miasta i trafia
w świat gwiazd. Bilety: 1 zł

dzieci z terenu Koszalina;
7 zł pozostali;
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Aktywny Koszalin

Samochodówka
nie tylko dla panów
Nie tylko za mundurem panny sznurem, także za
samochodami. Choć w Zespole Szkół nr 10 im. Bolesława Chrobrego w Koszalinie uczy się ich zaledwie
kilkanaście (wszystkich uczniów jest 470). Bo technikiem: pojazdów samochodowych, mechanikiem,
spedytorem czy blacharzem samochodowym, elektromechanikiem i mechanikiem pojazdów samochodowych, chcą być przede wszystkim chłopcy. Między
innymi dlatego, że po takiej szkole mają pewną pracę.
Absolwenci szkoły znajdują zatrudnienie praktycznie w każdym zakładzie samochodowym w Koszalinie i regionie. Nie wszyscy wiedzą, że „Samochodówka” jest największą koszalińską placówką jeśli chodzi o zajmowaną powierzchnię (4,5 ha) i organizację.
W jej skład, oprócz szkół, wchodzi internat, Pracownia Kształcenia Praktycznego i Schronisko Młodzieżowe. Uczniowie mogą korzystać z trzech sal gimnastycznych (w tym siłownia), trzech pracowni komputerowych (dostęp do komputerów jest także poza
pracowniami w e-kiosku i bibliotece) oraz Szkolnego Ośrodka Kariery z doradztwem zawodowym.
Wkrótce internet będzie tam dostępny przez wi-fi.
Szkoła posiada pracownie zawodowe, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, w części przygotowane przez uczniów w ramach prac dyplomowych.

„Samochodówka” współpracuje z placówkami
8. krajów europejskich: Bułgarii, Chorwacji, Francji,
Grecji, Hiszpanii, Rumunii, Węgier, Turcji. Efektami
współpracy są praktyki uczniów technikum za granicą, wyjazdy robocze, publikacje wynikające z założeń projektów. Oprócz tego współpracuje z Politechniką Koszalińską, Zachodniopomorskim Ośrodkiem
Ruchu Drogowego, firmami Mojsiuk, Kospel i mniejszymi zakładami samochodowymi, gdzie uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Jeżdżą oni także
na wycieczki do fabryk Volkswagena w Wolfsburgu
i Poznaniu czy Scanii w Słupsku.
Oczywiście, życie szkoły to także akcje i imprezy organizowane przez członków samorządu i aktywnych uczniów. Wśród tych najbardziej lubianych jest
„kotowanie” czyli wesołe pasowanie na ucznia, pierwszy dzień wiosny i dzień życzliwości. Działa tu PCK;
nie brak wolontariuszy, którzy właśnie przygotowali mikołajki dla dzieci w szpitalu. W marcu „Samochodówka” obchodziła 55-lecie istnienia i z tej okazji
odbyła się impreza jubileuszowa połączona z „Piknikiem motoryzacyjnym” dla mieszkańców Koszalina,
zorganizowanym we współpracy z Motoparkiem, podobna towarzyszyła rok wcześniej dniom otwartym.
Uczniowie bardzo sobie chwalą swoją szkołę i zachęcają wszystkich chętnych, aby się w niej uczyć. ■ (KG)

Postać

Magiczna
skrzynka Adriana
Zdecydowana większość słuchaczy wybiera stacje radiowe z uwagi na muzykę. Również Adrian
Adamowicz stał się dziennikarzem za jej przyczyną. Zawsze grała mu w duszy – od czasów pocztówek
dźwiękowych odtwarzanych na gramofonie Bambino, przez taśmy puszczane w radiowęźle w Liceum
Ekonomicznym w Szczecinku, aż po nocne i nie tylko audycje w Radiu Koszalin. Od zawsze wie, że słowa
zanim trafią do serca, zdążą się poobijać o różne przeszkody, muzyka trafia tam od razu. A dlaczego radio? – Czasami mówię, że jest we mnie muzyka, duszę mam muzyczną, ale talentu do muzyki żadnego,
więc zostałem dziennikarzem – śmieje się Adrian –
Radio jest magiczną skrzynką, pozwala podróżować
w czasie i przestrzeni. Jeżeli założysz, że muzyka
mieszka w duszy, to radio pozwala podzielić się nią
z innymi, tylko wtedy odczuwa się prawdziwą przyjemność, gdy można zapalić dla kogoś ogień i razem
się przy nim ogrzać. Od pewnego czasu szuka pokrewnych dusz i stąd obecność jego audycji na facebooku, można je znaleźć pod hasłem: noc24 i Soren24.
Oprócz muzyki w jego życiu ważna jest także poezja,
i to od czasów szkoły średniej. Jest laureatem ogólno-

polskiego konkursu, autorem tomiku wierszy i członkiem Związku Literatów Polskich. Od lat współprowadzi Pocztę Poetycką i audycję „Na liryczną nutę…”
z muzyką, w której równie ważne jak nuty są słowa.
Od czasu do czasu na wieczorkach poetyckich czyta wiersze zaprzyjaźnionych poetów lub sprawdza się
w roli jurora słów, jak mawia: pięknie do siebie przytulonych. Trzy lata temu zainicjował cykl koncertów Bez Prądu. Do dzisiaj odbyło się ich 26. W Studiu Koncertowo - Nagraniowym im. Niemena uczestniczyło w nich ok. 3 tysięcy ludzi, trudno powiedzieć
ilu w trakcie retransmisji na antenie Radia Koszalin.
Nie chce mówić o swoim ulubionym, każdy był inny,
z każdym wiązało się coś szczególnego. Ci, którzy nie
mogli być w studiu, mogą obejrzeć niektóre występy
na stronie internetowej rozgłośni. Bardzo interesująco zapowiadają się najbliższe koncerty. Styczeń: Kasia
Klich i Yaro i kolejno: Indios Bravos, Kasia Cerekwicka, Ras Luta i Ania Dąbrowska. Na zakończenie sezonu, w czerwcu spotkanie kilkunastu muzyków i wokalistów z twórczością Depeche Mode. Poezja i radio
to nie wszystko. Od pewnego czasu Adrian współpracuje z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym, gdzie odpowiada za opracowanie muzyczne niektórych spektakli.
Na koniec oddajmy mu głos, choć bez dźwięku:
„Lubię miejsca, które już znam, ale lubię też poznawać nowe przestrzenie, odkrywać je dla siebie, jednak tylko po to, by móc zaprosić tam innych. Zawsze
najważniejsze było i jest dla mnie Radio. Magiczna
skrzynka pełna Wyobraźni”. ■ (KG)
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Pałac Młodzieży

Festiwal z pasją
Gdy koszalińska przestrzeń teatralna wypełniona zostaje muzyką i gestem, a czas jakby zwalnia, dając możliwość wsłuchania się w słowa wyśpiewane
przez aktora, oznaczać może to tylko jedno – ruszył
kolejny Reflektor. Niezmiennie już od ponad dekady
raz do roku Koszalin staje się na parę dni najważniejszym przystankiem na mapie przeglądów piosenki
aktorskiej w Polsce. A wszystko za sprawą organizowanego przez Pałac Młodzieży festiwalu, który gromadzi najzdolniejszych artystów tego gatunku muzycznego. Wielu z nich to regularni goście koszalińskiej sceny – jak sami przyznają, przyciąga ich do
naszego miasta ta niezwykła atmosfera Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Aktorskiej. Tak było i tym
razem. Oprócz występów debiutantów, podziwiać
mogliśmy także dobrze znanych nam artystów poprzednich edycji koszalińskiej imprezy. Uczestnicy
Reflektora wracają do nas nie tylko, by zaprezentować
interpretacje tzw. piosenki z tekstem, ale również po
to, by zasiąść niekiedy po drugiej stronie sceny i jako
widz przypomnieć sobie czas, gdy sami rywalizowali
o festiwalową Grand Prix. Znakomitym przykładem
takich powrotów po latach, jest zwycięzca VI edycji
REFLEKTORA, aktor Leszek Andrzej Czerwiński,
który podczas tegorocznych przesłuchań pełnił rolę
jurora, a także poprowadził dla laureatów warsztaty
teatralno – wokalne.
Obserwując festiwal zza kulis, mieliśmy okazję
poczuć emocje udzielające się wykonawcom. Pośród
tremy, skupienia, ekspresji scenicznej i rozluźnienia
po zejściu ze sceny, dostrzec można było jeden łączący wszystkich element. Była to pasja. Dzięki tej Bożej
iskrze, zaszczepionej w duszy każdego wykonawcy,
rywalizacja, której można było się spodziewać prze-

kształciła się w niekłamaną radość z możliwości przebywania razem, w gronie osób zarażonych tym samym bakcylem. Stąd tyle uśmiechów podczas wspólnego, niedzielnego wypadu nad morze, podczas prób
przed głównym występem oraz w czasie warsztatów
z Hanną Śleszyńską. Stąd również wymiana doświadczeń i zapowiedzi przyjazdu na kolejną edycję Reflektora do Koszalina.
W ten sposób przeszedł do historii XI Ogólnopolski Festiwal Piosenki Aktorskiej w Koszalinie. Oczekując jednak kolejnej jego edycji, już dziś wsłuchujemy się z zachwytem w słowa piosenki francuskiej,
motywem przewodnim XII Reflektora będzie bowiem piosenka z kraju nad Sekwaną. Mamy nadzieję,
że nowa forma festiwalu, a także jego termin – w roku
2015 spotkamy się już w kwietniu – przyciągnie wielu
utalentowanych amatorów piosenki aktorskiej do naszego miasta. Serdecznie zapraszamy!
Strona przygotowana przez Pałac Młodzieży
Kamil Barański

Pozarządowy Koszalin

Projekt „Koszalin miasto
na model” ma już rok!
Gdy w styczniu 2014 roku rozpoczynał się
projekt „Koszalin – miasto na model” wiedzieliśmy, że stoi przed nami duże wyzwanie. Do
tej pory nie było w naszym mieście wielu działań poświęconych stowarzyszeniom i fundacjom,
a nasz projekt zakładał kompleksową zmianę
tego obszaru funkcjonowania Koszalina. Realizacja tak licznych zaplanowanych przedsięwzięć
była możliwa dzięki wspólnym wysiłkom pracowników Referatu Organizacji Pozarządowych
Urzędu Miejskiego w Koszalinie, Pracowni Pozarządowej i Fundacji Nauka dla Środowiska.
Za dotychczasowe wsparcie serdecznie dziękujemy wielu instytucjom. Podziękowania należą się
przede wszystkim Centrum Kultury 105 w Koszalinie za pomoc przy organizacji wydarzeń dla
organizacji pozarządowych.
Cieszymy się, że projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem koszalińskich organizacji pozarządowych – dziękujemy za Wasz udział
i miłe słowa. Za nami wiele sukcesów, wydarzeń,

akcji, spotkań. Wiele jest jeszcze do zrobienia.
Dlatego rok 2015 zapowiada się niezwykle
pracowicie. Czekają do wypracowania i wdrożenia ważne akty prawne regulujące funkcjonowanie koszalińskich organizacji. Przed nami także
kolejne wydarzenia. Już w styczniu rusza druga
edycja akcji „Zostawiam 1% w Koszalinie”, pracujemy również nad Programem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Koszalinie oraz Wieloletnim programem współpracy Gminy Miasto
Koszalin z organizacjami pozarządowymi. Zapraszamy do śledzenia naszych działań oraz do
włączenia się do nich. Pozdrawiamy, realizatorzy
projektu. Więcej informacji w biurze projektu:
Pracownia pozarządowa
75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2
tel./fax: 94 340 35 23, kom.: 664 480 672
e-mail: biuro@pracowniap.org.pl
www.pracowniap.org.pl

Za nami kolejne 11 numerów
naszego miesięcznika i tyle
samo okładek. Przypominamy
wszystkie, żebyście mogli sobie
przypomnieć wydarzenia 2014
roku. A może także wybrać
ulubiona okładkę.

