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Wakacje ze zwierzakiem – to możliwe!
Z badania TNS Polska wynika, że co drugi Polak ma zwierzę w domu (52 proc.). Coraz częściej też decydujemy się na podróż z pupilami. Jak przygotować się 
do podróży ze zwierzakiem?

Większość z nas wy-
jeżdża ze zwierzętami 
– zabiera je na weeken-
dowe wypady za miasto, 
urlop nad morzem, lub 
w górach. Trzeba jednak 
liczyć się z tym, że pupil 
na wakacjach może za-
chorować. Tak naprawdę 
do nieszczęśliwego zda-
rzenia może dojść już w 
drodze na wymarzony 
odpoczynek. Ważne, by 
upewnić się w jaki spo-
sób przewozić zwierzaka. 
Okazuje się, że mandat 
za nieprawidłowe prze-
wożenie może wynieść 
nawet kilkaset złotych.

 – Wyjazd z pupilem 
wymaga od właściciela 
zarówno dyscypliny jak 
i dokładnego planu po-
dróży. Warto zadbać nie 
tylko o komfort podró-
żowania, ale również o 
bezpieczeństwo. Przed 
wyjazdem powinniśmy 
zapoznać się z przepisami 
dotyczącymi przewozu 
zwierząt oraz warunkami 
ubezpieczenia czworo-
nogów, ponieważ takie 
ubezpieczenie jest moż-
liwe. Jeśli dojdzie do wy-
padku samochodowego, 
w którym ucierpiał nasz 

pupil, odpowiednia umo-
wa ubezpieczenia  za-
pewni pokrycie kosztów 
transportu np. do lekarza 
weterynarii lub kosztów 
leczenia po wypadku. – 
podkreśla Marek Dmy-
tryk, Zastępca Dyrektora 
Biura Ubezpieczeń Deta-
licznych Gothaer TU SA.

Jak transportować 
czworonogi? 

Po pierwsze należy za-
dbać, by zwierzak nie 
rozpraszał uwagi kierow-
cy i nie przeszkadzał w 
prowadzeniu auta. Lepiej 
też nie wozić pupilów na 
fotelu obok kierowcy lub 
na kolanach, tylne siedze-
nie jest znacznie lepszym 
miejscem. W przypadku 
samochodów kombi – 
warto rozważyć transport 
zwierzaka w oddzielonej 
przestrzeni bagażowej za 
pomocą specjalnej siat-
ki czy kratki. . Dobrym 
rozwiązaniem dla małe-
go psa, kota, szynszyla, 
czy świnki morskiej jest 
odpowiedni, zamykany 
koszyk lub klatka, którą 
trzeba dodatkowo za-
bezpieczyć. Pamiętajmy, 
że w przypadku nagłego 
hamowania, tradycyjne 

pasy bezpieczeństwa za-
montowane w aucie są 
nieskuteczne. Powinni-
śmy zatem kupić specjal-
ne pasy w sklepie zoo-
logicznym. Dobre są też 
tzw. transportery. Jeżeli 
właściciel nie dopilnuje 
tych kwestii, ubezpie-
czyciel może odmówić 
pokrycia kosztów zwią-
zanych z leczeniem, czy 
transportem zwierzęcia 
do weterynarza. Kolejną 
istotną kwestią jest wła-
ściwe przystosowanie 
auta do podróżowania ze 
zwierzętami. Poza pasami 
i transporterem przyda 
się sprawna klimatyzacja. 
Pamiętajmy, że czworo-
nogom, które mają sierść 
jest gorąco latem, a co 
dopiero w nagrzanym 
samochodzie, dlatego 
pamiętajmy o zapewnie-
niu zwierzakowi płynów. 
Warto również zrobić po 
drodze kilka przystan-
ków, najlepiej w dobrze 
zacienionych miejscach. 

Zwierzak ucierpiał pod-
czas wypadku. Co robić?

Wypadki, stłuczki lub 
niebezpieczne sytuacje 
wymagające ostrego 
hamowania zdarzają się 
każdemu kierowcy. Pod-
czas kolizji niezabezpie-
czony odpowiednio pies, 
kot lub inny pupil może 
znacznie ucierpieć. Nie-
ważne, czy waży 5, czy 40 
kg, podczas zderzenia z 
drzewem czy innym au-
tem – także zwierzęta są 
poddawane ogromnym 
przeciążeniom. Przykła-
dowo podczas zderzenia 
pojazdu poruszającego 
się z prędkością 100 km/h 
mały przedmiot (np. 
książka) pozostawiony 
luźno w pojedzie groma-
dzi tyle energii kinetycz-
nej co pocisk wystrzelony 
z pistoletu.

– Niewiele osób zdaje 
sobie sprawę, że zwierzę 
które ucierpiało podczas 
wypadku, jest ranne lub 
nieprzytomne, a było ob-
jęte ochroną ubezpieczy-
ciela np. w ramach Auto 

Assistance Gothaer TU SA 
może liczyć na pomoc. W 
razie potrzeby, poszko-
dowanym w wypadku 
zwierzęciu, zapewnimy 
transport do lecznicy 
i odpowiednią pomoc 
weterynaryjną. A jeśli 
dojdzie do najgorszej sy-
tuacji – czyli śmierci pu-
pila – pokryjemy również 
koszt utylizacji zwłok. W 
sytuacji kiedy to my do-
znamy obrażeń i nie mo-
żemy dalej sprawować 
opieki nad zwierzęciem, 
w ramach posiadanego 
ubezpieczenia w Gotha-
er, zostaną zorganizowa-
ne i pokryte koszty prze-
wiezienia zwierzęcia do 
wyznaczonego opiekuna, 
a w przypadku przewozu 
do hotelu czy schroni-
ska również dodatkowo 
zostaną pokryte koszty 
jego pobytu – tłumaczy 
Marek Dmytryk, Zastępca 
Dyrektora Biura Ubezpie-
czeń Detalicznych Gotha-
er TU SA. 

Psie akcesoria i ciekawe 
rozwiązania

Bywa, że zwierzęta nie 
lubią podróżować, mają 
chorobę lokomocyjną, 
czują niepokój. Wzglę-
dy bezpieczeństwa są 
najważniejsze, ale warto 
jednak zadbać o komfort 
pupila. Jak poprawić mu 
nastrój? Do bagażnika lub 
na tylne siedzenie warto 
zabrać jego ulubiony ko-
cyk, zabawkę lub gryzak. 
Podczas podróży warto 
dużo mówić i uspokajać, 
puścić ulubioną muzykę. 
Jeśli ruszamy w daleką 
trasę, dobrze jest zorga-
nizować częste przystan-
ki na psią toaletę, chwilę 
zabawy, ulubiony posi-
łek. Wtedy podróż będzie 
znacznie przyjemniejsza. 
A co w przypadku, gdy 
nasz zwierzak sprawia 
kłopoty? Bardzo ważną 
kwestią jest OC – może 
nam się przydać, kiedy 
pupil kogoś ugryzie, po-
drapie lub spowoduje ja-
kieś szkody. 

(KG)
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Wystawa zabytkowych motocykli 
RUMIA | Pierwsza przejażdżka na motocyklu długo pozostaje w pamięci każdego dziecka. Pora odświeżyć stare wspomnienia! 

Przez cały lipiec w Porcie 
Rumia Centrum Handlo-
wym Auchan miłośnicy 
dwukołowych motocykli 
oldtimerów mogą podzi-
wiać wyjątkowe egzem-
plarze tych pojazdów 
- najstarszy pochodzi 
z 1936 roku! 

Każdy stary motocykl 
to skarb, który ma swoją 
historię i tysiące kilome-
trów przejechanych po 
różnych drogach. Wspo-
mnienia z licznych po-
dróży jednośladem po-
zostają długo w pamięci 
jego właściciela. Pasja 
i zamiłowanie do tych 
wyjątkowych pojazdów 
jest często przekazywana 
z pokolenia na pokole-
nie. 

Dzięki wystawie pt. 
„Ożywić wspomnienia”, 
która trwa do końca lip-
ca w Porcie Rumia CH 
Auchan, miłośnicy zabyt-

kowej motoryzacji będą 
mogli przenieść się choć 
na chwilę do lat młodości 
swoich dziadków i rodzi-
ców lub przypomnieć so-
bie własne podróże. 

Wśród eksponatów znaj-
duje się m.in. ravat z 1936 
roku, triumph z 1939 
roku,  onoto z 1955 roku, 
jawa 353 z 1962 roku, ko-
mar sport z 1974 roku czy 
romet M3 z 1986 roku. 
Każdy motocykl na wy-
stawie posiada tabliczkę 
z opisem i krótką historią 
danego modelu. Można 
obejrzeć również zabyt-
kowy silnik motocyklowy 
w przekroju, który ukazu-
je jego wewnętrzną bu-
dowę. 

W trakcie trwania wy-
stawy na najmłodszych 
czeka moc atrakcji. Dzieci 
dowiedzą się, jak kiedyś 
wyglądały i były konstru-
owane motocykle oraz 

wezmą udział w licznych 
animacjach. W dniach 
28-30 lipca maluchy będą 
mogły przejechać się za-
bytkowymi metalowymi 
samochodzikami, poma-
lować farbkami zabytko-
wy motocykl, a także ude-
korować odlewy gipsowe 
w kształcie motocykli.

Wystawę dwukołowych 
oldtimerów pt. „Oży-
wić wspomnienia” moż-
na oglądać do 31 lipca 
w Porcie Rumia Centrum 
Handlowym Auchan przy 
ulicy Grunwaldzkiej 108 
w Rumi, w godzinach pra-
cy galerii. Animacje dla 
dzieci odbędą się od 28 
do 30 lipca i będą trwały 
od 13:00 do 18:00. Udział 
w wydarzeniu jest bez-
płatny. Odlewy z gipsu 
wykonane podczas ani-
macji dzieci będą mogły 
zabrać ze sobą do domu.      
/raf/
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Żukowskie Lato Muzyczne i Muza nad 
Jeziorkiem w Żukowie – zapraszamy!
Na koncerty Żukowskiego Lata Muzycznego zapraszamy w każdą niedzielę lipca.  Tradycyjnie spotykamy się o  godz. 16:00 na dziedzińcu zabytkowego kościo-
ła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Żukowie.  Z kolei wszystkich wielbicieli dobrego rockowego grania zapraszamy do Parku nad Jeziorkiem.

Żukowskie  Lato
Muzyczne

Muza nad 
Jeziorkiem
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23.07.2017 – koncert „W krainie ope-
retki” w wykonaniu Magdaleny Witczak 
(sopran)  i Piotra Macalaka (baryton), 
którzy wykonają największe przeboje 
Kalmana, Lehara i J. Bocka

30.07.2017 -  Swingowe przeboje Elli 
Fitzgerald i Franka Sinatry  w nowej od-
słonie pod batutą Jana Konopa.

19 sierpnia od godz. 17.00, w tym 
roku na scenie m.in. Illusion i Red Lips. 
Oprócz tego, wokół sceny także będzie 
się wiele działo. Czekają na Was strefa 
luzu, strefa bazgrołów, strefa jam ses-
sion, ścianka wspinaczkowa, a w trakcie 
koncertów eksplozja kolorów. 
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Lotnicza impreza sezonu
ZAPOWIEDŹ | To będzie podniebny spektakl, w którym główną rolę zagrają piloci. Na początku sierpnia w Gdyni odbędą się widowiskowe, nocne pokazy lotnicze. 

Wydarzenie o nazwie 
Gdynia Aerobaltic po-
wered by Lotos Air Bp 
odbywać  się będzie od 
piątku 11 do soboty 12 
sierpnia. 

- Miło nam zakomu-
nikować, że program 
pokazów wieczorno 
– nocnych mamy już 
kompletny. Cieszy nas 
ogromnie fakt, że uda-
ło nam się zaprosić do 
Gdyni wiele zespołów 
lotniczych oraz pilotów 
światowego formatu. To 
będzie wyjątkowe wyda-
rzenie, niezwykłe pokazy 
w niezwykłym miejscu 
w równie niezwykłej for-
mule – informuje  Seba-
stian Golus, Prezes firmy 
Aeropact, która jest wy-
łącznym producentem 
oraz organizatorem. 

Wydarzenie będzie 
połączeniem pokazów 
wieczornych - pierw-
szy blok rozpoczyna się 
o godzinie 16:30 i koń-
czy ok.  godziny 20:00 
oraz nocnych – drugi 
blok rozpoczyna się po 
godzinie 20:10 i kończy 
ok. godziny 22:30. Na 
gdyńskim niebie poja-
wią się zarówno piloci 
indywidualni jak Artur 
Kielak, Marek Choim, Jo-
han Gustafsson, a także 

formacje z Polski i zagra-
nicy:  Żelazny, Aerosparx, 
FireFlies, Patrouille Reva.

Organizatorzy pod-
kreślają, że nie będą to 
zwykłe pokazy lotnicze 
do jakich jesteśmy przy-
zwyczajeni – tylko pod-
niebny spektakl, w któ-
rym główną rolę grają 
piloci. Atmosfera nocnej 
części pokazowej będzie 
podbijana światłem oraz 
muzyką. Piloci niczym 
aktorzy na scenie spra-
wią, że ciarki pojawią się 
na ciele większości wi-
dzów.

Darmowe pokazy od-
będą się na Plaży Miej-
kiej w Gdyni. Każdego 
dnia imprezy rozpocz-
nie się ona o godzinie 
16 i zakończy przed 23. 
Dla szczególnie wyma-
gających widzów orga-
nizatorzy stworzyli spe-
cjalne, darmowe pakiety 
spotterskie. Posiadacze 
takiego pakietu otrzy-
mają dostęp do strefy 
specjalnej z atrakcyjnym 
widokiem na pokazy lot-
nicze, na miejscu będzie 
można także przetesto-
wać  sprzęt fotograficz-
ny, który stosowany jest 
najczęściej w fotografii 
lotniczej oraz skorzystać 
z porad ekspertów. (BG)

ATRAKCJE IMPREZy:
AEROSPARX
- nowy na lotniczym rynku zespół z Wielkiej Bryta-

nii, który podczas swoich pokazów dosłownie roz-
jaśnia niebo i wywołuje wielkie „achy” i „ochy” przy 
każdej ewolucji. Wszystko to dzięki przemyślnym 
rozbudowanym systemom pirotechnicznym zain-
stalowanym w  motoszybowcach. Grupa znana jest 
z tworzenia podniebnego baletu dwóch smukłych 
maszyn, które kolorują niebo smugami, rozświetlają  
tęczową iluminacją i zasypują iskrami fajerwerków.

SKyMAGIC
- ta warszawska grupa skoczków spadochronowych 

prezentuje figury indywidualne i grupowe – z wyko-
rzystaniem ogromnych flag, nieskończenie długich 
szarf oraz efektów pirotechnicznych. 

PZL TS-11 ISKRA
Iskra to pierwszy polski samolot odrzutowy, zapro-

jektowany pod koniec lat 50. XX wieku w PZL Mielec 
z przeznaczeniem do szkolenia pilotów wojskowych, 
zanim zasiądą w kabinie rasowego myśliwca. 

Egzemplarz, który pojawi się nad gdyńską publicz-
nością do samolot użytkowany przez Fundację Bia-
ło-Czerwone Skrzydła. Za jego sterami zasiądzie le-
gendarny pilot-oblatywacz Tadeusz Zaworski.
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Nadmorskie imprezy
21-22.07
Choczewo, Kusocińskiego 7

DNI ChOCZEWA
- Atrakcje pierwszego dnia świętowania to rozpoczęcie Zlotu Garbusów& Co i występ legendarnej 

trójmiejskiej grupy Apteka. W sobotę 22 lipca imprezowicze będą mogli oglądać start Rajdu Garbu-
sowego, pokaz karate tradycyjnego i widowiskowy pokaz akrobacji rowerowych. Inne atrakcje to 
występ satyryka Jerzego Kryszaka, występ grupy Mitra (rock plus folk) i koncert gwiazdy disco-polo, 
zespołu Mejk.

21-29.07
hel, Kościoł pw. Bożego Ciała, Centrum konferencyjne WDW-Delfin, Muzeum Rybołóstwa, 

MIęDZyNARODOWy LETNI FESTIWAL 
KULTURy I SZTUKI W hELU
- To będzie wyjątkowa atrakcja dla miłośników muzyki poważnej. W ramach tegorocznej edy-

cji festiwalu zaplanowano m.in koncer inauguracyjny poświęcony św Janowi Pawłowi II, spektakl 
Broadway World,  swoje umiejętności zaprezentują również Młode Talenty Wokalistyki

Wstęp darmowy

29.07
Puck, zielona plaża

KONCERT ZESPOłU ENEJ
- Grupa wykonująca muzykę z pogranicza folku, rocka, ska występi o godzinie 21. Zespół 

ma na swoim koncie ogromny hit „Tak smakuje życie”. 
Wstęp darmowy

11-13.08
łeba, ulica Turystyczna

ZLOT  SAMOChODóW AMERyKAń-
SKICh I ZAByTKOWyCh.

- Na ponad 5 hektarach odbędą się koncerty rockowe i rock and rollowe, konkuren-
cje z nagrodami, w piątek i sobotę zapraszamy na parady ulicami Łeby, nocną i dzien-
ną. Podczas zlotu odbędzie się wystawa samochodów, pokaz sexy car wash, oraz wiele 
innych atrakcji. W ramachj zlotu odbędzie się kilkanaście koncertów muzyki rockowej. 
Równolegle na terenie zlotu odbędzie się II Zlot Garbusów

Bilety – 10 złotych (wstęp jedndniowy), 70 zł – karnet VIP,
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13.08
Puck, zielona plaża

KONCERT ZESPOłU LADy PANK
- Legendarny polski zespół rockowy wystąpi na zielonej plaży o godzinie 21. Grupa ma 

na swoim koncie takie hity jak m.in. „Mniej niż zero”, „Zamki na piasku” i „Kryzysowa narze-
czona”.

Wstęp darmowy

14.07
łeba, ulica Turystyczna

BIKE WEEK łEBA 2017 VII 
MIęDZyNARODOWy ZLOT MOTOCyKLI
- Podczas imprezy odbędą się konkurencje z nagrodami, koncerty rockowe, parady mo-

tocyklowe (nocna z pochodniami), sexy myjnia i inne atrakcje.  Na terenie zbudowane bę-
dzie miasteczko piwne na ponad tysiąc osób, nie zabraknie stoisk z pysznym jedzeniem, 
oraz stoisk z gadżetami. 

Ceny wjazdówek rozpoczynają się od 10 zł.

21.08-27.08
hel, plaża, centrum miasta 

D-DAy hEL 2017
- Wydarzenie stanowi widowiskową i dynamiczną inscenizację bojowego desantu na 

Hel z udziałem pasjonatów historycznych rekonstrucji wojskowych. Miasto Hel ze swoimi 
wspaniałymi, odrestaurowanymi obiektami z okresu ostatniej wojny oraz plażą świetnie 
nadaje się na rekonstrukcję tego wydarzenia historycznego. Atrakcje tegorocznej edycji 
to m.in prezentacje pojazdów militarnych, dioramy tematyczne

inscenizacje (w dzień i w nocy) i parada D-Day Hel 2017
Wstęp darmowy

13.08
łeba, Plac Tysiąclecia

łEBA LOVE FESTIWAL
- To będzie wyjątkowa atrakcja dla miłośników muzyki elektronicznej, która królowała 

na listach przebojów w latach 90.  Jedną z gwiazd wydarzenia będzie Dr. Motte, założyciel 
Love Parade, który współtworzył scenę muzyczną Berlina lat 90-tych. Gwiazda łebskiego 
festiwalu jest także autorem takich hitów jak „Loveparade 1998”, „Sunshine” oraz „Music is 
the Key”.

Inne gwiazdy festiwalu to DJ Tonka, autor takich hitów jak „Don’t Be afraid” i „She knows 
You”, zespół Brooklyn Bounce i Dj Dune.W Łebie wystąpi również ikona imprez Mayday 
i Love Parade - Da Hool, który zaliczany jest do elity niemieckich didżejów, autor klubo-
wych hymnów „Meet Her At The Love Parade” oraz „Bora Bora” i „Hypochonda”.

Bilety -25 zł

fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e
fo

t. 
m

at
. p

ra
so

w
e

fo
t. 

pi
xa

ba
y.

co
m

fo
t. 

m
at

. p
ra

so
w

e



Pierwsze sygnały o na-
turystach na polskich 
plażach pojawiły się już 
w latach 70. Na popular-
ność opalania się w stroju 
Adama i Ewy wpływ miały 
na pewno wakacyjne wy-
jazdy zagraniczne, gdzie 
naturyzm był bardzo po-
pularny, część historyków 
wskazuję, że polski natu-
ryzm mógł był również 
odpowiedzią na docho-
dzące do kraju echa rewo-
lucji obyczajowej końca 
lat 60. Miłośnicy nagiego 
opalania tłumaczyli, że 
chcą przebywać na łonie 
natury bez ograniczeń 
i żyć proekologicznie, 
podkreślali również, że 
opalanie się bez kostiu-
mu nie ma nic wspólnego 
z ekshibicjonizmem i jest 
całkowicie aseksualne. 
Mimo takich zapewnień 
władza nie była przychyl-
na „golasom” i postano-
wiła wyplenić niemoralne 
i gorszące społeczeństwo 
p r a k t y k i . 
Konieczność unikania 
patroli Milicji Obywatel-
skie, które ścigały i karały 
mandatami naturystów 

sprawiła, że miłośnicy 
nagiego opalania wybie-
rali ustronne plaże, gdzie 
mogli w spokoju mogli 
oddawać się swojej pa-
sji. Dodatkowym atutem 
było ukształtowanie tere-
nu, tak, jak w przypadku 
plaży w Rozewiu, która 
odgrodzona jest przed 
wzrokiem wścibskich 
podglądaczy stromym, 
niedostępnym klifem, na 
którym znajdują się tere-
ny wojskowe. Czasem „za-
porą” przed niepożądany-
mi widzam bywają także 
ogrodzone siatką wydmy 
jak w przypadku plaży 
naturystów w okolicach 
Mrzeżyna.

Na popularność na-
turyzmu na pewno 
wpłynęła także słynna 
piosenka Zbigniewa Wo-
deckiego „Chałupy we-
lcome to” z 1985 roku, 
która promowała nagie 
kąpiele słoneczne w tej 
miejscowości półwyspu 
helskiego. Co ciekawe, 
plaża w Chałupach wcale

nie była największym 
i najbardziej popularnym 
takim miejscem  w Pol-

sce. Tą spokojną rybacką 
osadę polubili natomiast 
znani polscy artyści-
Andrzej Łapicki, Tadeusz 
Konwicki i Stanisław Dygat. 
Chociaż naturyzm nigdy 
nie stał się w Polsce zja-
wiskiem popularnym 
i masowym, to w ostat-
nich latach przestał 
także być zjawiskiem 
kontrowersyjnym. Miło-
śnicy nagiego opalania 
pojawiają się także na 
zwyczajnym plażach 
i ich obecność nie 
wywołuje żadnego zgor-
szenia ani oburzenia. 
Władze nadmorskich 
miejscowości wychodzą 
nawet naprzeciw ocze-
kiwaniom turystów 
i tworzą oficjalne nagie 
plaże. Tak było w przy-
padku plaży dla natury-
stów w Grzybowie pod 
Kołobrzegiem, której 
istnienie zostało uzna-
ne przez radnych tej 
miejscowości, oficjal-
na plaża powstała także 
w gdańskich Stogach, 
gdzie specjalnym sektor 
dla naturystów wydzie-
lono w pobliżu wejścia nr 

23. Oczywiście, to miej-
sce już wiele lat wcześniej 
było oblegane przez miło-
śników nagiego opalania 
się. Trzecia taka plaża 
i pierwsze, której powsta-
nie zainicjowała gmina 
powstała w Łebie. Samo-
rządowcy z tej miejsco-
wości współpracowali 
z Federacją Naturystów 
Polskich i powołali do 
życia specjalną plażę dla 
naturystów nadotychcza-

sowej plaży zachodniej. 
Zadbano także o od-
powiednie oznakowa-
nie 300-metrowego od-
cinka plaży, stworzono 
także zasady tam obo-
wiązujące. Wśród nich 
znalazły się między in-
nymi informacje o zaka-
zie nagrywania filmów 
oraz fotografowa-
nia, a także nakaz 
sprzątania śmieci. 
- Wszystkich naturystów 

zapraszamy na specjalnie 
przygotowany odcinek 
plaży, tutaj będą mogli 
opalać się nago do woli, 
bez obaw o mandat – 
mówił Michał Sałata, asy-
stent burmistrza Łeby. By 
dostać się na plażę dla 
naturystów w Łebie,nale-
ży po zejściu z ulicy Tury-
stycznej skręcić na plaży 
w lewo.

(GB)
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Coraz więcej nagich plaż
Nadmorskie miejscowości już nie walczą z miłośnikami plażowania w stroju Adama i Ewy. Nad morzem pojawia się coraz więcej oficjalnych plaż dla naturystów.

ChAłUPy 
Prawie 4-kilometrowy odcinek plaży przeznaczony dla nudystów zlokalizowany 
jest w połowie drogi z Chałup do Kuźnicy. Dobrze oznaczony fragment plaży 
osłonięty jest sosnowym zagajnikiem. Jedyną, ewentualną wadą tego miejsca 
może być tłum ludzi, latem półwysep helski jest wręcz oblegany przez turystów. 
 
ROWy 
Naturyści korzystają ze wschodniego fragmentu plaży, który sąsiaduje ze Sło-
wińskim Parkiem Narodowym. To wyjątkowo spokojne i raczej odludne miejsce. 
 
ChłAPOWO 
Naga plaża znajduje się w pasie wybrzeża między Chłapowem a przylądkiem 
Rozewie. Miejsce do opalania się nago leży u stóp wysokiego klifu, od strony 
Chłapowa można tam się dostać malowniczym wąwozem Rudnik. 
 
POGORZELICA-MRZEŻyNO 
Ta najdłuższa plaża nudystów w Polsce ma aż 10 kilometrów i rozciąga się na 
wschód od Pogorzelicy do Mrzeżyna. 
 
GDAńSK-STOGI 
Do tej wyjątkowo popularnej plaży dla nudystów można dostać się tramwajem 
z centrum Gdańska. Naga plaża znajduje się w pobliżu popularnego kąpieliska 
w Stogi, aby do niej trafić trzeba skorzystać z wejścia nr 23.

NAGIE PLAŻE
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Nasze pozostałe gazety

Wszystko przeczytasz na:

Bezpieczne opalanie
PORADNIK | Choć dermatolodzy od lat biją na alarm, to statystyki chorób skórnych nie pozostawiają wąt-
pliwości, wskazując, że w ostatnich latach znacznie rośnie częstość występowania czerniaka w Polsce.  

Przyczyną powstawania 
tego nowotworu skóry 
może być nieodpowie-
dzialne opalanie. Wciąż 
wiele osób zdaje się 
bagatelizować ten pro-
blem. 

Specjaliści przypomi-
nają, że mądre opalanie, 
wcale nie musi być nie-
bezpieczne. Warto tylko 
przestrzegać pewnych 
prostych zaleceń. Co 
ciekawe, umiarkowane 
przebywanie na słońcu 
może wręcz przynieść 
szereg konkretnych ko-
rzyści dla naszego orga-
nizmu, a nawet, jak się 
okazuje być niezbędne 
dla zachowania zdrowia.

Promienie słoneczne 
sprawiają, że organizm 
wytwarza endorfiny, po-
tocznie zwane hormo-
nem szczęścia, które od-
powiadają za nasze dobre 
samopoczucie. Wytwarza 
także witaminę D3, któ-
ra nie tylko wpływa na 
ogólne samopoczucie ale 
podnosi też odporność 
organizmu. Promienie 
słoneczne otulające cia-
ło w przyjemny sposób 
także pomagają w lecze-
niu niektórych chorób, 
tj. łuszczyca czy atopowe 
zapalenie skóry.

Niestety, wciąż wiele 
osób nierozsądnie korzy-
sta ze słonecznego do-
brodziejstwa. Wśród naj-

częstszych błędów jakie 
popełniamy, specjaliści 
wymieniają: źle dobrane 
preparaty do opalania, 
zbyt niski filtr, zbyt rzad-
ko nakładany na skórę 
lub w niedostatecznej 
ilości oraz zbyt długi czas 
przebywania na słońcu.

Filtr jest obowiązkowy
Osoby zdrowe powinny 

stosować filtry o mocy 
SPF30. Osoby cierpiące 
na choroby alergiczne, 
atopowe zapalenie skó-
ry, czy ze zmianami wy-
pryskowymi powinny 
wybierać głównie prepa-
raty zawierające przede 
wszystkim filtry fizyczne 
a nie chemiczne. Pacjen-
ci, którzy mają rozpo-
znane schorzenia skóry 
związane z działaniem 
promieniowania ultrafio-
letowego powinni sto-
sować filtry o mocy SPF 
50+. Dzieciom również 
zaleca się preparaty z fil-
trami fizycznymi. Mają 
one mniejsze działanie 
drażniące i uczulające. 
Należy również zwrócić 
uwagę, żeby filtry zawie-
rały substancje chroniące 
nie tylko przed promie-
niowaniem UVB, ale rów-
nież przed UVA.

Pamiętajmy też, że więk-
szość filtrów działa do 4 
godzin od nałożenia. Po 
tym czasie aplikację kre-
mu należy powtórzyć. 

Dodatkowo powinni-
śmy powtórnie nałożyć 
preparat ochronny po 
kąpieli i użyciu ręczni-
ka, nawet jeśli krem był 
„wodoodporny”. O odpo-
wiedni dobór preparatu 
dla naszej skóry możemy 
zapytać dermatologa lub 
poradzić się farmaceuty 
w aptece.

Rezygnacja z kremu do 
opalania lub stosowanie 
środków ze zbyt niską 
fotoprotekcją jest nieod-
powiedzialne, ponieważ 
nie tylko przyspiesza zja-
wisko starzenia się skóry, 
ale także może doprowa-
dzić do oparzeń skóry, 
rozwoju zmian przedno-
wotworowych oraz no-
wotworów skóry w tym 
czerniaka.

-Statystyki zapadalności 
i umieralności na czernia-
ka są wyjątkowo niepoko-
jące. Według przeprowa-
dzonych w Polsce badań 
możliwość wystąpienia 
tego agresywnego no-
wotworu wzrosła w ostat-
nich latach 2-3 krotnie. 
Możliwość wystąpienia 
czerniaka wzrasta po 20 
rż., choć największą licz-
bę zachorowań odnoto-
wano po 65 rż.  Wczesne 
rozpoznanie i leczenie 
nowotworu daje szansę 
na wyleczenie 97% pa-
cjentów.  W zaawanso-
wanym stadium choroby 

szanse te maleją do 5%. 
Dlatego, w tym przypad-
ku kluczowa jest profilak-
tyka i odpowiedzialność 
związana z właściwym 
korzystaniem ze słońca 
– mówi Hanna Myśliwiec 
specjalista dermatologii 
z Centrum Medycznego 
Medicover w Białymsto-
ku.

Kontrola znamion jest 
obowiązkowa

Większość osób posiada 
na swojej skórze znamio-
na, tzw. pieprzyki. To zja-
wisko niemal powszech-
ne. Jak jednak rozpoznać 
te, które faktycznie mogą 
być groźne?

- To, co powinno nas 
zaniepokoić to głównie 
nieregularny kształt zna-
mion barwnikowych, asy-
metria, nierówne brzegi, 
niejednolity kolor i wiel-
kość powyżej 5 mm. Nie-
pokojącym objawem jest 
świąd zmiany, jej powięk-
szanie się oraz zmiana 
koloru.  Mogą to być ob-
jawy rozwoju czerniaka, 
nowotworu wywodzą-
cego się z melanocytów, 
czyli komórek barwniko-
wych, wytwarzających 
i zawierających melaninę, 
które mogą ulec złośliwej 
transformacji – wyjaśnia 
specjalista z Medicover 
Białystok.

(PR/BG)
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Klimatyzacja tak, ale z głową
Klimatyzacja jest już praktycznie standardem w samochodach. Coraz częściej trafia także do domów. Jednak aby uniknąć kłopotów zdrowotnych należy odpo-
wiednio korzystać z tego dobrodziejstwa techniki.

- Zanim pomyślimy 
o komforcie oferowa-
nym przez klimatyza-
cję, zwróćmy uwagę na 
nasze zdrowie. Częste i 
długie przebywanie w 
sztucznie schładzanych 
wnętrzach może ne-
gatywnie wpływać na 
samopoczucie – pod-
kreśla doktor Irena Bia-
łokoz – Kalinowska z 
Centrum Medycznego 
Medicover w Białymsto-
ku. - Osoby pracujące w 
stale klimatyzowanych 
pomieszczeniach skarżą 
się na przewlekłe bóle 
głowy, uczucie zmęcze-
nia, podrażnienie błony 
śluzowej nosa, wykazują 
też większą podatność na 
infekcje.

Specjalistka podkreśla 
zarazem, że gwałtowna 
zmiana temperatury, jaką 

odczuwamy w chwili wej-
ścia do klimatyzowanego 
budynku może nie tylko 
przyczynić się do prze-
ziębienia, ale także – co 
ciekawe - wywołać szok 
termiczny dla organizmu.

-Częste opuszczanie kli-
matyzowanych pomiesz-
czeń i ponowne wchodze-

nie, może spowodować 
bóle głowy, mięśni, kaszel 
a w skrajnych przypad-
kach nawet krwotok z 
nosa. Zbyt niskie tempe-
ratury niekorzystnie wpły-
wają na naszą odporność. 
Zatem jeżeli oczywiście 
możemy mieć wpływ na 
ustawienie temperatury, 

to nie wybierajmy tej naj-
niższej – radzi doktor Ire-
na Białokoz – Kalinowska.

-Podobnie jest w przy-
padku klimatyzacji samo-
chodowych. Oczywiście 
są prawdziwym zbawie-
niem latem, jednak długa 
podróż w bardzo niskiej 
temperaturze, może mieć 

negatywne skutki dla 
zdrowia.

Sześć stopni mniej
Jak dobrać odpowiednią 

temperaturę klimatyzato-
ra? Latem nie powinna 
być niższa niż 19-20 st. 
C. Inna zasada mówi, że 
temperatura w klimatyzo-
wanym wnętrzu ma być o 
sześć stopni mniejsza niż 
ta, panująca na zewnątrz.

Należy zarazem pamię-
tać o tym, że działaniu 
klimatyzacji towarzyszy 
też suche powietrze. W 
obiektach, w których dzia-
ła, jego wilgotność jest na 
bardzo niskim poziomie.

- To niekorzystne wa-
runki dla skóry i błon 
śluzowych. Codzienne i 
długotrwałe przebywa-
nie w intensywnie klima-
tyzowanych pomieszcze-
niach może spowodować 

nieżyty górnych dróg od-
dechowych, których ob-
jawy będą dość uciążliwe. 
Może wystąpić drapanie 
w gardle, kaszel i trudno-
ści z oddychaniem – wyli-
cza specjalista alergologii 
i pediatrii z Medicover 
Białystok.

Zdaniem ekspertów kli-
matyzacja działająca w 
umiarkowany i rozsądny 
sposób oczywiście nie 
jest szkodliwa dla zdro-
wia. Oprócz podstawo-
wej korzyści, związanej z 
komfortem, system klima-
tyzacji oczyszcza powie-
trze, którym oddychamy 
z wielu zanieczyszczeń. 
Pod warunkiem jednak, 
że system klimatyzacji 
będzie w odpowiedni 
sposób systematycznie 
serwisowany. 
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Idealne rozwiązanie dla tych, którzy chcą
być widoczni wśród przedsiębiorców.
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Problem wakacyjnego pryszcza
PORADNIK | Jeśli masz skłonność do wyprysków, dobrze wiesz, że latem nawet na doprowadzonej do doskonałości cerze nagle pojawiają się one – pryszcze, i to 
najczęściej w towarzystwie rozszerzonych porów i zbyt błyszczącej skóry. Dlaczego tak się dzieje mówi Maria Semla kosmetolog z Centrum WellDerm. 

Jeśli masz cerę mieszaną 
lub tłustą ze skłonnością do 
wyprysków i twoja skóra 
pod koniec wakacji wyglą-
da źle, to najprawdopo-
dobniej oznacza, że dałaś 
się ponieść powszechne-
mu mitowi, że na skórę 
dobrze działa słońce, a filtry 
przeciwsłoneczne ją „zapy-
chają”. 

-Niestety ten mit zbie-
ra plony każdego lata! To 
prawda, że słońce przynosi 
chwilową poprawę, zmia-
ny wysuszają się, stany 

zapalne łagodnieją. Ale w 
momencie kiedy cieszymy 
się ładniejszą cerą, w skórze 
zachodzą procesy, które 
sprawią, że lada moment 
problem będzie jeszcze 
większy – mówi Maria Se-
mala, kosmetolog z Cen-
trum WellDerm.

- O jakich procesach 
mowa? Eksponowana na 
słońce skóra zaczyna się 
przed nim bronić, pogru-
bia się warstwa rogowa 
naskórka. Gruczoły łojowe, 
które dostały sygnał o tym, 

że skóra jest przesuszona, 
zaczynają pracować ze 
wzmożoną siłą.  Niestety uj-
ścia gruczołów są zamknię-
te przez nadmiar warstwy 
rogowej, mogą tworzyć się 
stany zapalne. Na domiar 
złego pory są nieestetycz-
nie rozszerzone, a cera ma 
ziemisty kolor i nierówną 
teksturę, błyszczy się, choć 
jest mocno przesuszona. 
„Bonusem” wystawiania 
skóry na słońce bez za-
bezpieczenia UVA i UVB są 
przebarwienia i rumień. fo
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Grill w słodkim wydaniu
Podczas wspólnego grillowania większość z nas stawia zwykle 

na dania mięsne i warzywne. Tymczasem, by zaskoczyć naszych 
gości nietuzinkowym, grillowanym deserem na bazie świeżych 
owoców, wystarczy pamiętać o kilku zasadach ich przyrządza-
nia.

Czas, przyprawy i nie za dużo cukru – klucz do sukcesu
Grillować możemy w zasadzie wszystkie owoce. Wybierając te, 

które trafią na ruszt pamiętajmy, by były one dojrzałe, ale nie 
zbyt miękkie. Poddawane grillowaniu owoce szybko miękną, 
dlatego by ich nie przypalić trzeba często je odwracać i uważnie 
obserwować. Ryzyko przypalenia się owoców możemy zmniej-
szyć, jeśli przed grillowaniem dobrze wymoczymy je w zimnej 
wodzie. Zdecydowana większość owoców pod wpływem opieka-
nia na grillu staje się jeszcze bardziej słodka, dlatego nie musimy 
ich dosładzać przed umieszczeniem na ruszcie. Ich smak i aromat 
wydobędą natomiast dodatki, takie jak cynamon i wanilia. Owo-
ce, podobnie jak mięsa, można marynować! Świetnie nada się 
do tego słodkie wino lub sok z cytryny z niewielkim dodatkiem 
miodu. W grillowaniu owoców najważniejszy jest jednak czas, w 
jakim pozostają na grillu – różni się on w zależności od tego, jak 
delikatny jest poddawany obróbce termicznej owoc.

Ananas to idealny owoc na grill, a czas jego 
przygotowania to ok. 6-10 minut. Przed wrzu-
ceniem na ruszt trzeba obrać go ze skórki, wy-
drążyć twardy środek, pokroić na kilkucenty-
metrowe krążki i zamarynować, np. w mleku 
kokosowymi, wiórkach kokosowych i cyna-
monie. – Owoc ten możemy także zgrillować 
bez marynaty i doprawić dopiero po zdjęciu z 
grilla – mówi Wiktor Kowalski z Dan Cake – W 
takiej formie ananas może stanowić idealny 
dodatek do naszych gotowych Gofrów. Wy-
starczy, że na chrupiącym gofrze podgrzanym 
na grillu położymy plaster ananasa, obsypie-
my brązowym cukrem lub polejemy miodem 
i dodamy kilka listków świeżej mięty – dodaje 
ekspert Dan Cake.

Arbuz kojarzony jest z orzeźwiającymi napojami, zaspokajającymi pragnie-
nie w upalne dni. Ale arbuz z grilla? Jak najbardziej! Wystarczą zaledwie 2-3 
minuty koniecznie na mocno rozżarzonym grillu, by uwolnić niezwykły ar-
monat tego owocu. Pamiętajmy jednak o pilnowaniu procesu grillowania 
– arbuz ze względu na swoją delikatną strukturę potrzebuje zaledwie kilku 
chwil na ruszcie, ale tyle samo wystarczy, by uległ spaleniu! – Kluczem do 
niepowtarzalnego smaku grillowanego arbuza jest jego marynata, w roli któ-
rej świetnie sprawdzi się sos balsamiczny i kilka kropel soku z cytryny – za-
uważa Wiktor Kowalski z Dan Cake. Dymno-karmelowy posmak grillowanego 
arbuza sprawia, że tak przyrządzony owoc idealnie pasuje do letniej sałatki 
z roszponką i liśćmi botwinki, na którą sezon lada chwila się zacznie oraz z 
kulkami sera mozzarella. – Chrupiącym akcentem idealnie komonującym się 
ze smakiem sałatki z arbuzem będą nasze Bagietki do odpieku, które zostały 
już wstępnie podpieczone, co oznacza, że potrzebują zaledwie kilku minut 
na grillu, by zyskały złocisty kolor i chrupkość – radzi ekspert Dan Cake.

Przydymiona słodycz 
na chrupiącym toście

Obok ananasa, abruza, czy banana świetnie grillującym się owo-
cem jest też brzoskwinia. Owoc wystarczy przekroić na pół i pozba-
wić pestki, a każdą połówkę doprawić cynamonem i otartą skórką 
z cytryny. Pamiętajmy, że brzoskwinię należy grillować do 10 minut 
pod przykryciem, skórką do dołu, bez przewracania. W ten sposób 
naturalny sok, wydzielający się z grillowanej brzoskwini, wymiesza 
się z cynamonem i skórką z cytryny, zgromadzi w miejscu po wy-
drążonej pestce i nada słodyczy całemu owocu. 

-Tak przygotowana brzoskwinia będzie świetnym dodatkiem do 
grillowanego tosta, przygotowanego na bazie naszego Chleba to-
stowego pszennego – mówi ekspert Dan Cake. – Wystarczy dodać 
kilka listków bazylii, kawałki sera koziego i delikatny dressing na 
bazie octu balsamicznego, by przygotować ciekawą przekąskę gril-
lową albo śniadaniowe danie.

Ananasowy deser

Kluczem jest marynata

Choć grill na słodko  nadal dla wielu brzmi dość egzotycznie, warto wzbogacić menu o owoce. Są pyszne i naprawdę proste w przygotowaniu. 



REKLAMA                               123/2017/RL


