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Centrum Handlowe

ATRIUM
Koszalin
- dziesiąte urodziny

Sprinter Furgon 314 z przednim napędem, z rozstawem osi 3924 mm. Zużycie paliwa w mieście/
poza miastem/średnio: 9,5/7,5/8,1 l/100 km; emisja CO2: średnio 213 g/km.
Podane wartości ustalono zgodnie z określoną przepisami procedurą pomiarową. Są to
„zmierzone wartości CO2 NEDC” w myśl art. 2 nr 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/1152.
Zużycie paliwa zostało obliczone na podstawie tych wartości. Ze względu na zmiany prawne
obowiązujących procedur kontrolnych w świadectwie zgodności pojazdu obowiązującym
w odniesieniu do dopuszczenia pojazdu do ruchu mogą być wprowadzone wyższe wartości.

Nowy Sprinter.
Sukces z napędem na przód.
Żaden biznes nie chce zostać z tyłu. Dlatego Mercedes Sprinter dostał napęd na przód!
Ma dobrą przyczepność na śliskich powierzchniach, obniżony próg załadunkowy i zwiększoną
ładowność o 50 kilogramów. Nowy Sprinter w limitowanej wersji ma ponadto silnik o mocy
143 KM, klimatyzację, radioodbiornik z Bluetooth, asystenta ruszania na wzniesieniu, lusterka
zewnętrzne elektrycznie regulowane, składane oraz podgrzewane, kierownicę wielofunkcyjną
i mnóstwo rozwiązań, które kosztują… mniej niż przypuszczasz.

SYSTEM ZARZĄDZANIA
TWOJĄ FLOTĄ

Nowy Sprinter z napędem na przód, w limitowanej, dobrze wyposażonej wersji

za 89 400 PLN netto*

Sprawdź też oferty na wersje z napędem na tył i 4×4 w salonach Mercedes-Benz.
*Oferta dotyczy Sprintera Furgon 314 z przednim napędem, z rozstawem osi 3924 mm.
Prezentowane zdjęcia samochodów mogą odbiegać od modeli ujętych w ofercie.

Mojsiuk Sp. z o. o. Sp. K., ul. Pomorska 88, Szczecin Dąbie, tel. +48 91 48 08 714, +48 91 48 08 719, ul. Koszalińska 89, Stare Bielice k/Koszalina, tel. +48 94 34 77 372
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Słowo od wydawcy
Foto: Agnieszka Orsa

s

pisaliśmy się. Zaskoczyliśmy sami siebie.

W parę tysięcy osób stanęliśmy 11 listopada na placu przed
ratuszem, wzdłuż trasy przemarszu ulicą Zwycięstwa i przed
pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po raz pierwszy
tak licznie wspólnie uczciliśmy Święto Niepodległości.
Na pewno znaczenie miało to, że była to jednocześnie setna rocznica odrodzenia się państwa polskiego. Na pewno pogoda pomogła, bo zachowała
neutralność – było dość chłodno jak na tegoroczną jesień, ale nie padało
(mamy pecha, bo nasze najważniejsze święto narodowe przypada w ponurej
porze roku). Ale moim zdaniem w największym stopniu na wysokiej frekwencji zaważyło to, że program imprezy wykroczył poza utarty schemat. Pokazy
sprzętu wojskowej, liczniejsza niż zwykle reprezentacja Wojska Polskiego i innych formacji mundurowych, ale przede wszystkim paradny przemarsz główną ulicą miasta – wszystko to uczyniło z 11 Listopada atrakcję. A na finał – jak
ostatnio często – wisienkę na torcie dołożyło od siebie Archiwum Państwowe
jesiennym piknikiem na swoim terenie.
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Wiele osób, z którymi rozmawiałem o koszalińskich obchodach, mówiło, że wrócili do domów w dobrych nastrojach i z satysfakcją. Skąd się one
wzięły? Myślę, że z odczucia wspólnoty. Bo to zgromadzenie samo w sobie
było ważnym wydarzeniem. Za mojej pamięci, a niedługo będzie 30 lat jak
zamieszkałem w Koszalinie, nie było tak wielkiego. Powie ktoś – a spotkanie
z Papieżem? To zupełnie inna kategoria – nie lokalna, a raczej regionalna albo
nawet ogólnokrajowa.
Warto to odczucie wspólnoty wzmacniać. Warto je rozwijać, bo z niego
bierze się dobra energia. Społeczność Koszalina wciąż nie ma jeszcze ugruntowanej, dojrzałej tożsamości. Wiele o niej było dyskusji w ciągu ostatnich
dwóch lat przy okazji jubileuszu Koszalina i omawiania wyników badań DNA
Miasta. Kształtowanie się tożsamości zbiorowej to długi i złożony proces.
Wpływ na jego tempo i treść można mieć ograniczony. Ale na pewno służą
mu takie wydarzenia i zbiorowe przeżycia jak podczas ostatniego Święta Niepodległości. Katalizatorem w procesie kształtowania się spójnej tożsamości
lokalnej jest na pewno odczucie dumy – z faktu, że mieszkamy gdzie mieszkamy, że otaczają nas tacy a nie inni ludzie i wreszcie, że odnosimy sukcesy.
Za chwilę znów będziemy mieć okazję do składania gratulacji laureatom
konkursu Made in Koszalin za działania (głównie gospodarcze) służące promocji naszego miasta. Chwała Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości, że
wzięło na siebie obowiązki organizatorskie i koordynację tego konkursu. Po
liczbie nominacji i ich jakości widać, że konkurs jest potrzebny. W niektórych
kategoriach trudno było podjąć decyzję, kogo w tej edycji nagrodzić zaproszeniem do grona finalistów, tyle było mocnych typów. Komu ostatecznie
przypadną laury i wyróżnienia dowiemy się 7 grudnia br. podczas Forum
Made in Koszalin. Ale już teraz można z pewnością stwierdzić, że to ważna dla
Koszalina inicjatywa i że warto ją rozwijać.
Andrzej Mielcarek

Foto: Studio DTS / studiodts.pl / Makijaż: Violeta Pańka
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Na okładce: Administracja CH Atrium Koszalin
Daria Kokowska, Michał Kapsa,
Magdalena Laska,Joanna Hubko
Foto: Agnieszka Orsa

Btl hipro
niechirurgiczny
lifting
najnowszej
generacji
Kamila Łabiak - współwłaścicielka, kosmetolog Kliniki dermaArt
Z wiekiem napięcie i elastyczność traci nie tylko skóra, lecz także leżące pod nią tkanki miękkie oraz niewielkie mięśnie mimiczne. Na
tym poziomie większość zabiegów medycyny estetycznej jest bezsilna, ponieważ ich moc ujędrniania sięga maksymalnie do poziomu
skóry właściwej.

d

la pełnego efektu anti-aging niezbędna okazuje się technologia HIFU 2. Ultradźwięki drugiej generacji docierają do warstwy podskórnej i napinają tkanki aż na poziomie SMAS, na
którym działają chirurdzy plastycy wykonujący
liftingi chirurgiczne. Taki właśnie najgłębszy lifting bez skalpela
zapewnia BTL HIPRO, maszyna drugiej generacji HIFU (High Intensity Focused Ultrasound).
Nowoczesna technologia hifu
Skoncentrowane fale ultradźwiękowe o wysokiej częstotliwości
robią furorę w medycynie estetycznej, ponieważ ujędrniają i napinają skórę oraz tkanki podskórne. SMAS czyli system podskórno-mięśniowo-rozcięgnowy, to jedna z najważniejszych podpór
rysów twarzy. W standardowym face-liftingu chirurgicznym położeniem tkanek SMAS manipuluje chirurg plastyk. Dzięki urządzeniu BTL HIPRO i technologii HIFU drugiej generacji medycyna
estetyczna zyskała nieinwazyjną alternatywę dla skalpela, która
pozwala uniknąć ryzyka operacji i związanej z nią rekonwalescencji. Nieoperacyjny lifting BTL HIPRO może być wykonywany w rejonie twarzy , a także w modelowaniu ciała w tych miejscach, gdzie
dochodzi do utraty jędrności.
Gdy skóra traci jędrność
Rosnące zainteresowanie technologią HIFU wynika z tego, że
w Polsce wzrasta grupa pacjentek 40+ i 50+ aktywnie korzystających z medycyny estetycznej. W tych przedziałach wiekowych
pojawia się i nasila problem wiotczenia tkanek, nieuchronny nawet przy optymalnej wadze i zdrowym trybie życia. Nawet osoby szczupłe, uprawiające sport i stosujące zdrową dietę oraz
specjalistyczną pielęgnację z wiekiem obserwują utratę jędrności w newralgicznych miejscach, takich jak owal twarzy, szyja, ramiona, wnętrze ud, brzuch czy pośladki. Likwidacja obwiśnięć za
pomocą skalpela jest kosztowna i potencjalnie ryzykowna. Stąd
rosnące zainteresowanie liftingiem HIFU 2, który napina skórę
i zmniejsza jej wiotkość w sposób bezinwazyjny. I to w miejscach,

w których także inne zabiegi medycyny estetycznej nie są w stanie
zadziałać tak skutecznie.
Czym jest btl hipro?
Zabieg BTL HIPRO w technologii HIFU 2 to przełom w walce
o jędrność nawet przy nasilonym procesie wiotczenia tkanek.
Ultradźwiękowy lifting stosuje się do ujędrniania wiotczejącej
skóry szyi, podbródka, dekoltu, ramion, wnętrza ud, a także pośladków, kolan i brzucha. W rejonie twarzy daje efekt napięcia
skóry, poprawia owal, likwiduje tzw. chomiki ,będące efektem
wiotczenia policzków. Jest alternatywą dla chirurgicznego liftingu
opadających brwi i dolnych powiek. BTL HIPRO stosuje się również przy wygładzeniu zmarszczek wokół ust i oczu oraz na czole.
Jest alternatywą, a często skutecznym uzupełnieniem frakcyjnych
zabiegów laserowych, radiofrekwencji mikroigłowej, a także zastosowania wypełniaczy, toksyny botulinowej i nici liftingujących.
Jego zaletą jest skuteczność i głębokość oddziaływania na tkanki
przy całkowitej nieinwazyjności i braku okresu rekonwalescencji.
KORZYŚCI BTL HIPRO
- Spektakularne efekty
- Naturalny efekt liftingu
(alternatywa dla liftingu chirurgicznego)
- Bezinwazyjność
- Długotrwałe efekty już po jednym zabiegu
- Bez okresu rekonwalescencji
- Zredukowany stopień odczuwalności zabiegu
(w porównaniu do HIFU starszej generacji)
- Bez ograniczeń wiekowych
- Zabieg całoroczny
- Szybka procedura (ok. 15-60 minut)
ul. Wojciecha 16, Koszalin
tel.: +48 731 118 885
www.dermaart.pl
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Wydarzenia

Galeria Bałtycka zaprasza
na wystawę FALA 2018
Wystawa Interdyscyplinarna FALA od 13 lat jest najważniejszym wydarzeniem roku w Koszalinie, jeśli chodzi o sztuki plastyczne.
Wernisaż tegorocznej odbył się 16 listopada w Galerii Bałtyckiej mieszczącej się w Centrum Kultury CK 105.

w
CK 105.

ystawa Interdyscyplinarna FALA od 13 lat jest
najważniejszym wydarzeniem roku w Koszalinie, jeśli chodzi o sztuki plastyczne. Wernisaż
tegorocznej odbył się 16 listopada w Galerii
Bałtyckiej mieszczącej się w Centrum Kultury

Do 6 stycznia przyszłego roku oglądać tam można prace ok. 40
artystów. Powstały one w różnych technikach, ale wszystkie odnoszą się do zjawiska migracji. Autorami są nie tylko twórcy koszalińscy, ale również z innych ośrodków w Polsce.
Przy okazji wystawy warto zwrócić uwagę na przykry fakt: w Koszalinie brakuje sali wystawowej z prawdziwego zdarzenia. Ta

w CK 105 nadaje się na wystawy kameralne. Wydarzenie takie jak
FALA dużo traci na tym, że po prostu brakuje miejsca. Niektóre
pokazywane prace (np. bardzo ciekawa koszalinianki Beaty Orlikowskiej) wymagają przestrzeni, by nabrały pełnego znaczenia.
Zresztą gdyby metrów kwadratowych do dyspozycji było więcej,
z pewnością również więcej byłoby prezentujących się artystów.
Skoro koszaliński teatr ma porządne zaplecze, od pięciu lat filharmonia dysponuje nowym obiektem, może czas na jeszcze jedną
inwestycję? Przy współczesnej technologii budowlanej nie musi
to dużo kosztować. Miejsca przy CK 105 nie brakuje, a w ostateczności sala taka mogłaby powstać również przy bibliotece, co byłoby świetnym pretekstem do remontu i tego obiektu.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Izabela Rogowska

LIFTING SKÓRY TWARZY I CIAŁA
NAJNOWSZE I JEDYNE URZĄDZENIE
WINBACK BEAUTY® W KOSZALINIE
ul. Jana z Kolna 20, Koszalin

Godziny otwarcia: pon-pt 10-19, sob 9-14

tel. 790 257 010
www.top-laser.pl

Wydarzenia

Charytatywny koncert
Golec uOrkiestry
Koncert charytatywny Fundacji „Zdążyć z Miłością”, który odbył się 10 listopada w Filharmonii Koszalińskiej, pozostawił wiele
niezapomnianych wrażeń oraz konkretne fundusze, które zostaną przeznaczone na pomoc podopiecznym fundacji.

p

o odliczeniu wszystkich kosztów dochód z koncertu wyniósł 52.804 złote i 16 groszy. Pieniądze
wspomogą leczenie i rehabilitację: niepełnosprawnej pani Agnieszki, czteroletniego Przemka
oraz dorosłego już pana Piotra. Zebrane podczas
imprezy pieniądze zostaną również przeznaczone na prowadzenie mieszkań chronionych, a także na pomoc samotnym matkom
i rodzinom wielodzietnym w trudnej sytuacji finansowej. Fundacja wspiera takie rodziny w wyposażeniu i remontach mieszkań
socjalnych.
Fundacja dziękuje wszystkim sponsorom, darczyńcom oraz
publiczności, która tak licznie wypełniła miejsca na widowni Filharmonii. Każdy, kto kupił bilet-cegiełkę na koncert, wsparł dzieło
Fundacji „Zdążyć z Miłością”.

13

14

Wydarzenia

IV Forum
MADE IN KOSZALIN
2018
W piątek 16 listopada br. odbyło się spotkanie Kapituły IV Forum MADE IN KOSZALIN, w skład której wchodzą prezydent Koszalina,
przedstawiciele Urzędu Miejskiego, przedstawiciele partnerów Forum – wszystkich organizacji wspierania biznesu z Koszalina.
Podczas spotkania Kapituły Forum zostali wybrani finaliści Forum.

w

yboru dokonano spośród nominowanych zgłoszonych przez mieszkańców Koszalina
w drodze otwartych, bezpłatnych nominacji
w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz
styl życia i inspiracje.

Finalistami IV Forum MADE IN KOSZALIN zostali:

- Kategoria BIZNES (5 lat i więcej prowadzonej działalności gospodarczej): Gipo Sp. z o.o., air-transfer.pl sp. z o.o.,PRO-WAM Sp.
z o.o.
- Kategoria PRODUKTY znane w kraju i na świecie: Espersen
Polska Sp. z.o.o., Q4Glass, ABJ Investors Sp. z o.o. Sp. K., DUNE
RESORT – Firmus Group
- Kategoria INNOWACJA w biznesie: GlobalLogic S.A., Meden
-Inmed Sp. z o.o., e-sano.pl
- Kategoria IT: Transition Technologies S.A., Kinguin Poland Sp.
z o. o., ZETO S.A.
- Kategoria KULTURA I DESIGN: 60-lecie Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz, Odjazdowa Sztuka
Koszalińska, Stowarzyszenie „Aktorzy po Godzinach”, TEDxKoszalin, Tomasz CUKIN Żuk.
- Kategoria STYL ŻYCIA I INSPIRACJE: Energa AZS Koszalin

(drużyna piłkarek ręcznych), Nocna Ściema, AJKAN Katarzyna Hatłas, Hanna Mojsiuk, Ali Al-Seiedi.
Podczas Forum MADE IN KOSZALIN, które odbędzie się 7
grudnia w restauracji City Box, zaprezentują się finaliści - wyjątkowe koszalińskie firmy, wydarzenia i osobowości. Ci, którzy zdaniem kapituły w najlepszy sposób promują Koszalin, zostaną nagrodzeni Laurami MADE IN KOSZALIN 2018.
Laury jako przedmioty mają prawdziwie koszaliński charakter.
W 2015 roku miały formę szklanego dyplomu i zostały zaprojektowane przez koszalińskiego artystę Piotra Stramskiego. Ceramiczne LAURY MADE IN KOSZALIN 2016 powstały w Warsztacie
Terapii Zajęciowej nr 2 w Koszalinie działającym przy Polskim
Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. W 2017 roku wykonane z drewna LAURY MADE IN KOSZALIN 2017 zostały zaprojektowane oraz wykonane w firmie MOYA
PRACOWNIA z Koszalina. W tym roku Laury MADE IN KOSZALIN
powstają w firmie Inter-metal s.c.
Oprócz władz Koszalina kapitułę nagród stanowią przedstawiciele firm i instytucji takich jak: Park Technologiczny S.A., Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza
w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców; Politechnika Koszalińska i Instytut Wzornictwa, Radio
Koszalin, GK24, Tygodnik MIASTO, TV MAX, „Prestiż Magazyn Koszaliński”.
Szczegóły: www.biznes.koszalin.pl

Kosmetyki dla luksusowej pielęgnacji
skóry, produkowane w Japonii
- światowej stolicy młodości i piękna.
W poszukiwaniu zupełnie nowej jakości pielęgnacji
cery, AVON udał się daleko na wschód i już
w Katalogu 17/2018 przedstawi w Polsce nową markę
luksusowych japońskich kosmetyków MISSION!

AVON MISSION
Luksusowa pielęgnacja
prosto z Japonii

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962

Jest to marka dedykowana dla
najbardziej wymagających kobiet,
które szukają najlepszej dostępnej
na rynku jakości pielęgnacji twarzy.
Będą to również jedne z nielicznych
kosmetyków dostępnych na polskim
rynku, a produkowane w samej
Japonii.
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- Wymiana wyświetlacza
- Wymiana baterii
- Odzyskiwanie danych
- Naklejanie folii i szkieł
- Naprawy ogólne

Telewizory Komputery
- Optymalizacja obrazu
z certyfikatem
- Dostawa i montaż
w domu Klienta
- Pierwsze uruchomienie
i konfiguracja

Szybki czas naprawy

Sprzęt możesz odebrać nawet w ciągu
2 godzin, ponieważ większość napraw
wykonujemy na miejscu.

- Przegrywanie danych
- Instalacja systemu
i oprogramowania
- Odzyskiwanie systemu
- Wymiana matrycy
- Wymiana pamięci RAM
- Wymiana dysku

Gwarancja jakości usługi

W serwisie MediaMarkt pracują doświadczeni
fachowcy, dzięki czemu jakość naszych usług
jest na najwyższym poziomie.
Wszystkie części i usługi objęte są gwarancją.

Koszalin

Godziny otwarcia:

ul. Paderewskiego 1

Pon. - Sob. 09.00 - 21.00 Niedz. 10.00 - 20.00

Wydarzenia

Akcja na rzecz
zwierzaków
ze schroniska

Zima to trudny czas dla zwierzaków ze schroniska. Pomyślała o nich
ekipa Galerii Emka organizując – wraz z grupą partnerów – zbiórkę
żywności i darów pod hasłem „Świąteczna miska dla zwierzaków
ze schroniska”.

o

d piątku 30 listopada do niedzieli 2 grudnia w
Galerii Emka wolontariusze ze schroniska Leśny
Zakątek, OHP oraz grupy tanecznej Top Toys
zbierać będą karmę i materiały dla bezdomnych
zwierząt.

W sobotę 1 grudnia od godziny 13.00 dla odwiedzających galerię przygotowano cały szereg atrakcji, w tym: występ zespołu
Top Toys, kilka konkursów z nagrodami, grę terenową. W kawiarni
Cafe Mondo będzie można porozmawiać z pracownikami schroniska i dowiedzieć się, jak wygląda proces adopcji zwierzaka oraz
jak zostać wolontariuszem – opiekunem zwierząt.

Tarantino
akustycznie
Muzyka w filmach Quentina Tarantino to niemal osobny bohater.
Każdy kolejny soundtruck zyskuje status kultowego. Mistrz nie
tylko przywraca do życia klasyki i niesłusznie zapomniane
standardy, ale zdarza mu się wylansować nieznanych artystów.
I oczywiście inspirować muzyków, czego dowodem koncert
Tarantino Unplugged, na który 30 listopada zaprasza zespół
Bacteryazz.

b

ędą to akustyczne wersje utworów wykorzystanych w filmach: „Wściekłe psy”, „Pulp Fiction”,
„Jackie Brown”, „Kill Bill”, „Death Proof”, „Bękarty wojny”, „Django” oraz „Nienawistna ósemka”,
w zaskakujących – jak zapowiada zespół aranżacjach. To nie jedyne zaskoczenia, na jakie będzie mogła liczyć
widownia, bo na scenie pojawią się też goście specjalni, m.in.
Michalina Olszewska (wokal) czy Agnieszka Kobalczyk-Rhode
(saksofon).

Magazyn „Prestiż” objął akcję „Świąteczna miska” patronatem
medialnym. Partnerami są: koszaliński oddział firmy logistycznej
DB Schenker, kawiarnia Cafe Mondo, PGK Koszalin , firma Maced
– producent naturalnych przysmaków dla psów i kotów, a także
media: Radio Eska, tygodnik Fakty oraz portal koszalininfo.pl.

– Zrobiliśmy wcześniej dwa projekty unplugged: grunge
i Depeche Mode – mówi Henryk Rogoziński, basista Bacteryazz.
– Mieliśmy chęć na kolejny. Wszyscy lubimy muzykę z filmów
Tarantino, jest inspirująca. Poza tym wiosną skończyliśmy trasę
koncertową i mieliśmy czas, żeby się „pobawić” muzyką. Wszyscy, którzy nas znają, wiedzą, że jeśli się zabieramy za covery,
to wywracamy je do góry nogami, zatem niespodzianek nie zabraknie.

Zapraszamy więc do Emki. Zabierzcie ze sobą: karmę suchą i
mokrą, środki czystości, kołdry bez pierza, koce, smycze, obroże i
inne drobiazgi dla zwierzaków!

Koncert odbędzie się w Clubie 105 (Centrum Kultury 105). Początek o godz. 21. Bilety kosztują 20 zł, są do kupienia w kasie kina
Kryterium.
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Wydarzenia

Marcin Wasilewski Trio zaprasza
na Good Vibe Festival
Kolejna edycja Good Vibe Festival dopiero za kilka miesięcy, a oczekiwanie na nią umili prawdziwa muzyczna gratka. W Filharmonii
Koszalińskiej wystąpi jeden z największych ambasadorów koszalińskiej kultury na świecie – Marcin Wasilewski Trio.

m

arcin Wasilewski (fortepian) i Sławek Kurkiewicz (kontrabas) pochodzą z Koszalina, są
absolwentami szkoły muzycznej. Skład uzupełnia perkusista Michał Miśkiewicz. Koncert
jest częścią światowej trasy, podczas której
artyści odwiedzą m.in. Islandię, Katar, Niemcy, Rumunię, Hiszpanię,
Holandię, Chorwację. Promuje ona ostatni album grupy, a zarazem
pierwszy koncertowy. Repertuar „Live" pochodzi głównie z programu opracowanego dla Spark of Life, który jest wynikiem współpracy grupy z saksofonistą, Joakimem Milderem z 2013 roku.

Foto: BartBarczyk.com/ECM Records

– Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się zaprosić zespół do Koszalina – mówi Mateusz Prus, organizator GVF. – Marcin Wasilewski
obok Leszka Możdżera jest najwybitniejszym polskim pianistą jazzowym, o sławie międzynarodowej, a do tego wywodzi się z Koszalina, tutaj do matury mieszkał.
Koncert organizowany jest we współpracy z Fundacją Nauka
dla Środowiska oraz partnerem Good Vibe Festivalu firmą Akant.
Bilety na koncert, który odbędzie się poniedziałek 10 grudnia
br. o godzinie 19 (sala Filharmonii Koszalińskiej) w cenie 50 zł i 60
zł są dostępne w Filharmonii oraz na stronie kupbilecik.pl
reklama

DIAGNOSTICA
NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MR Rezonans magnetyczny
KT Tomografia komputerowa
USG Doppler
RTG
Pantomografia (zdjęcia zębowe)

Lekarz specjalista radiolog Krzysztof Owsianny
Lekarz specjalista radiolog Anna Piotrzkowska-Bajorek
Lekarz specjalista radiolog Zofia Ilasz
Lekarz specjalista radiolog Jerzy Kryń
Lekarz specjalista radiolog Katarzyna Pesta

Koszalin ul. Kościuszki 7
tel. 94 346 11 99

BADANIA
PRYWATNE/NFZ

Czynne:
pon - pt: 8.00-17.30
sob: 9.00-13.00

Spotkanie
autorskie
Sylwii
Trojanowskiej
Pracownia Pomysłownia - Monika Nieckarz zaprasza na
I Mikołajkowe Spotkanie Klubu Kobiecych Inspiracji. Gość
specjalny to pisarka Sylwia Trojanowska.

GABINET CHIRURGII
OGÓLNEJ I NACZYNIOWEJ
dr n.med. Tomasz Marszałek

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

dr Maciej Marszałek

Specjalista chirurgii ogólnej i naczyniowej

b

» konsultacje chirurgiczne, naczyniowe
» badania naczyń USG Doppler
» badania dolnego odcinka przewodu pokarmowego
» zabiegi operacyjne m.in. pajączki naczyniowe,
zmiany skórne, żylaki, żylaki odbytu, korekcja blizn
» trudno gojące się rany
» wizyty domowe

ohaterka spotkania to energiczna, pozytywnie
nastawiona do świata szczecinianka – bizneswoman, trener i coach, prywatnie żona i mama dorosłego już prawie młodzieńca. Pasja do pisania
wybuchła w niej kilka lat temu. Właśnie pisze
szóstą powieść. - Będzie o odkrywaniu tego, co nam w duszy gra,
kobiecej sile i że w ogóle warto – mówi Monika Nieckarz, inicjatorka wydarzenia. - Widzimy się 6 grudnia o godz. 18:00 w Restauracji Park Caffe

reklama

Na uczestników czekają atrakcyjne nagrody niespodzianki, coś
dla duszy i dla ciała. Partnerzy spotkania: Restauracja Park Caffe,
Instytut Kosmetologii i Medycyny Estetycznej Dermalogica, Salony Optyczne Okularnia. Patronat medialny – miesięcznik „Prestiż
Magazyn Koszaliński”.

Koszalin ul.Zamenhofa 26
tel. 94 340 59 00.kom. 601 333 224

Mezoterapia bezigłowa
w Parku Wodnym Koszalin:
skuteczna i bezpieczna
Pielęgnacja i relaks – to nierozłączny duet w Małym spa Parku Wodnego Koszalin. W zacisznej części aquaparku, tuż obok saun,
można zadbać o twarz, ciało albo zafundować sobie odprężający masaż. Brzmi miło, a przyjemne doznania zmysłowe to nie jedyny
benefit takiej wizyty. Wszystkie zabiegi w Małym spa przeprowadzane są z użyciem wysokiej jakości preparatów, sprzętu
i doświadczonych rąk konsultantek, a więc gwarantują doskonałe efekty. Taki jest też zabieg mezoterapii bezigłowej, który
w ofercie znalazł się stosunkowo niedawno, a już ma wiele wyznawczyń. Bardzo bezpieczny, nieinwazyjny, a przy tym
niezwykle skuteczny. Nie bez powodu nazywany „liftingiem bez skalpela".

M

ezoterapia bezigłowa jest – co oczywiste – alternatywą dla igłowej. W największym skrócie polega ona
na dostarczeniu skórze odżywczych dóbr bez naruszania ciągłości naskórka. Da się dzięki temu uniknąć podrażnień, zaczerwienień i opuchlizn standardowych dla procedur inwazyjnych. Sam zabieg jest bezbolesny
i nie wymaga rekonwalescencji. – Właściwie można go wykonać
nawet podczas przerwy w pracy – uśmiecha się Marta Sokołowska
-Mróz, zarządzająca Małym spa i Saunarium. – Doskonale sprawdzi się na przykład przed wielkim wyjściem czy uroczystością. Nie
powoduje żadnych komplikacji, nie zostawia śladów, za to niemal

od razu znacząco poprawia wygląd twarzy. Panie, które już skorzystały z zabiegów, podkreślają, że widoczny efekt pojawia się
w ciągu doby, a pogłębia po każdym kolejnym.
Zabieg wykonywany jest przy użyciu HC3 Skinshootera, specjalistycznego urządzenia uznanej w branży beauty firmy Klapp. Niewielkie urządzenie to baza „ładowana" dobranym indywidualnie
preparatem z linii Clinical Care. Do wyboru jest serum oczyszczające dla skór tłustych i z rozszerzonymi porami; serum wygładzające
i wzmacniające, doskonałe do profilaktyki zmarszczek; serum rozjaśniająco-rozświetlające do ujędrniania, nawilżenia czy wyrównania

kolorytu oraz regenerujące dla skóry dojrzałej. – Przed zabiegiem
przeprowadzamy z klientką szczegółową ankietę, która ma określić
problemy, z jakimi będziemy walczyć oraz oczekiwania – wyjaśnia
Marta Sokołowska-Mróz. – Kosmetolog dobiera odpowiednią ampułkę i ustala plan terapii.
Mezoterapia bezigłowa w wydaniu dostępnym w Małym spa
Parku Wodnego wpisuje się w zyskującą popularność filozofię
healthy-aging, konkurencyjną wobec kultu anty-aging. Coraz
więcej kobiet zamiast podążać za trendami i stosować inwazyjne, ciężkie zabiegi medycyny estetycznej, decyduje się na mądrą
pielęgnację, opartą na regularnym dostarczaniu jej odżywczych
składników. Jest to jak najbardziej możliwe bez użycia igieł. HC3
Skinshooter wykorzystuje metodę elektroporacji wspomagającej
przenikanie makrocząsteczek z przestrzeni międzykomórkowej
do wnętrza komórek. Czyli mówiąc prościej – pozwala wniknąć do
głębokich warstw skóry (to warunek skuteczności wszelkiej pielęgnacji) i zaopatrzyć ją w czynniki aktywne: witaminy, starannie
wyselekcjonowane ekstrakty roślinne, mikro- i makroelementy,
peptydy czy drogocenny kwas hialuronowy. Składniki preparatów
Clinical Care stosowanych w zabiegu są gruntownie przebadane, niektóre opatentowane, a wszystkie pozbawione szkodliwych
substancji i wysoko skoncentrowane.
Terapia w szybkim czasie pozwala niwelować niedoskonałości,
przebarwienia, działać na rozszerzone naczynka, odwodnienie
i rozwiązywać problemy wymagające intensywniejszej aktywności niż zwyczajne zabiegi kosmetyczne, ale bez ryzyka powikłań.
To nadal kosmetologia, ale w subtelniejszym, co nie znaczy mniej
skutecznym, wydaniu. Chodzi raczej o zdopingowanie skóry, by
w naturalny sposób przeciwstawiała się starzeniu, pobudzała pro-

cesy regeneracji i naprawy. – Pozytywne oddziaływanie ma nawet
pojedynczy zabieg, ale aby utrzymać efekty, warto go powtórzyć
kilkakrotnie, raz w miesiącu. Ilość zabiegów jest ustalana indywidualnie, najczęściej jest ich pięć-sześć.
Ze względu na szeroką gamę zastosowań, z mezoterapii bezigłowej mogą korzystać panie w każdym wieku, od bardzo młodych, po seniorki, kobiety, którym zależy jedynie na wsparciu
skóry, nawilżeniu i utrzymaniu jej w dobrym stanie, ale i zmagające się z pierwszymi zmarszczkami, przebarwieniami, zanieczyszczeniami. Co istotne, ze względu na ultra bezpieczny charakter,
z mezoterapii bezigłowej mogą bez obaw korzystać również posiadaczki skór wrażliwych i alergiczki, dla których wszelkie zabiegi mechaniczne są niewskazane lub nawet niemożliwe. Przeciwwskazań do wykonania zabiegu jest zresztą niewiele i mieszczą się
w kosmetologicznych standardach bezpieczeństwa. Są to między
innymi choroby serca, tarczycy, epilepsja, nowotwory, ciąża i karmienie, otwarte rany i stany zapalne, wiek poniżej osiemnastego
roku życia.
A do tego w bonusie: pełen relaks. Marta Sokołowska-Mróz
mówi: – Zabieg trwa około godziny i jest to czas, w którym można
się całkowicie odciąć od świata i skupić na sobie. Kto nie ma takiej potrzeby? Małe spa w Parku Wodnym ma typowo „wellnesowy" charakter, wystrój, klimat. Priorytetem, poza wysoką jakością
usług, jest komfort i odprężenie. Wszystkie zabiegi włączane do
naszej oferty mają łączyć przyjemności dla ciała i ducha, a także
mieć uniwersalny charakter, by mogły sobie na nie pozwolić panie niezależnie od wieku, bez specjalnych ograniczeń zdrowotnych. Wkrótce zaproponujemy coś specjalnego przyszłym i świeżo upieczonym mamom.

Park Wodny Koszalin - Małe spa

Koszalin ul. Rolna 14
Zabiegi od poniedziałku do niedzieli: od 12.00 do 22.00
Rezerwacja osobista w recepcji SPA lub telefoniczna: tel. 609 249 111 lub 94 721 60 07
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Centrum Handlowe

ATRIUM
Koszalin
- dziesiąte urodziny

Temat z okładki

Centrum Handlowe Atrium Koszalin obchodzi właśnie dziesiąte urodziny, a wydaje się, że było częścią miasta od zawsze. Jego
przyciągające oddziaływanie sięga daleko poza miasto. Dlatego jest ono ulubionym miejscem zakupów, spotkań i rozrywki nie tylko
dla mieszkańców Koszalina, ale i całego regionu. Przekonać się o tym można, obserwując parkingi Centrum, a na nich rejestracje
samochodowe z Kołobrzegu, Białogardu, Drawska Pomorskiego, Darłowa, Szczecinka, a nawet Słupska. W lecie przyjeżdża
do Atrium Koszalin „cała Polska”, bo jest ono żelaznym punktem w programie pobytu turystów wypoczywających na Środkowym
Pomorzu. Rola Atrium Koszalin wykracza jednak poza funkcje komercyjne. Systematycznie staje się ono areną wydarzeń
prospołecznych i charytatywnych.
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ajwiększe centrum regionu

Siła i atrakcyjność Atrium bierze się głównie
z jego skali (jest największym centrum handlowym między Szczecinem a Gdańskiem), ale
również z różnorodności oferty. Przyniosło z sobą do Koszalina
szereg marek wcześniej niedostępnych w mieście. Głównie tych
z kategorii „fashion”, czyli odzieżowych i nie tylko tych z wysokiej
półki, ale również popularnych, umożliwiających modne ubranie
się za niewielkie pieniądze.
Inną nowością było pojawienie się w jednym miejscu paru topowych marek gastronomicznych (KFC, Mc’Donalds, Pizza Hut,
Burger King). Ich ofertę uzupełniają mniej znane lokale, będące
alternatywą dla klasycznego menu typu fast food (sushi, ryby, pierogi, dania wegetariańskie, azjatyckie i tradycyjne polskie).
Dodatkowo centrum posiada wyczekiwane przez Koszalin wieloekranowe kino, dzięki któremu mieszkańcy mogą cieszyć się
nowościami filmowymi oraz bajkowymi, kierowanymi do najmłodszych gości.
Koszalińskie CH Atrium to nie tylko kompleks po lewej stronie
ulicy Paderewskiego (od ulicy Gnieźnieńskiej), ale również market
budowlany Castorama, sklep sportowy Decathlon oraz meblowy
salon Abra.
Łączna powierzchnia GLA (ang. gross leasable area, powierzchnia najmu brutto) w CH Atrium Koszalin to aż 55 000 metrów kwadratowych (drugie co do wielkości centrum handlowe w Koszalinie ma 15 600 m kw.). Największym spośród 121 najemców jest
hipermarket Tesco ulokowany na 9 963 metrach kwadratowych.
W sklepach i firmach usługowych działających w Atrium pracuje
około 2000 osób! To nieco więcej niż wynosi liczba pracowników
największego koszalińskiego pracodawcy, czyli grupy przetwórni
rybnych Espersen.
60 milionów klientów
Daria Kokowska, dyrektor CH Atrium Koszalin, mówi: - Naszą
ofertę kierujemy do mieszkańców Koszalina i regionu. W zasięgu
naszego bezpośredniego oddziaływania mieszka ćwierć miliona
osób, co daje niemal 90 tysięcy gospodarstw domowych. Oczywiście latem mamy gości z całej Polski i zagranicy. Wtedy również wyraźnie rośnie ruch w naszym centrum. Poza wakacjami największy
ruch notujemy w okresach świątecznych. Kolejnym takim czasem
spiętrzenia będzie zbliżające się Boże Narodzenie. W ostatnich latach dużym zainteresowaniem klientów cieszy się też na przykład
Black Friday, który w tym roku wypada 23 listopada. Klienci mogą
liczyć wtedy na specjalne promocje w sklepach centrum.
Centrum liczbę odwiedzających je gości monitoruje od początku swej działalności. Stąd wiadomo, że w ciągu 10 lat miało ponad
60 mln klientów! Ich liczba w poszczególnych latach jest stabilna,
a to oznacza, że Atrium Koszalin stale pozostaje atrakcyjnym miejscem.
Przy ogromnym codziennym ruchu niezwykłego znaczenia
nabiera dostępność miejsc postojowych. Atrium oferuje swym
klientom aż 1,6 tys. miejsc parkingowych. Część z nich znajduje się
przed budynkami, część w podziemiu, a kolejne na dachu głównego obiektu.

Temat z okładki

Dyrektor CH Atrium Koszalin Daria Kokowska, Dyrektor Techniczny Michał Kapsa
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Atrium Koszalin
moda: Bershka, Big Star, Borgio, Bytom, C&A, Calzedonia,
Carry, Cropp Town, Diverse, Esotiq, Gatta, Giacomo Conti,
H&M, House, Intimissimi, Król, Kubenz, Lara Fabio, Lee/Wrangler, Levi’s/Mustang, Medicine Everyday Therapy, Mohito,
New Yorker, Orsay, Pako Lorente, Pawo, Pull & Bear, Quiosque, Reserved, Rock Collection, Simple, Sinsay, Solar, Stradivarius, Triumph, Vistula, Wólczanka; dla dzieci: Coccodrillo,
Okaidi, Reporter Young, Smyk; obuwie i akcesoria skórzane:
Ryłko, Badura, CCC, Deichmann, Ecco, Genetic, Gino Rossi,
Kazar, Ochnik, Sneakers by Distance, Venezia, Wittchen, Wojas; biżuteria i akcesoria: Amber by BACO, Apart, Claire’s,
Swiss, Time Trend, Yes, W.Kruk; zdrowie i uroda: Douglas,
Drogeria Natura, Hebe, Fielmann, Inglot, Rossmann, SuperPharm, Ziaja dla Ciebie; elektronika i dom: Abra, Castorama,
Home & You, Media Markt; sport i rekreacja: 4F, Active, Adidas, Decathlon, Mastersport, Sizeer, Traper; gastronomia:
Asprod, Berlin Döner Kebap, Burger King, Chopstix, Express
Kuchnia Marché, Furore, Grycan, KFC, Mc Donald’s, North
Fish, Pizza Hut, Pierogarnia, So!Coffee, Soko, Sphinx, Sushi
77; usługi i hobby: Bajeczna Chatka, Brand Fryzjer, Circle K.,
EMPiK, E-papierosy, Fotojoker, InMedio, Kantor, Księgarnie
Świat Książki, Multikino, Orange, Play, Rainbow Tours, Sun
Way Travel, Świat GSM, T-Mobile, Zdrofit, Zoolandia, Fantazja
pasmanteria, Kostiumowo; hipermarket: Tesco

Temat z okładki

Polskie i światowe marki
Daria Kokowska komentuje: - Liczba odwiedzających jest stabilna między innymi dlatego, że na bieżąco weryfikujemy ofertę pod
kątem jej najlepszego dopasowania do aktualnych potrzeb i oczekiwań klientów. Dlatego co pewien czas pojawiają się nowe marki
handlowe i propozycje w zakresie gastronomii i rozrywki. Wśród największych najemców Centrum znajdują się obecnie: wspomniane
już hipermarket Tesco i market budowlany Castorama, ale również
market z elektroniką Media Markt i Multikino. Na dwóch poziomach
Centrum działają m.in.: Bershka, C&A, Carry, CCC, Super-Pharm,
Claire’s, Cropp Town, Deichmann, Diverse, Douglas, Ecco, Empik,
Gino Rossi, H&M, Home&You, House, Inglot, Kazar, Mohito, New
Yorker, Orsay, Pull and Bear, Reserved, Rossmann, Simple, Smyk,
Solar, Stradivarius, Swiss, Venezia, YES oraz Decathlon.
W tym roku - w maju - oferta Atrium Koszalin powiększyła się
o klub fitness sieci Zdrofit, który ma do dyspozycji powierzchnię
1231 m kw. W sierpniu nową odsłonę miał sklep marki Mohito,
który w nowym koncepcie pracuje na powiększonej powierzchni.
Pojawił się również nowy najemca, którym jest marka odzieżowa
Sinsay oraz Borgio, Kubenz, Tom Tailor.
Centrum spotkań i wydarzeń
- Obecnie na popularności zyskuje kreowanie centrum handlowego jako tak zwanego trzeciego miejsca: obok domu i pracy.
Ludzie szukają w takich obiektach miejsc do spotkań, z szeroką
ofertą rozrywkową, dostępną niemal o każdej porze dnia – mówi
pani dyrektor. – Zdajemy sobie sprawę, że to oczekiwanie dotyczy
również naszego centrum.
Atrium Koszalin traktowane jest rzeczywiście nie tylko jako miejsce zakupów, ale również punkt spotkań. Jest pod tym względem
wygodne, bo łatwo do niego dojechać samochodem ale również
dotrzeć komunikacją miejską (w pobliżu biegną cztery linie autobusowe docierające do każdego koszalińskiego osiedla).
- Chcemy zapewniać naszym gościom nie tylko zróżnicowaną ofertę zakupową, ale także możliwość ciekawego spędzania
czasu. Dlatego organizujemy wydarzenia dla dzieci i całych rodzin – komentuje Daria Kokowska. - Spośród akcji, które cieszyły
się największym zainteresowaniem z pewnością należy wymienić Ogólnopolski Festiwal Baniek Mydlanych, Zlot Foodtrucków,
przygotowany specjalnie na zamówienie centrów Atrium event
Cartoon Network Classic czy spotkanie z uwielbianą przez
dzieci Świnką Peppą. Podczas mundialu razem z naszymi gośćmi kibicowaliśmy w specjalnie zorganizowanej Strefie Kibica. Nasze centrum to również miejsce wydarzeń muzycznych –
w zeszłym roku gościliśmy popularnych muserów i znanego wokalistę Dawida Kwiatkowskiego. Cyklicznie odbywają się też takie
wydarzenia, jak jarmark regionalny i giełda płytowa. Gościły u nas
również wielkie gwiazdy jak na przykład Magda Gessler, Małgorzata Rozenek-Majdan, czy idole nastolatków znani z YouTube LittleMooonster96 i Stuu.
Społeczna odpowiedzialność
Atrium Koszalin wspiera rozmaite inicjatywy charytatywne. Stale
ustawiona jest w nim skarbonka orbitalna Fundacji Pomocy Dzieciom MAGIA. Fundacja co miesiąc publicznie ją otwiera i liczy pieniądze. Co pewien czas organizuje również rozmaite prezentacje.
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- Staramy się wspierać inicjatywy charytatywne w miarę naszych
możliwości. W zeszłym roku razem z innymi centrami Atrium braliśmy udział w ogólnopolskiej akcji społecznej Szafa Otwarta, której celem była edukacja konsumentów w zakresie świadomych
wyborów dotyczących zakupów oraz zmotywowanie do dzielenia
się posiadanymi rzeczami z potrzebującymi. Podczas akcji, która
odbyła się w ośmiu miastach Polski, w tym w Koszalinie, zebrano
5500 kg dobrych ubrań. Tradycją jest już organizowana w naszym
centrum wraz z Caritas DKK i Polskie Radio Koszalin przedświąteczna akcja dobroczynna „Pusta Choinka”. W tym roku gościliśmy
w naszym centrum m.in. fundację WWF Polska, która działa na
rzecz zagrożonych gatunków, kwestę na rzecz hospicjum i punkt
rejestracyjny dla potencjalnych dawców szpiku fundacji DKMS –
informuje Daria Kokowska, dyrektor koszalińskiego Atrium.
A jakie atrakcje czekają gości w najbliższym czasie? – Będą to
niespodzianki mikołajkowe i przedświąteczne. Ale ponieważ są to
niespodzianki, nie zdradzę jeszcze, na czym będą polegać – kwituje z uśmiechem pani dyrektor.
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Atrium European Real Estate Limited
Grupa Atrium to jeden z wiodących właścicieli, zarządców
i deweloperów centrów handlowych w Europie Środkowo
-Wschodniej. W portfolio Grupy znajduje się 35 centrów
i nieruchomości handlowych zlokalizowanych w czterech
krajach, o wartości rynkowej 2,5 mld euro i całkowitej powierzchni najmu wynoszącej ponad 900 000 mkw. W pierwszym półroczu 2018 Atrium odnotowała przychody z najmu
brutto w wysokości 94,3 mln euro, natomiast rok 2017 roku
zakończyła z wynikiem 198,7 mln euro. Spółka jest notowana na giełdzie w Wiedniu oraz Euronext Amsterdam, gdzie
jest oznaczona symbolem ATRS. Atrium posiada w Polsce 22
centra handlowe, o łącznej powierzchni najmu brutto (GLA)
wynoszącej na dzień 30 czerwca 2018 roku 535,300 mkw. Na
koniec pierwszego półrocza 2018 roku Atrium w Polsce uzyskało przychód z najmu brutto w wysokości 49,6 mln euro.
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Mielno Holiday:
nie tylko noclegi

Mielno Holiday to nowo powstały hotel usytuowany w zacisznej części Mielna. Duży, siedmiopiętrowy apartamentowiec od morza
dzieli zaledwie 70 metrów. Z okien na najwyższych kondygnacjach rozciąga się przepiękny widok na Jezioro Jamno i panoramę
Koszalina. Lokalizacja to tylko jedna z zalet tego imponującego obiektu. Poza noclegowym, ma on ogromny potencjał, jeśli
chodzi choćby o organizację okolicznościowych imprez w sezonie i po jego zakończeniu.

s

tandard wszystkich dostępnych w Mielno Holiday apartamentów (jest ich 85) odpowiada trzy- i czterogwiazdkowym hotelom. Są dwuosobowe, nowocześnie
umeblowane i znakomicie wyposażone. Każdy pokój składa się z części dziennej, łazienki oraz małego aneksu kuchennego; ma również przestronny
balkon. Do dyspozycji gości są zewnętrzne tarasy,
strefa spa z basenem i sauną, salą fitness i siłownią, wewnętrzny
plac zabaw dla dzieci oraz duży wewnętrzny parking.
– Poza komfortowymi warunkami do wypoczynku, zachęcamy
do organizowania u nas imprez rodzinnych, chrzcin, komunii, spotkań wigilijnych czy jubileuszowych – mówi Aleksandra Dzikiewicz,
kierownik ds marketingu i sprzedaży Mielno Holiday. – Dysponujemy salą, która jest w stanie pomieścić 110 osób, choć możemy
też zaaranżować bardziej kameralne przyjęcie. Wszystkie decyzje
co do organizacji poszczególnych elementów imprez są ustalane
indywidualnie. Możemy je zrealizować sami lub we współpracy
z gospodarzami wydarzenia.
Obiekt spełnia wszystkie kryteria miejsca stworzonego do zorganizowania w nim na przykład wesela: przestronna nowoczesna
sala do dowolnej aranżacji i dekoracji, wygodny dojazd z dużym

parkingiem, zaplecze kuchenne i duża baza noclegowa dla Gości,
a ponadto nieograniczony dostęp do saun, basenu, strefy fitness
i wydzielone miejsce zabaw dla dzieci. Aleksandra Dzikiewicz
podkreśla, że hotel jest otwarty na współpracę z wedding plannerami oraz w miarę możliwości dostosowanie obiektu do wszelkich
oczekiwań Gości.

Styl życia
Mielno Holiday jest również idealnym miejscem do organizacji spotkań formalnych: firmowych, biznesowych, integracyjnych,
eventów. Sale konferencyjne oferują możliwość organizacji szkolenia nawet dla setki osób. Są w pełni wyposażone w dobrej jakości sprzęt nagłośnieniowy, projektory, ekrany, infrastrukturę
teleinformatyczną, dają możliwość dowolnego ustawienia mebli
konferencyjnych, a dzięki bezpośredniemu połączeniu z kuchnią
pozwalają połączyć event z cateringiem bez konieczności zmiany
miejsca spotkania. Tak jak w przypadku wesel, uczestnicy konferencji mogą w hotelu przenocować i korzystać z jego udogodnień.
Ogromnym atutem jest hotelowa restauracja prowadzona
przez dwóch znakomitych szefów kuchni. Na co dzień serwuje
ona pyszne dania w formie bufetu szwedzkiego. Na specjalne
okazje komponuje odrębne menu. Autorskie bądź przygotowane
we współpracy z klientami. Nie ma sztywnego profilu kulinarnego, czerpie z kuchni polskiej i europejskiej. Obecność restauracji
oczywiście zwalnia klientów z konieczności zamawiania cateringu
na zewnątrz.
Poza imprezami o typowo okolicznościowym charakterze, Mielno Holiday przygotowało ofertę interesujących pakietów pobytowych. Najbliższe to Andrzejki, a także święta, Sylwester i Nowy
Rok. W każdym przypadku w pakietach znajdują się noclegi z wyżywieniem, zabawa na sto osób z dj-em, smacznym cateringiem,
atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci. Szczegółowa oferta oraz
dane kontaktowe znajdują się na stronie Mielnoholiday.pl. Mielno
Holiday Apartments
ul. Generała Stanisława Maczka 34
76-032 Mielno
tel. 94 732 86 00
recepcja@mielnoholiday.pl
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Koszalińskie
sylwestry

Z naszego rozpoznania sytuacji wynika, że w tym roku więcej osób niż w latach poprzednich wybiera się na zabawy sylwestrowe
do lokali. Czy aż tak dużo, jak na przełomie 1999/2000 – zobaczymy. Ale przecież również sylwester w formie prywatki może
być udany. Zapytaliśmy koszalinian o ich „sylwester życia” i o plany na ostatni wieczór roku.
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PAULINA LESZCZYŃSKA, konsultantka ślubna, właścicielka
agencji Wymarzone Wesele
Mój sylwester życia był na Krakowskim Rynku – „Sylwester
z TVN”. Pamiętam, jak z mężem nie mogliśmy się doczekać, żeby
zobaczyć, jak to wszystko wygląda „od kuchni”. Przyjechaliśmy do
Krakowa dwa dni przed sylwestrową nocą – codziennie obserwowaliśmy prężne przygotowania, słuchaliśmy piosenkarzy podczas
nagrywania prób, obserwowaliśmy pracowników, którzy stawiali
ogromną metalową scenę aż do ostatnich chwil przed koncertem. My – przygotowani – dwie pary skarpetek, ciepłe trapery,
kilka warstw okryć wierzchnich, szalik i czapka – wiedzieliśmy na
co się piszemy, temperatura sięgała ledwo zera stopni Celsjusza.
Ustawieni w ogromną kolejkę czekaliśmy na wpuszczenie nas na
rynek. Nie obeszło się bez sprawdzenia torebek i obmacywania
w poszukiwaniu niebezpiecznych przedmiotów. I w końcu – weszliśmy! Szybkim krokiem udaliśmy się pod samą scenę. Nie było
to łatwe – a co najważniejsze, aby utrzymać swoje miejsce konieczne było zostanie w nim, nie było mowy o pójściu za potrzebą.
Całą noc bawiliśmy się w tłumie turystów – zdarzały się nawet ciasne tańce! Pomimo mrozu, tego sylwestra wspominamy bardzo
miło. Zobaczyliśmy znanych wykonawców, prowadzących i dużo
kamer. Zawsze zastanawiało nas, co się dzieje podczas przerwy
reklamowej w czasie transmisji TV. Otóż nic nadzwyczajnego
– na scenie były dalsze występy mniej znanych wykonawców.
A w tym roku? Mój mąż zabiera mnie na bal do Warszawy. Gdzie
dokładnie? To ma być do końca tajemnica!

ARKADIUSZ KLIMCZAK, przedsiębiorca, właściciel m.in. marki akcesoriów telefonicznych LEO
Co roku spędzam sylwestra gdzie indziej i w różnym towarzystwie. Ale jedno jest niezmienne – od 23 lat zawsze z żoną. Kiedy siedliśmy, oglądaliśmy zdjęcia, przed oczyma pojawił się nam
prawdziwy kalejdoskop. Noce sylwestrowe spędzane w górach,
nad morzem, w hotelach, restauracjach, na balach, domówkach,
w centrach miast i dziwnych miejscach… Mnóstwo sytuacji ożyło w pamięci - zabawnych, dziwnych lub ciekawych dotyczących
nie miejsc, strojów czy jedzenia, ale osób, z którymi spędzaliśmy
ten szczególny czas. Dziś dokładnie nie pamiętamy, jaka była
pogoda, co było do jedzenia, kto jak był ubrany, czy to był hotel
pięciogwiazdkowy czy opuszczony zajazd lub niewykończony domek letniskowy dalekiego znajomego - bez ogrzewania i mebli.
To co zwykle wydaje się ważne przed każdą nocą sylwestrową,
czyli miejsce, pogoda, jak będziemy ubrani, jaka będzie muzyka,
co będzie do picia, jakie będą niespodzianki, jak będzie wyglądała sala do tańczenia, jak będziemy wracać po sylwestrze do
domu - po latach tego się nie pamięta. W pamięci pozostają tylko
ludzie i emocje. Każdy sylwester spędzony wspólnie z przyjaciółmi, rodziną, znajomymi i innymi pozytywnymi osobami tworzył
niepowtarzalną atmosferę. Najlepsze jest to, że każdy z tych wieczorów był początkiem czegoś nowego, nieznanego, dobrego.
Dzięki tym przemyśleniom łatwiej jest mi dziś planować następny wieczór sylwestrowy, rozpoczynający kolejny nie wiadomo
jaki (z założenia - lepszy) rok, nie pod kątem miejsca a osób
z którymi chciałbym spędzić tę pierwszą noc najnowszego roku.
Kiedy słyszę pytanie, gdzie spędzę najbliższy sylwester, wolę
myśleć z kim go spędzę. Miejsce to sprawa drugorzędna. Rekomenduję te miejsca, gdzie będą osoby, z którymi warto spędzić
tę jedną , najbardziej wyjątkową noc w roku. Oczywiście jestem za
tym, aby co roku było to inne miejsce...

BEATA SAWA-JAVANOSKA, wicedyrektor Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Sylwester życia? Wbrew pozorom to nie jest takie proste pytanie. Starannie przygotowywane imprezy jak sylwester, przy-

Specjalnie dla czytelników
magazynu Prestiż o tegorocznym
balu opowie Aleksandra Broniewska
- kierownik recepcji:

T

o będzie już 8 sylwester, przy którym mam
przyjemność pracować.
Tym razem zapraszamy
Państwa na bal w klimacie retro
- przywitamy nowy rok w stylu lat
dwudziestych minionego wieku,
a więc proszę się przygotować na party, którego nie
powstydziłby się sam Jay Gatsby! Temat przewodni
pojawi się między innymi w dekoracjach i specjalnie
przygotowanym upominku dla każdej Pary, ale od naszych Gości nie wymagamy przebrania. Zabawę taneczną do białego rana poprowadzi DJ oraz grający
muzykę na żywo pięcioosobowy zespół Full Serwis.
Ta noc będzie za krótka by pomieścić wszystkie atrakcje, które dla Państwa przygotowaliśmy. Zaczniemy
tradycyjnie o godzinie 20:00 serwowaną aromatyczną
4-daniową kolacją, a w ciągu całego balu ugościmy
Państwa stojącymi na stołach zimnymi przystawkami
oraz ciepłymi potrawami podawanymi w odstępach
czasowych. Na każdym stoliku ustawiony będzie także
'open bar', czyli coś dla rozluźnienia, niekończący się
zapas whisky Jack Daniel's i czystej wódki Finlandia
w akompaniamencie wytrawnych win domu. Jak tylko zawartość którejś z butelek się skończy pojawi się
kolejna - pełna. Zimne i ciepłe napoje bezalkoholowe
będą dostępne bez ograniczeń. By zaspokoić ochotę
na 'coś słodkiego' pojawi się candy bar - mnóstwo łakoci podanych w widowiskowej oprawie.
Rok 2019 przywitamy tradycyjnym toastem lampką
szampana i tajemniczą, wystrzałową niespodzianką.
Na pamiątkę zrobimy Państwu zdjęcia z gadżetami naszą Fotobudką - kolaż trzech różnych fotografii drukowany na miejscu będzie przypominał o tej wspaniałej
zabawie. Nowy Rok trzeba dobrze zacząć, więc wygrana w jednym z ilku konkursów będzie jak znalazł.
Na zwieńczenie całonocnej imprezy polecamy wygodne łóżka w naszych pokojach - atrakcyjne ceny i doba
przedłużona do godziny 16!
Pamiętam wszystkie 'moje' Bale sylwestrowe w Hotelu
Verde - każdy miał coś niepowtarzalnego, a ten nadchodzący, który już teraz szykujemy, zapowiada się
równie znakomicie. Zapraszam Państwa i życzę szampańskiej zabawy!
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najmniej w moim przypadku, wcale nie należały do najbardziej
wartych zapamiętania. Ale jak w poszperam dobrze w pamięci,
to przypomina mi się jedna z takich imprez sylwestrowych w toruńskim akademiku, w klimacie typowo studenckim. To był już
piąty rok studiów, za chwilę ruszaliśmy w świat i pewnie dlatego
tak dobrze się bawiliśmy i cieszyliśmy się swoim towarzystwem,
że aż musiały interweniować panie portierki. Udanych sylwestrów
było potem co najmniej kilka, jeden na plaży przy ognisku, oczywiście nie całą noc. Ale na szczęście nie tylko w młodości człowiek
dobrze się bawi. Dwa lata temu w domu u przyjaciół ze sporą
grupą znajomych w różnym wieku tańczyliśmy do białego rana,
rano skarżąc się nie tylko na ból głowy, ale i mięśni. Mój przepis
na udanego sylwestra? Po pierwsze fajni ludzie, po drugie luźna
atmosfera, po trzecie super muzyka, najlepiej rockowa, ale nie tylko. I chyba to nie jest jednak przepis na bal sylwestrowy. A w tym
roku jaki sylwester? Spontaniczny.

ANDRZEJ MIELCAREK, właściciel i wydawca miesięcznika
„Prestiż Magazyn Koszaliński”
Sylwester życia? Jeszcze w akademiku, końcówka lat 80.
Trzeci rok studiów. Dość spontaniczna impreza. Umówiliśmy się
w parę osób, że przyjedziemy z domów wcześniej i już na miejscu wymyślimy, dokąd pójdziemy na zabawę. Tak się złożyło, że
tak samo pomyślały nasze sąsiadki z pokoju obok i pokoju poniżej (pokoje były czteroosobowe). Urządziliśmy sobie coś, co
młodzi nazywają „biforkiem”. Tak się wszystkim spodobało, że
następnego dnia, w sylwestra, nikomu się już nie chciało nigdzie
chodzić, a raczej zrobić powtórkę. Dołączyło do nas jeszcze parę
osób i była naprawdę super impreza. Siłą rzeczy podzielona na
dwa czy trzy pokoje. Bufet – wałówka z domów, z trunkami było
gorzej (jeszcze obowiązywały przydziały kartkowe), ale jakoś
starczyło. Muzyka kompletnie wymieszana: aktualny polski rock,
trochę disco z Zachodu i klimaty z lat 60. Nie należę do zawziętych tancerzy, ale wtedy tańczyłem do upadłego. Koło północy

połączyło się w jedno więcej takich imprez jak nasza. No i wtedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę na moją przyszłą żonę...
A w tym roku? Po paru latach „domowych” wybieramy się z żoną
na prawdziwy bal. Dokąd – decyzja jeszcze nie zapadła. Jak i nierozstrzygnięte jest, czy pójdziemy sami, czy z przyjaciółmi. Negocjacje trwają.

AGNIESZKA STROJNA, właścicielka Biura Podróży AgaHoliday w Koszalinie
Podróże to moja pasja, więc mój najlepszy wyjazd sylwestrowy
połączony był oczywiście ze zwiedzaniem. Ten szczególny czas
spędziłam z przyjaciółmi w Paryżu 10 lat temu. Najpiękniejszym
przeżyciem tego dnia był rejs po Sekwanie. Niesamowite wrażenie robią widoki, które można podziwiać z oszklonej łodzi: Wieża
Eiffla, Notre Dame, Conciergerie. Podczas kolacji zasmakowaliśmy dań kuchni francuskiej a to wszystko przy muzyce na żywo.
Fajnie, że polecieliśmy samolotem, więc sama podróż nie była
męcząca. Zwiedzanie Paryża to już czysta przyjemność, dopisała
pogoda sylwestrowa i nastrój zabawy. Miasto oferuje wiele i dla
każdego, bez względu na to, czy lubisz piękne katedry, czy galerie sztuki i muzea, czy jednak wolisz podziwiać przecudne widoki.
Dlatego warto wybrać się tu na kilka dni, by poczuć prawdziwy
klimat miasta i przywitać w nim Nowy Rok. Polecam wszystkim,
którzy oczekują niezapomnianych wrażeń z sylwestra w przepięknej scenerii Paryża.
Co do planów w tym roku to czeka nas przednia zabawa sylwestrowa w zacnym gronie przyjaciół i znajomych w Koszalinie.
Miejsca nie zdradzę, ale jak to się mówi, nie ważne gdzie, ważne
z kim, a zabawa na pewno będzie udana!

RESTAURACJA DUNE W MIELNIE
ZAPRASZA NA NOC SYLWESTROWĄ „CASINO CHICAGO 1920”
W PROGRAMIE:
• SZAMPAN NA POWITANIE
• RULETKA I BLACK JACK OD 20:00 DO 2:0 (PROFESJONALNE STOŁY DO GRY Z PROFESJONALNYMI KRUPIERAMI)
• LUXURY BUFET Z DANIAMI GORĄCYMI I ZIMNYMI SERWOWANY DO 4:00 RANO
• NAPOJE ZIMNE I GORĄCE
• OPEN BAR – WÓDKA, GIN, WHISKY, RUM, PIWO, WINO BIAŁE I CZERWONE,
KOKTAJLE SERWOWANE PRZEZ CAŁĄ NOC
• SZAMPAN O PÓŁNOCY
• DJ
• KONKURS NA NAJLEPSZY KOSTIUM LAT 20/30 XX W.

450 ZŁ/OS LUB 899 ZŁ/PARA (ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA)
REZERWACJE POD NUMEREM TELEFONU 501 870 858 LUB EMAIL: RESTAURANT@DUNERESORT.PL

Możliwość wynajmu apartamentu w atrakcyjnej cenie: 781 818 180, 606 700 607, 601 714 339
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OLGA ROSZAK-PEZAŁA, burmistrz Mielna
Mam kilka takich sylwestrowych wieczorów w pamięci, szczególnie tych wystrzałowych z beztroskich lat młodzieńczych. Przy
czym ta „wystrzałowość” miała całkiem inny wymiar niż w obecnych czasach. Jednak dla mnie jako kobiety, samorządowca, i co
najistotniejsze od ponad pół wieku mieszkańca mieleńskiej ziemi,
duże - wręcz symbolicznie - znaczenie miał Sylwester 2016/2017.
Bowiem 01.01.2017 to początek nowej historii, pisanej tu i teraz.
To data nadania praw miejskich Mielnu, połączonemu z Unieściem. Pamiętam napięcie na scenie w centrum, nerwowe odliczanie do godziny 24.00 i… szczerą radość tłumu na deptaku.
W tym roku tradycji stanie się zadość. Bawię się w moim Mielnie
na kolejnym Sylwestrze Miejskim, na który wszystkich już dziś serdecznie zapraszam.

MARTA WALUK, stylistka
Sylwester to wyjątkowy dzień, pełen przemyśleń o roku, który
lada chwila się zakończy. O spełnionych postanowieniach, planach oraz o tych, które czekają na nadchodzący czas. Z roku na rok
mój sylwester jest wyjątkowy, inny i za każdym razem przeżywam
go inaczej. Sylwester życia spędzam każdego roku - cieszę się za
każdym razem oraz doceniam niezależnie od tego czy Nowy Rok
powitam z kieliszkiem szampana w domu, na wykwintnej kolacji
z bliskimi, balu czy imprezie z przyjaciółmi. Staram się doceniać
każdy dzień i każdą chwilę spędzać tak, by była ona „sylwestrem
życia”. W tym roku nie podjęłam jeszcze ostatecznej decyzji, jak
przywitam Nowy Rok - być może podziwiając wieżę Eiffla czy w klimatycznej chatce w górach z bliskimi. Najważniejsze z kim, miejsce odgrywa drugorzędną rolę.

KINGA OLCHOWIK, tancerka, nauczycielka tańca, właścicielka szkoły King Dance w Koszalinie
Sylwester życia? Mając zaledwie kilka lat, spędzałam sylwestra
wspólnie z Dziadkami. Wystąpiłam w przebraniu „Starego Roku”,
który przygotował mi Senior naszego rodu. Miałam na sobie
„czapkę uszatkę” - relikt minionej epoki, której ponadczasowość
podkreślała stylowa maska starego, brodatego jegomościa na
mojej dziecięcej buźce. W naszej rodzinie ta maska pełniła wiele
funkcji - m.in. co roku 24 grudnia przywdziewał ją bohater wieczoru. Całości dopełniała skóra lisa, przewiązana w pasie sznurem do bielizny. Oj, działo się! Tańce, swawole przy smerfnych
hitach i Fun Factory. Ubytek pozostawionej na parkiecie energii
bezkarnie uzupełniałam niekończącymi się łakociami! Babcia pozwoliła mi czekać na fajerwerki. Oczywiście mogłam podziwiać je
tylko przez okno ale nie przeszkadzało mi to. Trzy widziałam.
W tym roku sylwestra spędzę w Francji z dala od codziennych
obowiązków, szalejąc na snowboardzie w śnieżnym puchu.

CENTRUM MODELOWANIA
SYLWETKI 4FIT & TAN

Miejsce
przyjazne dla kobiet,
które w miłej atmosferze mogą
zadbać o swoją sylwetkę

Na hasło: PRESTIŻ, do końca grudnia rabat -15%

SALON OFERUJE:
1. Dwa urządzenia ROLL MAGIC BEAUTY LINE – czyli nowoczesny rollmasażer z podczerwienią. Podczas
sesji godzinnej lub półgodzinnej możesz ćwiczyć w tym samym czasie z koleżanką, siostrą lub mamą!
Efekty rollmasażu to uelastycznienie i ujędrnienie skóry, redukcja cellulitu, zwiększenie elastyczności mięśni
2. Dwie kapsuły VACU MAGIC BEAUTY LINE – nowoczesne kapsuły fitness z podciśnieniem łączą wysiłek fizyczny
na bieżni lub na rowerze z podciśnieniem oraz promieniowaniem IR. Wszystkie czynniki pracując jednocześnie
pomagają w spalaniu znacznie większej ilości kalorii niż podczas klasycznego treningu.
3. Nowoczesne SOLARIUM oraz urządzenie do opalania natryskowego – opalanie natryskowe to zabieg, który
cieszy się niesłabnącą popularnością na całym świecie. Opalenizna taka jest w 100% bezpieczna dla skóry (mogą
z niej korzystać nawet kobiety karmiące piersią). Efekt utrzymuje się od 5-14 dni
Adres studia: Koszalin, ul. Asnyka 12
Godziny Otwarcia: od poniedziałku do piątku 12-20, w soboty 10-16, Facebook: fb.me/studiokoszalin
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Jak coś zaplanuję z wyprzedzeniem, to albo coś nie wychodzi, bo
pojawi się na przykład choroba, albo sylwester jest do bani.
W ramach takich spontanicznych pomysłów przeżyłam niesamowity sylwester we Lwowie. To była wycieczka autobusowa. Wszystko pod górkę. Najpierw straszna pogoda. Długa
jazda. Później stanie na ukraińskiej granicy. Kto ją przekraczał,
wie o czym mowa. Na miejscu hotel nie taki, jak obiecywano.
Marne jedzenie. No niby dramat. Ale impreza wspaniała. Przypadkiem dobrała się taka świetna grupa, że zabawa była fenomenalna, do białego rana. Wszyscy zapomnieli o niedogodnościach. Na dokładkę następnego dnia ruszyliśmy na zwiedzanie
i zwiedzaliśmy tak, jakbyśmy poprzedniej nocy nie przetańczyli.
Inny szczególny sylwester to ten milenijny. Pojechaliśmy z synem,
Piotrem, do Paryża. Klimat miasta, bawiące się Pola Elizejskie. To
zapada w pamięć na długo.

SYLWIA RYBAK-GARCZAREK, menedżer hotelu Verde w Mścicach
Najlepszy sylwester? Dwa lata temu. Mieliśmy mnóstwo gości,
impreza była bardzo udana. Może wyda się to zaskakujące, że mówię o sylwestrze w pracy. Ale tak wyglądają moje wszystkie sylwestry, odkąd pracuję w Verde. I nie znaczy to, że czegoś żałuję. Taka
jest po prostu swoistość mojego zawodu. Można zażartować, że
nie świętuje ktoś, żeby świętować mogli inni. Zawsze „odbijam”
sobie to w czasie karnawału, czyli w styczniu, lutym. W hotelu już
przygotowujemy się do tegorocznego sylwestra. Jesteśmy przekonani, że nasi goście będą zadowoleni. Dla nas to najważniejszy
cel!

EWA ZEMŁA, architekt (prowadzi własne biuro projektowe)
Nie wiem, dokąd w tym roku pójdę albo pojadę. Od dawna
decyduję w ostatniej chwili i takie decyzje okazują się najlepsze.

AGATA ZEJFER, kosmetolog, właścicielka gabinetu Kosmetologia Interdyscyplinarna Agata Zejfer w Koszalinie
Początek roku to dla mnie przede wszystkim czas podsumowań i tworzenia nowych planów, zgodnych z moim systemem wartości. Zostało mi niewiele ponad dwa lata do magicznej „trzydziestki”, a marzeń jest sporo - chcę je realizować.
Plany na Nowy Rok? Po raz kolejny uczczę go w podróży. To one
sprawiają, że zaczynam dostrzegać więcej, nabieram nowej, szerzej perspektywy. Podróże sprawiają, że żyję BARDZIEJ. W poprzednim roku świętowałam w Omanie, w tym czas na jeszcze
dalszy kierunek.

329 zł
osoba
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Skąd się wziął sylwester,
czyli o historii zabawy
do białego rana
Tańce, szampan, fajerwerki, muzyka i całonocna szalona zabawa – z tym większości z nas kojarzy się sylwestrowa noc, w czasie której
żegnamy stary rok i witamy nowy. Ale czy zastanawialiśmy się, dlaczego właśnie tak hucznie witamy nadejście Nowego Roku? Okazuje
się, że historia sylwestra sięga starożytności…

s

ylwester – człowiek dziki

Słowo ,,sylwester” wywodzi się z języka łacińskiego, w którym to imię Silvestris, oznacza człowieka dzikiego, żyjącego w lesie. Historia tego
święta sięga czasów starożytnych. Często porównuje się je do
greckich Dionizji – obchodów ku czci Dionizosa, boga winnej latorośli. Z pewnością wielu z was zna powiedzenie „Idzie nasz nowy
roczek, stary w cień uchodzi”. Około 600r. p.n.e. Grecy personifikowali nowy rok jako małe dziecię – symbol początku. To właśnie podczas hucznych procesji na cześć Dionizosa, paradowano
z dziećmi w koszyku, świętując odrodzenie się ducha płodności.
Również mieszkańcy Egiptu utożsamiali początek z niemowlęciem. Początkowo chrześcijanie odrzucali ową symbolikę. Z czasem jednak zaakceptowano ją również w tej religii.
Na cześć papieża
Według innych wierzeń, sylwester ma pochodzenie mitologiczne. Jak głosi legenda, grecka
wróżka Sybilla przepowiedziała,
że w roku 1000 nastąpi koniec
świata. Zagłady dokonać miał
uwięziony w lochach Watykanu
smok Lewiatan. Wśród ludności
krążyła historia o tym, jak w 317
roku papież Sylwester I uwięził
bestię w lochach Watykanu. Sybilla twierdziła, że potwór wybudzi się z wielowiekowego snu
i w nocy z 999 na 1000 rok zniszczy istniejącą cywilizację. Gdy
zbliżał się przepowiadany czas
spełnienia wróżby, w Watykanie
urzędował papież Sylwester II.
Nie tylko ludność Rzymu, ale cała Europa w napięciu, strachu
i przerażeniu oczekiwała nadejścia pamiętnej nocy. W społeczeństwie zrodziło się logiczne skojarzenie, że skoro Sylwester
I uwięził smoka, to Sylwester II będzie tym, który go uwolni.
Zatrwożeni ludzie oczekiwali na zagładę. Niektórzy chowali się
w domach, inni modlili się, a jeszcze inni odprawiali religijne pokuty.
Wybiła północ, lecz Lewiatan się nie pojawił, a świat nadal
istniał. Szczęśliwi i uradowani ludzie wybiegli na ulice miast, by
świętować kolejny Nowy Rok. Rozpacz zamieniła się w bezgraniczną euforię, której towarzyszyły śpiewy i tańce, lały się strumienie wina. Wówczas po raz pierwszy papież Sylwester udzielił
błogosławieństwa „Urbi et Orbi - Miastu i Światu”. Odtąd nazwy

wszystkich zabaw i balów odbywających się na przełomie grudnia
i stycznia, pochodzą od imienia tego papieża.
Sylwester w Polsce
W Polsce obrzędy sylwestrowe pojawiły się dopiero w XIX wieku.
Przybyły one do nas z Europy Zachodniej. Początkowo Sylwestra
świętowały jedynie bogatsze warstwy społeczeństwa. Arystokracja
witała nowy rok toastem Tokaja – białego, deserowego wina pochodzącego z Węgier. Aby przegonić Stary Rok strzelano z bicza.
Ziemianie natomiast polowali, strzelali z batów na szczęście, składali życzenia i ucztowali w gronie rodziny. Z sylwestrem związane
są liczne ludowe tradycje, np.: wypiekanie „bochniaczków i szczodraków” (chlebów i bułeczek). Przynoszącym zdrowie, szczęście
i pomyślność pieczywem obdarowywano domowników. Gospodarz nie mógł zapomnieć o żadnym z gości, dlatego specjalnie
dla nich wypiekał tzw. „gościńce”.
Nowy Rok starano się obchodzić
w radosny sposób – dzieci robiły
sąsiadom psikusy i uczestniczyły w urządzanych po obiedzie
kuligach. W ziemiańskich dworach kultywowano także ludowe zwyczaje – według jednego
z nich, nawiązującego do Wigilii
Bożego Narodzenia, w Nowy
Rok należało wystrzegać się różnych czynności, które uznawano
za nieprzyjemne. Obawa przed
wykonywaniem ich w najbliższej
przyszłości była związana z popularnością porzekadła: „Jaki Nowy
Rok, taki cały rok”.
Zwyczaj witania Nowego Roku
szampanem pojawił się w Polsce dopiero w okresie powojennym.
W tamtych czasach z nocą sylwestrową związanych było wiele różnych przesądów, na przykład dotyczących pierwszego gościa, jaki
w Nowym Roku wejdzie do domu. Młode dziewczęta lały wtedy
wosk, aby dowiedzieć się, co przyniesie im nadchodzący rok.
Tradycje się zmieniły i dziś już mało kto wie, jak obchodzono
sylwester w dawnych czasach. Wróżby i polowania zastąpiono kolorowymi fajerwerkami, a zamiast Tokaja pijemy szampana. Jednak bez względu na upływ czasu, sylwester wciąż kojarzy i będzie
nam się kojarzył z radością, tańcami, muzyką, balem, szaleństwem
i zabawą do białego rana.
Na podst. www.sylwestrowo.pl

Baltin’s Kitchen to coś więcej niż restauracja hotelowa, wykwintne dania przygotowane z najwyższej
jakości produktów cieszą oko i podniebienie nawet najbardziej wymagających gości. Szef Kuchni potrafi
zaskoczyć wyśmienitymi smakami lokalnych jak również egzotycznych dań. Nowoczesne wnętrza
Baltin’s Kitchen zachęcają do odpoczynku i delektowania się serwowanymi daniami w połączeniu
z wyselekcjonowanym przez naszego somaliera zestawem win.

ul. Akacjowa 31 A Mielenko

tel. 660 903 006

rezerwacje@baltin.pl
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Sylwestrowe wino
– białe z ciemnych gron
Z jednej strony dynamiczny, musujący, radosny, z drugiej wysublimowany w smaku i elegancki: prawdziwy szampan niewątpliwie jest
dziedzictwem narodowym Francji. Jak jednak odróżnić go od innych win musujących? I skąd biorą się w nim zalotne bąbelki?

p

ierwsze szczepy winne, z których do dziś wytwarzane są szampany, zostały zasadzone w epoce
gallo-romańskiej przez Rzymian, a ich zachowanie zawdzięczamy troskliwej opiece mnichów.
Jednak aż do XVII wieku wina otrzymywane
w Szampanii były synonimem win gorszych, a samo słowo „champagne” oznaczało nieużytki przeznaczane na pastwiska dla owiec.
Pomysł butelkowania win szampańskich w celu zachowania ich
aromatu narodził się w latach 60. XVII wieku, wiązał się jednak
z wieloma niedogodnościami dla winiarzy. Wino rozlewano do
butelek po pierwszej fermentacji (alkoholowej), a druga fermentacja zachodziła już w butelkach – jej produktem ubocznym był
dwutlenek węgla, odpowiedzialny za musowanie wina. Dwutlenek węgla zwiększa ciśnienie w butelce, dlatego też często butelki z szampanami wybuchały lub wystrzeliwały z nich korki, a sam
szampan był nawet nazywany „winem diabelskim”.
Obecnie wiemy, że w butelce szampana utrzymywane jest ciśnienie rzędu aż 6 atmosfer! Według podań to słynny mnich dom
Pierre Pérignon w latach 70. XVII wieku zaradził problemom szampańskich winiarzy, polecając przelewanie win szampańskich do
butelek z grubszego szkła oraz zalecając stosowanie dębowego
korka, przywiązanego do butelki konopnym sznurkiem nasączonym olejem.
Gdyby nie wielka sympatia Anglików do „diabelskich win”,
prawdopodobnie nie cieszylibyśmy się szampanami w znanej
nam postaci, bo to wyspiarze (sprowadzający ogromne ilości
szampana w beczkach) odkryli, że najlepszym czasem do wytworzenia musowania wina jest wiosna. W XVIII wieku szampan stopniowo zaczął zdobywać nie tylko angielskie, ale i bardziej międzynarodowe uznanie, w dużej mierze zawdzięczając to reklamie
słynnych „domów szampana”, m.in. Florenza-Louisa Heidsiecka
czy Claude’a Moëta.
Dziś uprawy winorośli, z których wytwarzane są szampany, zajmują około 4 proc. powierzchni wszystkich francuskich winnic. Co
roku produkowane jest ponad 300 milionów butelek szampana,
które eksportowane są do 190 krajów świata.
Wyjątek wśród win

wino otrzymywane z jednego, konkretnego szczepu winnego. Po
zmieszaniu win szampańskich dodaje się do nich mieszankę drożdży i cukru, która spowoduje dodatkową fermentację tzw. pienistą, związaną z wytworzeniem pożądanych bąbelków dwutlenku
węgla. Jednak ta druga fermentacja powoduje powstawanie
dużej ilości osadów, które muszą być usunięte przed sprzedażą
wina. Dlatego codziennie wino jest poruszane, aby osad oddzielił
się od ścian butelki i opadł w kierunku szyjki naczynia. Po odpowiednim czasie wino jest oczyszczane poprzez otwarcie butelki,
z które osady pod wpływem ciśnienia są wystrzeliwane. Tracona
w ten sposób objętość wina jest uzupełniania mieszanką starego
wina i cukru lub czystego wina – ten etap nazywany jest dozowaniem.
Na zdrowie!

Szampan jest białym winem powstających z czarnych winogron. Aby garbniki obecne w dużej ilości w skórce owoców nie
dostawały się do soku, winogrona muszą być zbierane ręcznie.
Samo wino produkowane jest tradycyjną metodą, polegającą na
podwójnej fermentacji: do pierwszej dochodzi w kadziach, do
drugiej – w samych butelkach.

Dwutlenek węgla, tak charakterystyczny dla szampana, jest
więc naturalnym produktem, powstającym w drugiej fermentacji
– wino nie jest nim sztucznie nasycane jak w przypadku tańszych
win musujących. Szampan jest też zdrowy: zawiera bowiem dużej
ilości potasu, wapnia, magnezu czy siarki, działa moczopędnie,
oczyszczająco i przeciwzapalnie.

W następnym roku po zbiorze wina są dostatecznie klarowne,
aby można było przystąpić do procesu mieszania ich: każdego
roku proporcje, w których miesza się wina różnych szczepów są
inne. To wyjątkowy zabieg, ponieważ zazwyczaj wino mieszane
innych odmian niż szampan uznawane jest za gorszej jakości niż

Co ciekawe, przed wynalezieniem leków psychotropowych
szampan uznawany był za środek przeciwdepresyjny. I to nie tylko
ze względu na zawartość przyjemnie łaskoczących podniebienie
bąbelków i alkoholu, ale również ze względu na obecny w nim lit
i fosfor, znane z wpływania na nastrój.

WYJĄTKOWY SYLWESTER NAD MORZEM
W cenie:
bal sylwestrowy, noclegi, wyżywienie,
basen, jacuzzi, sauna, grill,
ognisko, fontanna czekoladowa
oraz pokaz fajerwerków

Rezerwacje: 665 911 264

|

recepcja@solaris.turystyka.pl | www.solaris.turystyka.pl

Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne Solaris, ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy
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Urodzinowy popis Szyku
Formacja Szyk ma już pięć lat. Grupa, taneczne „dziecko” choreograf Grażyny Mulczyk-Skarżyńskiej, skupia dojrzałe panie, które uznały
taniec za swoje główne hobby i sposób na dobre samopoczucie. Z okazji jubileuszu pięciolecia działalności formacja dała wyjątkowy
popis w Sali widowiskowej CK 105.

p

anie spotykają się dwa razy w tygodniu od 2013
roku. Na co dzień wykonują rozmaite zawody,
mają rozmaite poglądy na życie. W Szyku, poprzez systematyczne ćwiczenia, stają się jednością. – Synchronizacja w tak widowiskowym
tańcu jest koniecznością, absolutną podstawą
– wyjaśnia pani Grażyna Mulczyk-Skarżyńska. – Ale jest również
wyzwaniem i trudnym zadaniem, bo wymaga stałej koncentracji od wszystkich, eliminując przy tym – naturalną przecież

– skłonność do ekspresji indywidualizmu. Wszystko musi być
wykonane w rytmie, spójnie, a przy tym z wdziękiem. Jak relacjonuje Grażyna Mulczyk-Skarżyńska, motywacją większości
członkiń Szyku do udziału w zajęciach, jest chęć oderwania się
od codzienności i pokazania, że dojrzałość może być tak piękna
i spontaniczna jak młodość. Podczas niedawnego popisu w CK
105 formacja pokazała nowe układy taneczne, wykonywane
w ciemności, w świecących strojach. Jak podkreślali widzowie
– robią wrażenie!

Styl życia
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Alicja Kuszaj

Anna Grzybowska

Barbara Król

Beata Barów

Aneta Balwierz-Michalska

Anna Baranowska

Anna Bitowt

Beata Michalak

Benita Wernic

Bogusława Dąbrowska

Elżbieta Zgrzebnicka-Timmer

Eulalia Kochanowska

Grażyna Mielczarek

Irena Kwiatkowska

Janina Smolak

Jolanta Lebiedź

Jolanta Miniszewska

Jolanta Topij

Kornela Wiśniewska

Renata Prądzyńska

Renata Wilant

Magdalena Muszyńska - Płaskowicz

Małgorzta Stawiszyńska

Zapraszamy do naszych salonów:
Grey Wolf Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin
Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin
Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33
Słupsk
Grey Wolf C H Jantar
ul. Szczecińska 58
Słupsk
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Anna Gąsiorowska
Siłę dają mi wiara i pasja

Jako dziecko nienawidziła sportu. - Gdy szłam na lekcję wf-u, to dostawałam gorączki - mówi. Teraz ma 48 lat i za sobą długą,
zakończoną karierę w korporacji. Jest trenerem, dietetykiem i motywatorem, a bez sportu nie wyobraża sobie życia.

j

ako młoda dziewczyna rozpoczęła pracę w jednej
z największych firm w Polsce. Była tłumaczem oraz
sekretarką dyrektora. – Szef często narzekał, że są
klienci, którzy zamawiają towar, a później za niego nie płacą. Pewnego dnia powiedział do mnie:
„Ania, weź coś zrób, kontaktowa jesteś, dogadasz
się z nimi”. Wtedy nie istniał taki zawód jak windykator. Nie miałam
od kogo się uczyć. W wieku 24 lat zostałam rzucona na głęboką
wodę, jednak im bardziej oni unikali zapłaty, tym bardziej mnie to
kręciło. Przy tym wszystkim musiałam myśleć o zachowaniu dobrych relacji. W końcu „klient nasz Pan” – opowiada Anna Gąsiorowska.
Jak się spodziewała – nie łatwo było odzyskać należności. Dyrektorzy fabryk na początku nie chcieli z nią rozmawiać, ale jej
zaangażowanie przyniosło skutek. Firmy zaczęły spłacać zadłużenia. Wraz z rozwojem szczecineckiej firmy, rosło zapotrzebowanie
na nowych pracowników. – Otworzyłam nowy dział i zaczęłam
ich szkolić. Gdy w Polsce powstawały kolejne fabryki międzynarodowego dziś koncernu – wszystkie podlegały mojej kontroli –
wyjaśnia. Została prokurentem, a niedługo później - dyrektorem
do spraw zarządzania należnościami. Miała pod sobą 16 fabryk
w całej Europie i kontrakty warte około 500 milionów złotych. Tak
spędziła 17 lat.
– Ciągle byłam w pracy. Nie miałam zbyt wiele czasu dla rodziny i dzieci. W końcu doszło do tego, że gdy podjeżdżałam przed
bramę firmy, to czułam, że albo coś zmienię, albo wywiozą mnie
do „wariatkowa” – opowiada.
Rewolucyjne zmiany po czterdziestce
W wieku 40 lat podjęła decyzję o odejściu z pracy. Szef przez
dwa lata skutecznie odwodził ją od tego pomysłu. Zaproponował

jej nawet członkostwo w zarządzie. – Mówił, że sobie nie poradzę, że
własna firma to duże ryzyko. Ja jednak przygotowałam się do tego
finansowo i zdecydowałam się na odejście. Stwierdziłam, że to jest
najwyższy czas. Nie chciałam iść do żadnej innej fabryki, chciałam się
rozwijać. W korporacji jest tak, że musisz wypełniać pewne założenia,
a ja chciałam to robić po swojemu, podchodzić do ludzi z szacunkiem. Zamiast windykatorem zostałam więc negocjatorem – mówi.
Własny biznes nie jest jednak dla każdego. Szczególnie ten,
z biurem we własnym domu. – Niezbędna jest samodyscyplina.
Musisz mieć wyznaczony czas, w którym siedzisz i zajmujesz się
pracą. W korporacji, czy innym miejscu, masz określone godziny pracy. Będąc w domu, bardzo łatwo jest zająć się praniem,
sprzątaniem czy gotowaniem. Dlatego, gdy planuję dzień, jasno
wyznaczam sobie pory pracy. Nie wyobrażam sobie, jak inaczej
mogłabym ogarnąć swoje życie – podkreśla.
W „ogarnianiu życia” Annie Gąsiorowskiej pomaga także sport.
Początkowo traktowany amatorsko, teraz już na poważnie, zawodowo. Nic jednak nie wskazywało na to, że będzie on tak ważny
w jej życiu. Jak podkreśla, choć w młodości chodziła do szkoły
żeglarskiej, uprawianie sportu było dla niej traumatycznym przeżyciem. – Gdy miałam iść na lekcję wychowania fizycznego, to
dostawałam gorączki. Nie spotkałam na swej drodze nauczycieli,
którzy by mnie sportem zarazili. Zazwyczaj było tak, że w klasie wyróżniało się kilka osób i to pod nich były prowadzone lekcje. Nikt
nie interesował się resztą uczniów. Mieli tylko nie przeszkadzać opowiada Anna.
Chciała zmęczyć się bardziej
Początkowo był taniec. – Na treningi jeździłam do większych
miast, ponieważ w Szczecinku nie było wtedy żadnej szkoły. Niespożyta w dzieciństwie energia sprawiała, że chciałam więcej.

Ludzie
Wtedy znajomy powiedział mi, że jeśli chcę się zmęczyć, powinnam zapisać się na sztuki walki – mówi.
Ania długo szukała swojej drogi, aż w końcu trafiła na trening
Karate Kyokushin do sensei Wojciecha Hurki. – Jak weszłam tam
pierwszy raz, pomyślałam, że to jakaś sekta. Wszyscy byli zdyscyplinowani, a na polecenia nauczyciela odpowiadali krótkie ‘OSU’
(potwierdzenie i wyrażenie szacunku). Niezwykle charyzmatyczna
osobowość sensei Hurki sprawiła jednak, że na treningach zostałam. Karate bardzo mnie zafascynowało, czułam, że to moje
miejsce. Doszło do tego, że w trakcie przerwy na lunch w pracy,
biegłam na indywidualny trening – opowiada.
Karate nauczyło ją pokory, dyscypliny i pokonywania własnych
słabości. – Dla wielu to tylko slogan, ale ja naprawdę tak to czuję.
Przykładem mogą być egzaminy na kolejne stopnie wtajemniczenia, gdy już myślisz, że nie dasz rady, ale robisz jeszcze jedno kopnięcie i uderzenie. Tak samo jest w życiu. Potrafimy znieść o wiele
więcej, niż nam się wydaje – wyjaśnia Anna.
Po latach treningów i doświadczeń sama postanowiła zostać
trenerem. Zbiegło się to z odejściem z pracy i założeniem własnej
firmy. – Sport stał się moją pasją. W każdej wolnej chwili się doszkalałam, bo ekscytowało mnie to, jak wielki wpływ na nasze ciało
i psychikę mają drobne zmiany wprowadzane w treningu i diecie –
mówi. Wciąż robi dodatkowe kursy, bo jak mówi „aby być dobrym
trenerem, trzeba się cały czas uczyć”.
Jak została husarzem
Sportem fascynuje się także Rafał, partner Anny. Zarówno on,
jak i znajomi, którzy trenowali pod okiem Ani, zainteresowali się
biegami z przeszkodami. – Zaczęłam układać im treningi przygotowujące ich do udziału w takich biegach. Po pewnym czasie zaczęliśmy startować w zawodach i szło nam całkiem nieźle - mówi.
Grupą, która szczególnie wyróżniała się podczas tych biegów,
była Husaria Race Team. – Widzieliśmy ich zaangażowanie i pasję.
Zapytałam więc, jak dołączyć do drużyny. W odpowiedzi usłyszałam, że wystarczą chęci. Tych mieliśmy aż w nadmiarze – opowiada
Ania.

Po długich negocjacjach zapadła więc decyzja o utworzeniu
oddziału Husarii w Szczecinku. Dokładnie dwa lata temu w lokalnej prasie i internecie pojawiło się ogłoszenie o naborze do
drużyny. Na pierwszy trening przyszło niespełna dziesięć osób.
Grupa szybko zaczęła się jednak rozrastać. – Obecnie spotykamy
się w każdą sobotę. Treningi są darmowe, a na każdy z nich przychodzi ponad dwadzieścia osób. W naszym oddziale są osoby,
które zajmują czołowe lokaty podczas Mistrzostw Polski, a także
biorą udział w Mistrzostwach Europy i Mistrzostwach Świata - dodaje.
Medale nie są jednak najważniejsze. Annę najbardziej cieszy
fakt, że ludzie chcą robić coś dla siebie. – W naszej grupie więcej
jest osób, które do tej pory nie miały do czynienia ze sportem, niż
tych, które przeszły z innej dyscypliny – mówi.
Ewenementem jest fakt, że w szczecineckiej Husarii ćwiczy spora grupa osób będących po 50. roku życia. Zdaniem Ani, to oni
powinni dostać złoty medal za pokonywanie własnych słabości.
Sama o wystartowaniu w biegach przeszkodowych nigdy nie myślała, choć jest na prawie każdych zawodach. – Przez kontuzję kolan nie mogłabym pokonywać niektórych przeszkód. Ale zawsze
biegam za nimi z aparatem i przeżywam ich starty. Za każdym
razem mówię sobie, że już więcej nie pojadę, że to nie na moje
nerwy, a później, gdy przychodzi co do czego, pakuję się w samochód i jadę – dodaje ze śmiechem.
„Wspaniały motywator”
Profesjonalizm, pasja i motywacja - tymi słowami Anię opisują
przyjaciele. – Zrobiła ze mnie całkiem innego człowieka. Byłem tak
zwanym kanapowcem z niemałą nadwagą. W ciągu trzech lat zgubiłem 27 kilo, dwa razy wziąłem udział w Mistrzostwach Europy
oraz wystartowałem w Mistrzostwach Świata w Toronto. Czy można chcieć czegoś więcej? – mówi Piotr, który jest jednym z czołowych zawodników Husarii.
Milena dodaje, że dzięki niej człowiek czuje, że może więcej: –
Ania wie, jak przygotować nasze ciało, ale przede wszystkim psychikę do zawodów, co widać po wynikach. Taki trener to skarb.
Jest z nami na dobre i złe.
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Violetta uważa ją natomiast za wspaniałego motywatora: – Do
Ani trafiłam 10 kg tłuszczu temu, zupełnie pozbawiona kondycji
fizycznej. Już po pierwszych treningach wiedziałam, że trafiłam
w dobre ręce. Jestem po pięćdziesiątce, a Ania potrafi wydobyć
ze mnie siłę, o której istnieniu nie miałam pojęcia.
Niemal wszyscy Husarzy uważają, że Ania wywróciła ich życie
do góry nogami. – Dzięki niej uwierzyłam w siebie, zmieniłam sposób odżywiania i styl życia, wzmocniłam ciało, a przede wszystkim
psychikę – dodaje Beata.
Nowa pasja
Po niemal 20 latach treningów, przez wspomnianą kontuzję kolana, Anna musiała zrezygnować z karate. Wtedy odkryła odważniki kulowe (kettlebells), które w latach 40. były wykorzystywane
do treningu wojskowego w radzieckiej armii. – Gdy pierwszy raz je
zobaczyłam, bardzo mnie zaintrygowały. Zaczęłam szukać miejsca,
w którym można się tego nauczyć i tak trafiłam do Lecha „Leona”
Kledzika, który jest propagatorem tego sportu i jednocześnie prezesem Polskiego Stowarzyszenia Kettlebell i Fitness – opowiada.
Przez długi czas Anna jeździła na kursy i konsultacje do Gdańska. Sport tak jej się spodobał, że w wieku 45 lat, już z nowym
trenerem, rozpoczęła przygotowania do zawodów. I już na pierwszych zaprezentowała się znakomicie i stanęła na trzecim stopniu
podium. - Startowałam z 10-kilogramowym odważnikiem w konkurencji snatch. Polega ona na tak zwanym rwaniu odważnika jedną ręką i zarzucaniu go nad głowę. Wykonałam niemal 150 powtórzeń, co wtedy było dla mnie ogromnym osiągnięciem - mówi.
Kolejne zawody to coraz wyższe stopnie podium. Podczas listopadowego Pucharu Polski, który odbył się w Warszawie zdobyła dwa
złote medale startując już z 16-kilogramowym odważnikiem. – Jechałam z dość pesymistycznym nastawieniem. To był mój pierwszy start
z takim ciężarem, do tego w dwóch konkurencjach. Na treningach
robiłam niespełna 80 powtórzeń Okazało się, że w długim cyklu jednorącz (nadrzut i podrzut odważnika) w dziesięć minut wykonałam
100 powtórzeń, a w konkurencji snatch - 128 - opowiada Anna.
Jeśli można zrobić coś dobrego, to trzeba to robić
Jedną z najwyższych życiowych wartości jest dla Anny wiara.
Uważa, że życie pełne jest codziennych, małych cudów. – Myślę,
że mam najlepszego Anioła Stróża. Czuję jego obecność i bardzo
ważne jest dla mnie życie zgodnie z religijnymi wartościami. To
właśnie pasja i wiara daje mi siłę do działania – mówi.
Tę siłę chce teraz włożyć w fundację. W Husarii trenuje bowiem
wiele osób, których nie stać na wyjazdy na zawody. Są też rodziny
z chorymi dziećmi. – Start w zawodach rangi mistrzostw Europy
czy świata to są ogromne pieniądze. Staramy się o dofinansowania, ale często jesteśmy odprawiani z kwitkiem. Przy okazji moglibyśmy pomagać innym potrzebującym. Już teraz organizujemy
różne zbiórki i charytatywne treningi. Mając fundację, moglibyśmy robić to na większą skalę. Moim zdaniem, jeśli można w życiu
zrobić coś dobrego, to trzeba to robić – mówi Ania.
Jej zdaniem sportowcy i biznesmeni mają wiele cech wspólnych.
– To przede wszystkim dyscyplina. Zarówno w biznesie, jak i w sporcie, jeśli chcesz osiągnąć sukces, to robisz rzeczy, których ci się nie
chce i których nienawidzisz. Kolejną cechą jest konsekwencja i systematyczność. Nie będzie tak, że zawsze będziesz miał motywację,
ale jeśli czegoś bardzo chcesz, to zaciskasz zęby i to robisz. Nie bez
znaczenia jest też wytrwałość, zaangażowanie i pasja. Nie osiągniesz
sukcesu, jeśli nie będziesz mieć pasji – dodaje Anna Gąsiorowska.
Autor: Ewelina Żuberek

JESZCZE WIĘCEJ NA NEONET.PL
SZCZEGÓŁY DOSTĘPNE U SPRZEDAWCY

ZAPRASZAMY DO SKLEPÓW
ul. Połtawska 8
75-072 Koszalin

ul. Gnieźnieńska 45C
75-736 Koszalin

ul. Łopuskiego 23
78-100 Kołobrzeg

Plac Kościuszki 13-14
76-150 Darłowo
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Hanok, hanbok,
hareubang, haenyeo…
Odwiedziny w Korei Południowej (cz. II)
Wszystko tam odbywa się bezszelestnie, bez zbędnych poruszeń i emocji. Trudno pojąć, skąd wypływa ta wewnętrzna harmonia,
ale można ją namacalnie odczuć. Przesycona jest nią cała Korea – Kraj Spokojnego Poranka. Nawet 10-milionowy Seul, stolica Korei
Południowej, jest metropolią niehałaśliwą. A Koreańczycy? Jest w nich coś ujmującego, naturalna grzeczność, dyskrecja, empatia,
elegancja bycia.

w

Seulu czasami czułam się tutaj, jakbym wylądowała na planie filmowym jednej z tysiąca
koreańskich dram (serial telewizyjny). Doniesienia o tym, że w Korei Południowej z roku
na rok rośnie odsetek singli, że młodzi ludzie
coraz rzadziej decydują się na zakładanie rodzin, wydały mi się
jakąś nierzeczywistą pogłoską, kiedy przechadzałam się ulicami
tej azjatyckiej metropolii. Co krok mijałam zakochane pary, nierzadko ubrane jednakowo, co jest w Korei symbolem przynależności (bardzo często widuje się chłopaka z dziewczyną ubranych np. w identyczne bluzy w paski i czarną ramoneskę; zresztą
wszystko jedno w co – byle było podobnie lub nawet identycznie).
Mnóstwo czułości, przeróżnych miłosnych afektów świadczących
o tym, że ktoś tu przeżywa „miłość swego życia” i pragnie to zakomunikować światu.
W ogóle ten koreański „mit idealnej miłości” jest dość ciekawym zjawiskiem, wartym zbadania. Z głośników w co drugiej kawiarni sączą się słodkie K-popowe melodie, w refrenach których
wyławiam wciąż to samo słowo: sarang, sarang, sarang (miłość,
miłość, miłość…) w przeróżnych wersjach i dużym zagęszczeniu.
Czy to właśnie koreańskie, tasiemcowe dramy, opowiadające miłosne historie zaszczepiły w młodych Koreańczykach nieodparte
marzenie o miłości idealnej, choć nierzadko napotykającej poważne przeszkody, czy raczej to dramy są kulturowym odzwierciedleniem mitów żywych w społeczeństwie. Trudno orzec, co było

pierwsze, niemniej ulice w Seulu pełne są miłości trzymającej się
za ręce.
Hanbok
Ciekawym doznaniem podczas pobytu w stolicy może być
spacer zaułkami wioski Bukchon sąsiadującymi z Pałacem Gyeongbokgung w samym centrum najstarszej, północnej części
miasta, historycznego centrum Seulu oraz na terenie samego pałacu. Tym łatwiej przeniesiemy się w czasy dynastii Joseon (XIV w.),
jeśli wcześniej w specjalnej wypożyczalni zaopatrzymy się w tradycyjny strój z tamtej epoki – hanbok. Spacer w hanboku gwarantuje
wrażenie podróży w czasie do „starej Korei”, piękne zdjęcia i darmowy wstęp na teren Pałacu oraz do okolicznych muzeów.
Seul to jedno z miast gigantów, w którym każda dzielnica tworzy odrębny świat. Zapewne nie sposób zobaczyć wszystkiego za
pierwszym razem, ale warto wybrać się do kilku wybranych dzielnic i poczuć smak ich odmienności: biznesowe, nowoczesne Gangnam, zakupowe Myeongdong, artystyczne Insadong, uniwersyteckie Hongdae, designerskie okolice Dongdaemun Design Plaza
(DDP), rekreacyjne okolice rzeki Han – wybór będzie oczywiście
podyktowany naszymi indywidualnymi preferencjami, zainteresowaniami, ale jedno jest pewne: w każdej dzielnicy znajdziemy coś
dobrego do jedzenia, bardzo często także bogatą ofertę street
foodową na lokalnych rynkach, bazarach i samodzielnych stoiskach.

Podróże
Jeden z noclegów warto zaplanować w tradycyjnym koreańskim domu z czasów dynastii Joseon, w hanoku. Doświadczycie
wtedy snu na… podłodze, z zaledwie jedną małą, wąską poduszką pod głową, wypełnioną łuską z gryki i futonem (miękki pled
– grubszy, na którym leżymy, cieńszy do przykrycia się), w skromnym i prosto urządzonym wnętrzu, praktycznie pozbawionym
mebli. Hanoki wykonane są w całości z ekologicznych materiałów
takich jak drewno, kamień, glina.

i jałowy ręcznik oraz oczywiście miłe sercu towarzystwo Chrapaczy
i Chrapaczek. Ale naprawdę można się tam dobrze wyspać, a z samego rana ponownie skorzystać z wszystkich atrakcji łaźni…

Oczywiście to truizm stwierdzić, że poznawanie Korei Południowej warto zacząć od Seulu. Ale jeśli macie taką możliwość,
na pewno po kilku dniach spędzonych w stolicy, warto udać się
choćby tylko do jednego z miast położonych w głębi kraju: do
portowego Busan, do pełnego zabytków Gyeongju (dawnej stolicy Państwa Silla – na własny użytek nazywałam to miasto „koreańskim Krakowem”), do stolicy kulinarnej Korei, gdzie narodził
się bibimbap – czyli Jeonju (siedziby pierwszych królów – znów
trochę takie „koreańskie Gniezno”). Po co? Żeby poczuć różnicę,
zobaczyć, w jakim rytmie płynie życie w mniejszych miastach, na
prowincji, poza tym seulskim epicentrum zdarzeń.

Atak przerażenia dopadł mnie już przy pierwszym dotknięciu
szorstkiej myjki, zapewne inaczej odczuwanej przez ciała Koreańczyków przyzwyczajone do tych regularnych tortur. Próbowałam
po angielsku, a potem na migi wyjaśnić ajummie (określenie na
zamężną, często zaawansowaną wiekiem kobietę o bardzo specyficznych właściwościach, których opis mógłby stanowić odrębny
artykuł), że moja skóra jest bardziej delikatna niż skóra Koreanek
i potrzebuje chyba innej myjki. Po długich tłumaczeniach wreszcie udało mi się wynegocjować masaż myjką o drobnoziarnistej
strukturze, przeznaczoną chyba dla… koreańskich niemowląt.
A i tak bolało! I to jak!

Jjimjilbang
Koreańska łaźnia. To nie to, co znamy z wizyt w naszych rodzimych Day SPA. To raczej rodzaj kolektywnego doświadczenia
(czasem dla całych rodzin), bardziej zwyczajna codzienność niż
luksus, atrakcja turystyczna sama w sobie i… sposób na tani nocleg w Korei. Mówią o tym cichaczem niektóre przewodniki.
Patent godny zawodowców: nocując w jjimjilbang za ok. 10 000
KRW (ok. 30 zł) mamy do dyspozycji więcej, niż można sobie wyobrazić w tej cenie: dostęp do łaźni, a tam kilka basenów z podgrzewaną wodą, m.in. leczniczą kąpiel jadeitową w 40 stopniach
z hydromasażem, wszelkie możliwe sauny (łącznie z pokojem
dla wyjątkowych śmiałków, gdzie temperatura sięga 90 stopni
Celsjusza i gdzie oczywiście można wytrzymać zaledwie ułamek
sekundy!), komorę lodową, bilard, fitness klub, bary, restaurację,
telewizję (można obejrzeć mecz, koreańską dramę – co kto lubi),
bezpłatne WiFi, pokój do karaoke, czytelnię, krzesła do masażu,
dodatkowe (odpłatne) zabiegi jak peeling całego ciała, masaż itp.,
i krótko mówiąc – dużo, bardzo dużo miejsca do spania na podłodze. Chociaż nie tylko. Na ostatnich piętrach mieszczą się zazwyczaj salki do spania, gdzie, zgodnie z jedynie słusznym podziałem
na płeć, zrelaksowany bywalec koreańskiej łaźni udaje się na spoczynek do swojego „korytka” przypominającego trochę łóżko w japońskim hotelu kapsułowym. Mamy tam do dyspozycji poduszkę

Przyznam szczerze, że wizyta w tym przybytku była na mojej
liście jednym z kluczowych miejsc do odwiedzenia w Korei, ale
nie byłaby doświadczeniem kompletnym bez odważenia się na
całkowity peeling ciała. I stało się… Zrobiłam to!

Zaczął się cały, godzinny rytuał, który można przeżyć jedynie
wtedy, kiedy otworzymy się na ekstremalne doznania. Zaczyna się
od namydlenia całego ciała i bezlitosnego szorowania każdego
centymetra, nawet tych najdelikatniejszych rejonów…
Po spłukaniu ciała wodą (z wiadra), kiedy uwolnił się już brud zasklepiony w naszych porach (a wierzcie mi każdy ma tego trochę,
nawet jeśli bierzemy prysznic dwa razy dziennie…), ajuma zabiera się za masaż bliższy masażowi tajskiemu, przypominającemu
raczej terapię manualną. Wygina nas na lewo i prawo, oblawszy
uprzednio sporą porcją olejku do masażu, co sprawia, że raczej
ślizgamy się na łóżku do masażu jak sardynka w puszcze, w olejowej kąpieli. Ach, zapomniałam, w międzyczasie ajuma pyta, czy
życzę sobie też zabieg pielęgnacyjny na twarz. I kiedy z lękiem
zgadzam się, myśląc, że oznacza to skrobanie twarzy myjką, ona
nakłada mi na twarz maseczkę z drobno startego ogórka, po czym
owija szczelnie twarz folią. Woda z ogórków chlupocze radośnie
pod tym dziwnym opatrunkiem, kiedy ja obracam się na łóżku
miotana wprawnym ruchem masażystki. Na koniec, chyba dla
uspokojenia nerwów – masaż relaksacyjny twarzy i „kąpiel Kleopatry”, kiedy zostajemy od stóp do głów oblani mlekiem.
Po takim zabiegu skóra wręcz świeci w ciemnościach (efekt ten
utrzymuje się ok. dwóch tygodni), a po martwym naskórku wyprodukowanym jeszcze w Polsce pozostaje jedynie mgliste wspomnienie.
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Warto, warto się na to odważyć, chociażby po to, żeby doświadczyć tego na własnej skórze (dosłownie!) i zrozumieć, czym dla
Koreanek jest prawdziwa czystość ciała (nie wiem, czy panowie
też się łączą w bólu…), a jak widać stawiają one właśnie przede
wszystkim na usunięcie martwego naskórka, a nie głaskanie całego ciała miękką gąbką pod prysznicem.
Jeju (czyt. Czedżu)
Wulkaniczna wyspa położona na południu Półwyspu Koreańskiego jest niczym Raj dla Koreańczyków… Raj, którego podstawa
wynurzyła się z morza i uformowała 2 mln lat temu!
Pobyt na Jeju planuje się najczęściej tuż po ślubie, ale nie jest
tak, że wybierają tam sami nowożeńcy, aby spędzić w tych pięknych okolicznościach przyrody swój miodowy miesiąc. Czasem
widać też tutaj starsze stażem pary małżeńskie, które po prostu
wskakują w piątek w samolot i fundują sobie romantyczny weekend na wyspie. Jeju przyciąga też miłośników trekkingu – zwłaszcza w jej centralnej części, gdzie piętrzy się wulkan Hallasan, najwyższy szczyt na Jeju i w całej Korei Południowej (1950 m n.p.m.)
wyspa oferuje niezwykle bogatą sieć szlaków turystycznych. Dodatkowo warto wspomnieć też o coraz bardziej popularnym Olle
Trail – wieloetapowym szlaku przypominającym chociażby słynne
Camino de Santiago, czy inne podobne szlaki pielgrzymkowe.
Olle jest raczej szlakiem stricte turystycznym i widokowym. Biegnie przez najbardziej urokliwe zakamarki Jeju, oplatając całą wyspę na krańcach jej wybrzeża.
Na Jeju można się też natknąć na haenyeo, czyli „kobiety morza”, przemieszczające się czasem miejskim autobusem w charakterystycznym czarnym kombinezonie do nurkowania i z wiklinowym koszem pełnym owoców morza.
Jest ich na Jeju zaledwie i aż kilka tysięcy. Łowią ośmiornice,
jeżowce i ślimaki morskie w wodach Morza Żółtego. A nurkują bez
butli tlenowej na głębokość do 30 m, wyposażone jedynie w rękawice, płetwy i gogle oraz siatkę, w którą jednorazowo są w stanie
złowić ok. 30 kg morskich skarbów. Zawód całkowicie sfeminizowany, z wątkami szamanistycznymi w tle, co da się odczuć, kiedy
tuż przed zanurzeniem w wodzie zaczynają śpiewać swe pieśni...
Hareubang, czyli spotkanie z Dziadkiem
Te szamańskie posągi z porowatego bazaltu obecne są wprawdzie głównie na południowej wyspie Jeju, ale ich odzwierciedlenia pojawiają się też w innych miejscach na półwyspie, prawie na
każdej ulicy w Korei: często przed czyimś domem, restauracją,
przed ważnymi budynkami użyteczności publicznej, nawet przy
wejściach na deptak. Wielkością dorównują człowiekowi, mają
niezwykle zabawne, szerokie nosy, a na głowie okrągły kapelusik.

Odstraszają demony, a na Jeju, która, jak wspominałam wyżej, jest
popularną destynacją nowożeńców, przynoszą świeżo poślubionym szczęście i… męskiego potomka. Trzeba tylko wykonać mały
rytuał! Delikatnie pocieramy nos Dziadka i wypowiadamy w myślach życzenie dotyczące narodzin syna. Jak rozumiem, potem
już trzeba tylko cierpliwie czekać na owoce tego rytuału, o które
zadba Dziadek, używając swych magicznych mocy...
Epilog
Siedzę właśnie we wrocławskim Starbucksie, przy kolejnej już
kawie, kończąc ten artykuł przy długim, drewnianym stole w samym centrum kawiarni, kiedy nagle słyszę znajome, koreańskie
szwargotanie. I tak poznaję dwóch młodych mężczyzn, jak się okazało pracowników LG w biznesowej podróży. Po krótkiej, miłej wymianie zdań dostają ode mnie zadanie określenia w kilku słowach
cech koreańskiego społeczeństwa z ich, jakby nie było wewnętrznej i subiektywnej perspektywy. I padają takie oto słowa:
„Koreańczycy są otwarci, delikatni, ale też silni, starają się być
idealni, bezbłędni, poprawni, zachowujący odpowiednie maniery
w każdej sytuacji”.
Jakże akuratna definicja. W pełni się z nią zgadzam, zwłaszcza
z tą delikatnością, cechą niezwykle ujmującą, która wprost chwyta
za serce. Podczas odwiedzin w Kraju Spokojnego Poranka udziela
się to nam jakby samoistnie…

Sklep internetowy

www.umamymagdy.pl
zabawki, wózki, rowerki, leżaczki i huśtawki, foteliki samochodowe

Wszystkie skarby w jednym miejscu.
Sprawdź ofertę Porsche dostępnych od ręki.
www.twojeporsche-sopot.pl

Porsche Centrum Sopot
Auto LELLEK Group
Al. Niepodległości 956
81-861 Sopot
Mail: porsche.sopot@lellek.com.pl
Tel. 58 550 911 0
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Honda CR-V:
idealny SUV dla rodziny

Zapowiadana była przez producenta jako nowy samochód i taka rzeczywiście jest. Choć kształtem nadwozia podobna do poprzedniej
generacji, nowa Honda CR-V zapewnia wyższy komfort zarówno kierowcy, jak i pasażerom. Wyposażona jest również w liczne systemy
podnoszące bezpieczeństwo jazdy znane do niedawna tylko z samochodów klasy premium. Mieliśmy okazję przetestować auto
w wersji z półtoralitrowym silnikiem (193 KM) i automatyczną skrzynią biegów. Żal było wysiadać.

m

y ocenialiśmy Hondę CR-V z punktu widzenia typowego kierowcy, dla którego liczy się
przede wszystkim wygoda, poczucie niezawodności auta i bezpieczeństwo w każdych
okolicznościach. Ale ciekawe są również
obserwacje zawodowca, jakim jest bez wątpienia Tomasz Kuchar,
wielokrotny rajdowy mistrz Polski, właściciel Akademii Bezpiecznej Jazdy. Podczas prezentacji modelu w koszalińskim salonie
marki podkreślał on, że Honda CR-V - należąca do kategorii SUV
(ang. Sport Utility Vehicle, czyli samochodów sportowo-użytkowych), w której to kategorii element przygotowania do jazdy w terenie jest istotny ale nie najistotniejszy - rewelacyjnie sprawdza się
w trudnych warunkach. Ba, nie tylko mówił o tym, ale udowodnił
to filmami nagranymi podczas jazd prezentacyjnych odbytych
z klientami salonu.
Jazdy miały miejsce w dniu deszczowym, kiedy grunt był nasiąknięty wodą. Ani razu auto nie „zakopało się”, koła nie buksowały, nie było efektu ślizgania się. Również w terenie bardzo
nierównym, kiedy niektóre koła traciły kontakt z podłożem, samochód doskonale sobie radził, trzymając się toru jazdy.

Pan Tomasz mówi: - Jestem pod ogromnym wrażeniem całości
nowej Hondy CR-V. Chociażby zawieszenie tego samochodu, który jest SUV-em i można by się spodziewać, że nie będzie dobry
ani w ciężkim terenie, bo nie jest to terenówka, ani po gładkim
terenie, bo nie jest to samochód osobowy. Mamy samochody,
które są terenowymi monsterami i nie da się nimi jechać po miejskiej drodze, i są samochody do jazdy miejskiej, które nie poradzą sobie w ciężkim terenie. Tu moje zaskoczenie, bo SUV Hondy
CR-V sprawdza się rewelacyjnie i jednym i drugim miejscu. Jest
to niebywałe, uzyskując takie połączenie, Honda osiągnęła niesamowity sukces.
Pod wrażeniem byli również klienci koszalińskiego salonu marki. Pan Piotr Kujawa stwierdził: - Przeskok, jeśli chodzi o napędy
na cztery koła, jest ogromny w stosunku do poprzednich modeli. Działa to niesamowicie dobrze. Tor został przez nas pokonany
w warunkach naprawdę ciężkich, bo pogoda była niesprzyjająca,
a auto radziło sobie naprawdę rewelacyjnie.
Pan Krzysztof Rożnowski mówi: Bez specjalnej, nadzwyczajnej
mocy dodatkowej samochód bardzo fajnie się prowadzi w tere-
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nie jest łatwy w kontrolowaniu. Na co dzień jeżdżę dieslem i z braku przyzwyczajenie nie mogłem wykręcić tej benzyny tak jak bym
chciał, a jazda przyjemna, duży komfort za kierownicą.
Pani Yana Balashowa stwierdziła: Samochód to mistrzostwo
świata. Na letnich oponach, po takim skomplikowanym torze
z błotem, dziwiłam się że nie stanął gdzieś na trasie.
Z kolei Stanisława Plichta mówi: Bardzo dobre systemy bezpieczeństwa. Przykładowo system dociągania pasów, które same
się dociskały w odpowiedniej chwili. Także system pozwalający
uchwycić przyczepność do podłoża odpowiednim kołem. Dobre
rozwiązanie w trudnym terenie.
My nie testowaliśmy nowej Hondy CR-V w ekstremalnych warunkach autodromu a na typowych koszalińskich i podkoszalińskich drogach, ale z wieloma obserwacjami Tomasza Kuchara się
zgadzamy. Przede wszystkim: to auto prowadzi się niezwykle lekko i precyzyjnie. Przy nawet dużych prędkościach w kabinie jest
cicho, co jest ważnym składnikiem komfortu.
Nadwozie nowej Hondy CR-V otrzymało dłuższy rozstaw osi
oraz większe felgi i opony, które dodają sylwetce auta masywności i atletycznego wyglądu. Auto zachowuje charakterystyczną
sylwetkę poprzednika, ale stała się ona bardziej wyrafinowana
i dynamiczna. Sylwetka nowej Hondy CR-V wyróżnia się masywniejszymi nadkolami, ostrzejszymi liniami maski i tylnej części
nadwozia oraz reflektorami typowymi dla nowej generacji modeli
japońskiego producenta.
Wnętrze wygląda jak w autach klasy premium. Ożywiają je
metaliczne, polerowane elementy oraz panele ozdobne przypominające drewno. Kabina jest elegancka. Jej strategiczne miejsca wykończono miękkimi i przyjemnymi w dotyku materiałami.
Standardowo model CR-V dostępny jest z materiałową, czarną
tapicerką foteli, którą w wyższych wersjach wyposażeniowych zastępuje miękka naturalna skóra w kolorze czarnym lub w odcieniu
kości słoniowej.

Pomiędzy pasażerami z przodu i tymi siedzącymi z tyłu odległość wzrosła o 50 mm. Zbiornik paliwa umieszczony przed tylną
osią jest teraz bardziej płaski, co pozwoliło zaprojektować wersję
siedmioosobową – po raz pierwszy w historii tego modelu.
Wszystkie siedzenia Hondy CR-V mają regulację pochylenia
oparcia, a kanapa w drugim rzędzie daje się regulować wzdłużnie
w zakresie 150 mm. Kąt otwarcia tylnych drzwi zwiększono o 6 stopni, dzięki czemu łatwiej będzie korzystać z trzeciego rzędu, w którym-zdaniem producenta- zmieszczą się nawet dorosłe osoby.
Bagażnik nowej Hondy CR-V jest jednym z największych w klasie, a na pewno ma największą powierzchnię w historii modelu.
Oparcia kanapy składa się przyciskiem, a dwupoziomowa podłoga pozwala uzyskać całkowicie płaską przestrzeń. W wersji pięciomiejscowej jej maksymalna długość to 1830 mm, natomiast
w wersji siedmiomiejscowej będzie o 30 mm krótsza. To jednak
i tak o 250 mm więcej niż w obecnie sprzedawanej generacji CR-V.
Przed kierowcą umieszczono zupełnie nowy zestaw zegarów
z centralnie ulokowanym, dużym, kolorowym, siedmiocalowym
wyświetlaczem TFT-LCD. Oprócz prędkościomierza i obrotomierza ekran może pokazywać m.in. wskazania nawigacji, odtwarzaną muzykę, kontakty z telefonu czy dane dotyczące napędu 4x4.
W nowej Hondzie CR-V pojawił się także wyświetlacz HUD (pokazuje kierowcy na szybie, na wysokości wzroku, określone dane).
Z punktu widzenia kosztów eksploatacji kluczowe jest udane połączenie osiągów z rozsądnym zużyciem paliwa. Silnik benzynowy
1.5 VTEC TURBO, jakim dysponował testowany przez nas samochód, gwarantuje to. Wspomniany silnik zadebiutował wcześniej,
w najnowszej generacji modelu Civic. Wzrost mocy w porównaniu
poprzednią generacją modelu oznacza jeszcze lepszą dynamikę jazdy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia paliwa. Przyśpieszenie
0-100 km/h zajmuje 9,3 s, a prędkość maksymalna wynosi 211 km/h.
Wspomniane już terenowe zdolności Hondy CR-V wzrosły dzięki nowej platformie, która oferuje teraz większy prześwit przy za-

PARAMETRY TECHNICZNE
Silnik – 1.5 VTEC turbo
Pojemność – 1498 cm3
Moc maksymalna – 193 KM (5600 obr./min)
Rodzaj paliwa – benzyna 95
Długość całkowita – 4600 mm
Szerokość z lusterkami – 2117 mm
Wysokość całkowita – FWD 1679 mm / AWD 1689 mm
Pojemność zbiornika – 57 litrów
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Od lewej: Paweł Wiśniewski (TVP3) i Tomasz Kuchar (wielokrotny rajdowy mistrz Polski)
chowaniu tego samego środka ciężkości. Prześwit pod pojazdem
wynosi teraz 191 mm w wersjach FWD oraz 201 mm w odmianach
AWD (w obu przypadkach wzrost wynosi 35 mm w porównaniu
do poprzedniej generacji). Za tak wysoki prześwitu odpowiadają
również większe koła i opony, które dodatkowo budują atletyczny
wizerunek sylwetki CR-V. W praktyce ma to znaczenie na przykład
podczas parkowania – przy pokonywaniu wysokich krawężników.
W oparciu o koncepcję bezpieczeństwa dla wszystkich (Safety
for Everyone), japoński producent oferuje te same zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego i biernego we wszystkich
wersjach wyposażeniowych nowej Hondy CR-V. Fundamentem
doskonałej ochrony, jaką zapewnia ten model, jest – wspomniana
wyżej - wyjątkowo wytrzymała i niezwykle sztywna platforma stworzona w myśl koncepcji, zgodnie z którą konstrukcja samochodu
ma zapewniać najwyższe bezpieczeństwo bez względu na kierunek uderzenia (All Directions Collision Safety).
Honda CR-V wyposażona jest w rozbudowany system Honda
Sensing, obejmujący liczne systemy zwiększające bezpieczeństwo czynne oraz wspomagające kierowcę. Wykorzystuje on połączone informacje z radarów i kamery oraz wielu innych nowoczesnych czujników, by wspierać i ostrzegać kierowcę w potencjalnie
niebezpiecznych sytuacjach. System ten składa się z wielu składników, tutaj wspomnimy tylko o dwóch.
Pierwszy to adaptacyjny tempomat. Ustawiwszy określoną
prędkość, nawet jeśli jest ona znacznie wyższa niż prędkości jadącego kilkaset metrów przed nami samochodu, możemy być
pewni, że nie dojdzie do kolizji, gdy go dogonimy. Po prostu tempomat odpowiednio wcześnie spowoduje automatyczny spadek
naszej prędkości i narzuci poruszanie się „krok w krok” za poprzedzającym pojazdem z zachowaniem właściwej odległości. Oczywiście kiedy ten, kto jedzie przed nami, przyspieszy, przyspieszymy i my, ale tylko do „zadanej” pierwotnie szybkości.

Tomasz Kuchar mówi: "Honda CR-V to SUV, a zachowuje się jak rasowa terenówka".

Drugi to system korekcji toru jazdy. Podobne są obecne w wielu nowoczesnych samochodach różnych marek, ale w porównaniu z wykorzystanym w nowej Hondzie CR-V wydają się atrapami.
Tutaj system naprawdę w ułamkach sekundy reaguje na opuszczenie przez auto pasa ruchu i przywraca właściwy tor poruszania
się pojazdu. Testowaliśmy ten element do znudzenia (oczywiście
bez narażania się na sytuacje ekstremalne) i za każdym razem
działanie systemu było idealne.
Na ogólne zadowolenia z samochodu wpływ mają również
drobiazgi. Choćby takie jak cztery gniazda USB rozmieszczone
w kabinie umożliwiające podłączenie telefonów, tabletów oraz
innych urządzeń przenośnych – również przez pasażerów siedzących z tyłu.
Od chwili debiutu w 1995 roku Honda CR-V zyskała status najlepiej sprzedającego się SUV-a na świecie. Najnowsza odsłona
z całą pewnością jeszcze bardziej podnosi jej atrakcyjność. Spodziewać się więc można, że znajdzie ona wielu nabywców – również w Polsce.
Z jazdy nową Hondą CR-V - przykładowo w wersji 1.5 Life
Style 4WD, można się już cieszyć w kwocie 2048 zł brutto
miesięcznie (przy 5 latach okresu leasingu, 35% wpłaty własnej i 1% wykupie)

Wszelkich informacji na temat nowego modelu udziela
Autoryzowany Salon Honda Mojsiuk Auto KM w Starych
Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub
pod nr tel.: 94/34 77 363,www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku: Honda Mojsiuk Auto KM
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Peugeot 508:

niedościgła elegancja i sportowy duch
Nowy Peugeot 508 to zupełnie nowa konstrukcja - niska i bardziej kompaktowa, nowa sylwetka – agresywniejsza i muskularna
oraz spektakularne wnętrze z nową wersją i-Cockpitu. Jego wzorcowe zachowanie na drodze, nowe silniki, szeroki wachlarz
zaawansowanych rozwiązań technologicznych i imponujący skok jakościowy w stosunku do poprzedniej generacji sprawiają,
że staje się on flagowym samochodem marki i kolejnym dowodem na to, że Peugeot wprowadza swoje produkty na wyższą półkę.

n

owy Peugeot 508 jest natychmiast rozpoznawalny dzięki agresywnemu grillowi z chromowanym motywem szachownicy i przednim
światłom Full LED. Minimalistyczna, czysta linia
nadwozia jest doskonale spójna z muskularną,
atletyczną budową. Nadwozie zostało przez projektantów idealnie dopasowane do całej konstrukcji, z harmonijnie zarysowanymi i pozbawionymi jakichkolwiek linii podziału błotnikami.

(481 cm). Rozstaw osi skrócono o 2 cm (do 279 cm), szerokość
pozostała niemal bez zmian (186 cm), a linię dachu obniżono aż
o 7 cm (do 140 cm).

Przez producenta Peugeot 508 jest nazywany „sedanem klasy
premium”, co wskazuje z jakimi autami ma być porównywany. Jak
mówią przedstawiciele francuskiej marki, samochody klasy średniej wciąż mają przyszłość, tyle że już nie te „tradycyjne”. Nowego
508 nazywają również „radykalnym sedanem”. Radykalny jest na
pewno – wóz zwraca uwagę efektowną stylizacją i sylwetką zbliżoną do coupe. Stąd biorą się na przykład pozbawione obramowania szyby w drzwiach.

Trzeba od razu zaznaczyć, że bardziej kompaktowe wymiary
poprawiły zwrotność auta – promień skrętu stał się mniejszy o 1,5
m w porównaniu do poprzednika! Teraz średnica zawracania to
tylko 10,8 m. Według naszego rozeznania żaden rywal rynkowy
„508” tego nie potrafi.

W imię stylu Peugeot zrezygnował ze zwiększania wymiarów
nowej generacji. Model 508 ma obecnie 475 cm długości, jest
zatem krótszy nie tylko od rynkowych rywali, ale i od poprzednika

Pomimo transformacji 508 w kierunku coupe w kabinie wciąż
jest sporo miejsca. Z przodu mamy pełen komfort przestrzenny.
Z tyłu, mimo opadającej linii dachu, nadal wygodnie może podróżować osoba o wzroście ok. 185 cm.

Awangardowy styl wlewa się również do kabiny. Kierowca
ma przed sobą najnowszej generacji i-Cockpit. Czeka na niego
mniejsza niż u konkurentów kierownica, wysokiej rozdzielczości
10-calowy ekran dotykowy i wyświetlacz head-up. Zamiast tradycyjnych zegarów Peugeot przewidział 12,3-calowy zestaw wirtualnych wskaźników, który oferuje sześć konfigurowalnych widoków.
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Jeśliby szukać w Peugeot 508 tzw. bajerów, znajdzie się ich
mnóstwo. Według nas największym jest opcjonalnie dostępny
układ Night Vision. To pierwsze takie rozwiązanie w tej klasie aut.
System wykorzystujący kamerę na podczerwień pomoże kierowcy
szybciej dostrzec w ciemności np. ludzi idących poboczem, czy
zwierzęta czające się przy drodze. Układ „widzi” na 200-250 m
przed autem – czyli daleko poza zasięgiem świateł. To powinno
bardzo podnieść bezpieczeństwo nocnych podróży.
Inne służące bezpieczeństwu udoskonalenia to to, że samochód nie tylko sam utrzyma dystans od aut poprzedzających
(tempomat adaptacyjny), ale też będzie pilnować, by nie wyjechać z właściwego pasa ruchu (asystent pasa ruchu). Zahamuje
automatycznie kiedy wykryje pieszego. No i podpowie kierowcy
przerwę w podróży, kiedy wykryje u niego zmęczenie (na podstawie analizy szeregu czynników – w tym mikro drgań kierownicy).
Warto przyjrzeć się rozwiązaniom napędu, bo klienci będą
tu mieli kilka ciekawych wariantów. Benzynowy silnik Turbo 1.6
PureTech występuje w Peugeot 508 wersji 180 KM i 225 KM (tylko model usportowiony 508 GT z regulowanym elektronicznie
zawieszeniem). Oba warianty są seryjnie dostępne w duecie
z ośmiobiegowym automatem EAT8 japońskiej firmy Aisin.
Peugeot przewidział też cztery warianty napędu wysokoprężnego. Silnik Diesla 1.5 HDi/130 KM współpracuje z sześciobiegową
przekładnią manualną. Zamiast niej można zażyczyć sobie japoński automat. Jednostka 2.0 HDi oferuje 160 KM lub 180 KM – obie
odmiany przekazują napęd na przednie koła za pośrednictwem
ośmiobiegowego automatu EAT8.
Według zapowiedzi producent wprowadzi też wersję hybrydową plug-in (ładowaną z gniazdka) wykorzystującą silnik benzynowy. Ekologiczny Peugeot 508 pojawi się jesienią 2019 roku.
Koszalińską prezentację modelu poprowadził Tomasz Kuchar,
na co dzień kierowca rajdowy w kategorii Rallycross, założyciel

Akademi Bezpiecznej Jazdy - człowiek, który z pasją angażuje
się w kształcenie techniki jazdy kierowców, po to by jazda samochodem była przede wszystkim bezpieczna. Wcześniej na torze
pokazywał klientom salonu Peugeot możliwości omawianego samochodu.
Tak podsumował „508”: - Nie jest to mały samochód, nie powinien dawać sobie rady na tak krętym torze jak tor Motoparku
w Koszalinie. Okazuje się, że w ogóle nie czuć gabarytów tego
samochodu, nie czuć jego masy, a wręcz jeździ się nim bardzo
sprawnie, jakby to była bardzo krótka sportowa wyścigówka przy
zachowaniu bardzo dużego komfortu. Niektórzy pasażerowie się
dziwili czy to na pewno jest samochód z silnikiem wysokoprężNowy PEUGEOT 508 w pigułce
• zupełnie nowa konstrukcja zbudowana na platformie
EMP2,
• niska sylwetka,
• bezramkowe drzwi (wyjątek w tym segmencie), grubsze
szyby, idealne wyciszenie dzięki zastosowaniu specjalnych
podwójnych uszczelek,
• światła w technologii Full LED 3D przejęte z najnowszych
samochodów koncepcyjnych PEUGEOT,
• logo lwa pośrodku grilla i znak „508” na przodzie maski
nawiązujący do historycznych poprzedników 504 i 504
coupé,
• spektakularne wnętrze z nową wersją PEUGEOT i-Cockpit
• silniki PureTech i BlueHDi nowej generacji,
• adaptacyjne zawieszenie o zmiennej i sterowanej
elektronicznie sile amortyzacji,
• nowoczesna automatyczna skrzynia biegów EAT8
z impulsowym sterowaniem elektrycznym, o 8
przełożeniach dostępna z większością silników,
• system Night Vision, unikatowy w tym segmencie,
• asystent utrzymania środka pasa ruchu (dostępny razem
z ACC Stop&Go),
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nym, czy to na pewno jest diesel? Genialne systemy bezpieczeństwa! Jeździło się świetnie!
A oto wypowiedzi klientów, uczestników jazd pokazowych. Pan
Adam Szałek stwierdził: – Peugeot mnie dzisiaj zaskoczył. Połączenie komfortu z prędkością jaką jechaliśmy… tylko pogratulować.
Widać że marka nie stoi w miejscu, rozwija się i wychodzi naprzeciw oczekiwaniom klienta. Mężczyźni dzisiaj chcą jeździć szybko,
ale także komfortowo i tu Peugeot idealnie wchodzi w zarys tych
potrzeb.
Z kolei Jan Smalec podsumował: - Ergonomiczne wnętrze, dobrze urządzone i dobrze wyposażone. Sprawność samochodu
i zarazem ładne przyspieszenie, gwarantuje komfort jak prawdziwa limuzyna z klasy premium. Taki jest Nowy Peugeot 508.
Pani Krystyna Kościńska skwitowała: – Wrażenia z jazdy są naprawdę rewelacyjne. To samochód, który jest doskonały i dla kobiety, i dla mężczyzny. Tryb jazdy SPORT, jest tym, który mi najbardziej odpowiada. Jest dynamika, duża moc, a jednocześnie
kobieca łagodność.
Tryb sportowy chwali również pan Tomasz Kowalczyk: – Byłem
pod wrażeniem mocy, szczególnie po przełączeniu na tryb sportowy. Zaczął wydobywać się dodatkowy dźwięk. Miałem wrażenie,
że samochód zaraz wzniesie się do lotu. A poza tym nowy kształt
kierownicy, świetnie rozwiązany, nie przeszkadza w kręceniu, nie
obija się o kolana. Pochwały godne jest również dobre zawieszenie samochodu.
– Jazda tym samochodem to przemiłe doznanie – mówi pan Tomasz Pawłowski. - Piękna linia w kształcie samochodu, duża moc,
osiągi auta sportowego, wygoda limuzyny. Wspaniałe połączenie.

Przykładowo właścicielem nowego Peugeota 508 w wersji
ACTIVE+ 1499 CC DIESEL BlueHDi 130 KM, w programie
Leasing Perfect Drive (przy założeniu 36m-cy / 60000 km /
10,0% wpłaty własnej) można stać się już przy racie w wysokości 1370 zł netto miesięcznie.

Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Peugeot Mojsiuk
Motor w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89
lub pod nr tel.: 94/34 25 100.
www.mojsiukmotor.peugeot.pl
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor

D R I V E

T O G E T H E R

N O W A
MAZDA6
WSZEC HST R ONNI E
ZA C HWYCA
Nowa Mazda6 zachwyca
minimalistycznym designem wnętrza i fascynuje dynamiczną, drapieżną sylwetką.
Dzięki najnowocześniejszym systemom bezpieczeństwa i-ACTIVSENSE oraz zaawansowanym technologiom SKYACTIV
za kierownicą Nowej Mazdy 6 możesz jeszcze wyraźniej poczuć, na czym polega jedność kierowcy z samochodem.
Dostępny w każdej wersji wyposażenia wyświetlacz head-up sprawia, że prowadzisz bez odrywania oczu od drogi,
ponieważ wszystkie najważniejsze dane wyświetlane są na przedniej szybie. Aktywny tempomat pozwala
w każdej sytuacji zachować bezpieczny dystans do poprzedzającego pojazdu.
Zwieńczeniem wyraﬁnowanego stylu Nowej Mazdy 6 jest ekskluzywna wersja SkyDREAM, której stylowe elementy
wnętrza wykonane są ze szlachetnych materiałów, takich jak zamsz, skóra Nappa czy drewno Sen.
Nowa Mazda6. Stworzona dla tych, którzy kochają prowadzić.

BMG GOWOROWSKI SP. Z O.O.

|

GDYNIA, Łużycka 9
tel. +48 58 660 49 49
gdynia.mazda-dealer.pl

|

GDAŃSK, ul. Elbląska 81
tel. +48 58 322 22 22
gdansk.mazda-dealer.pl

|

BOLESŁAWICE, ul. Słupska 6
tel. +48 59 848 70 70
slupsk.mazda-dealer.pl

W zależności od wersji samochodu średnie zużycie paliwa oraz emisja CO2 wynoszą odpowiednio: od 4,4 - 6,8 l/100 km oraz od 117 do 156 g/km.
Samochód jest wyposażony w układ klimatyzacji zawierający ﬂuorowany gaz cieplarniany [R1234YF] o współczynniku ocieplenia globalnego powyżej 150.
Informacje dotyczące odzysku i recyclingu samochodów wycofanych z eksploatacji znajdziesz na www.mazda.pl
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Prezenty Świętego Mikołaja i Grupy Mojsiuk
Tradycją się staje, że pod koniec roku marki reprezentowane przez salony Grupy Mojsiuk podpowiadają najlepsze motoryzacyjne
prezenty mikołajkowe i pod choinkę. Tym Rafał Zawada, szef sprzedaży samochodów osobowych Mercedes-Benz prezentuje model
Mercedes-Benz GLC 250 4M.

w

spółczesny konsument „kupuje oczami”, a więc
drogą do sukcesu może być ładna stylistyka.
Pod tym względem temu SUV-owi niczego nie
brakuje, bo projektanci bazowali na tym, co
sprawdziło się w Klasie C i CLA.

Kiedy zajmiemy miejsce wewnątrz, zaskoczy nas ogromna
przestrzeń. Pomiędzy osiami oddalonymi od siebie na 2873 mm
wygospodarowano masę przestrzeni. Na każdym z siedzeń jest
wygodnie i przestronnie, łatwo odnaleźć optymalną pozycję. Pasażerowie, którzy wybiorą kanapę z tyłu, mają do dyspozycji nawiewy klimatyzacji, odpowiednio wyprofilowane siedziska i oparcia, a także bardzo szeroki podłokietnik z obszernym schowkiem
i wysuwanymi uchwytami na napoje.
Siadając za kierownicą, zastajemy elegancki, ale i bogaty,
kokpit. Liczba dostępnych funkcji kierowców „przesiadających
się” do GLC z innych aut może zaskoczyć. Szybko jednak je opanują i docenią. Tak jak i system multimedialny, w tym fenomenalną
jakość nagłośnienia.
GLC dobrze wygląda i dobrze się prowadzi. Po wybraniu trybu
ekonomicznego lub normalnego, układ kierowniczy jest mocno
wspomagany. Wystarczy jednak przełączyć na ustawienie Sport,
aby GLC naostrzył pazury. Wówczas, z układu wydechowego dobiega bardziej basowy pomruk, zmniejsza się siła wspomagania,
a 9-stopniowy automat optymalnie dobiera biegi, utrzymując
wskazówkę obrotomierza powyżej 2-2,5 tys. obr./min. Na drodze
zachowuje się stabilnie, a na równym asfalcie pokazuje pełnię
swoich możliwości. Mocny punkt stanowi też wyciszenie kabiny.
Przy prędkościach autostradowych wewnątrz panuje błoga cisza.

Rafał Zawada, szef sprzedaży samochodów
osobowych Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Mojsiuk)
Miesięczna rata leasingowa w programie Lease&Drive
1% dla przedsiębiorców prezentowanego modelu wynosi
2466 zł netto (przy wpłacie wstępnej 15% wartości, okresie
leasingu 36 m-cy i przebiegu rocznym 25 tys. km).

W razie pytań o prezentowany, jak i pozostałe modele marki Mercedes-Benz zapraszamy do Autoryzowanego Salonu
Mercedes-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89 lub pod nr tel.: 94/34 77 372
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

Koszalin, ul. Szczecińska 37 (obok stacji paliw)
www.manufaktura-kominkow.pl, tel. 731 199 674

Nowa część
Manufaktury
kominków
już otwarta!
Piece, kotły na pellet oraz jeszcze
więcej wkładów kominkowych!
Przyjdź i skorzystaj z wyjątkowej
oferty z okazji otwarcia.

Poniedziałek-piątek: godz. 9-17
Sobota: godz. 10-13
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Sonia
Huczko

- projektowanie wsparte
marketingowym myśleniem

Fish Pub

Według jej pomysłu urządzone są popularne w Koszalinie Prywatka czy Viva Italia. Sonia Huczko zajmuje się projektowaniem
wnętrz lokali gastronomicznych i takich punktów usługowych jak salony fryzjerskie, kosmetyczne, biura. Jednak jak podkreśla,
ma do zaoferowania coś więcej, bo również całościowe zarządzanie marketingiem.

o

d czego zaczyna pracę projektant wnętrza restauracji?
- Pierwszy krok to wyobrażenie sobie przyszłego charakteru miejsca. Jeśli jest to restauracja,
pub czy klub, musimy mieć pomysł powiązany
z menu, z tym co dany restaurator serwuje. Gdy mamy na przykład
kuchnię śródziemnomorską, to pójdziemy w klimat morski, skojarzenie z tawerną – kolorystykę bieli, niebieskiego, piaskowego
koloru, motywy ryb. Stoły z drewna, które ma sprawiać wrażenie
wyciągniętego wprost z wody.
- Od kogo więcej zależy: właściciela czy projektanta?
- Nie ma prostej zasady. Kiedy wchodzi się do lokalu, w którym
właściciel chce coś zmienić, ale nie wie jak i co, więcej do powiedzenia ma projektant. Ja na przykład przygotowuję trzy koncepcje nawiązujące do menu i od tego zaczynamy. A jeśli jest to lokal
całkiem nowy, tworzony od podstaw tak jak było w przypadku
Prywatki, to wtedy wymyślam od początku propozycje wyjściowe,
przedstawiam je klientowi i on się decyduje, co w nawiązaniu do
tego będzie serwował.
- Prywatka to bardzo popularny lokal w Koszalinie, choć niewielki. Odbywa się tam dużo spotkań towarzyskich. W jakim
stopniu forma, pomysł plastyczny, wyposażenie zdecydowały
o powodzeniu?
- To była praca twórcza – moja i pięciu współwłaścicieli, w jej
trakcie pojawiało wiele spontanicznych zmian. Sprawdziło się nawiązanie do lat 80. Założeniem było: „wchodzimy i czujemy się

jak w mieszkaniu”. Stąd „pokoiki”, bar jest kuchnią, mamy pokój
nastolatka, salon z meblościanką… Wszystko miało przywołać dobre wspomnienia. Udało się to uzyskać, więc lokal cieszy się dużą
popularnością.
- Zupełnie inny charakter miała nieistniejąca już burgerownia
Viva Americano. Na co tam położyła pani akcent?
- Klimat amerykański wydał się oczywistością. Byłam wcześniej
w Stanach Zjednoczonych, obserwowałam tam różne lokale.
I chciałam te moje inspiracje przełożyć na ten projekt. Statua Wolności, amerykańskie tablice rejestracyjne, flaga amerykańska to
akcenty jednoznacznie kojarzące się z Ameryką. Wszystko po to,
żeby pasowało do serwowanego jedzenia.
- Jeszcze inna pani praca to Weranda, która była poprzedniczką Villi Italii przy Galerii Emka. Jak widać, lokale udają się lub nie
udają. Nie żal projektantowi, że lokal przestaje funkcjonować?
- Projekt to jedno. Później przychodzi rola menedżera i marketingu. Dla klienta ważne jest pierwsze wrażenie. Wchodzi, patrzy,
ocenia, a czasem nawet nie wchodzi a tylko zagląda przez szybę.
Jeśli w tych pierwszych sekundach coś mu się spodoba, wejdzie
i zamówi posiłek. Wtedy rolę gra już więcej elementów, doznań.
Ważna jest przestrzeń, obsługa, czas oczekiwania, zapach unoszący się z kuchni, muzyka… Jeśli to wszystko dobrze na niego wpływa, to spodziewa się, że jedzenie też będzie dobre. Ale jeśli na
tym polu się zawiedzie, najciekawszy wystrój wnętrza nie wystarczy, żeby zechciał tam wrócić. Tak więc projektant ma ograniczony
wpływ na powodzenie działalności lokalu.

Design

Prywatka
- Na czym polegał Pani pomysł na wnętrze Werandy?
- Weszłam do tego namiotu, bo to był wcześniej namiot, a właściciel dał mi zadanie uczynienia tego miejsca przytulnym i ciepłym. To
dopiero było wyzwanie! Ponieważ nie było tam ogrzewania, przez
stworzenie klimatu i atmosfery, kolorystykę miało się pojawić poczucie ciepła. Udało mi się to osiągnąć materiałami, poduszkami na
siedzeniach, kwiatami a’la oranżeria, ciepłym światłem (na każdym
stoliku stała mała lampka z żółtym światłem), palące się świeczki.
- Wracając do wątków marketingowych. Jakie są podstawowe
zabiegi, których może użyć menedżer lokalu, żeby zachęcić ludzi
do zajrzenia gdzieś po raz pierwszy? Co jest najważniejsze w podejściu do klienteli?
- Mamy teraz marketing opinii, rekomendacji, który jest online i oczywiście marketing szeptany, czyli polecenia, kiedy jeden
drugiemu mówimy „tu byłem, zostałem fajnie obsłużony, dobrze
zjadłem”. Ale głównie szukamy informacji w Internecie, gdzie
zjeść, gdzie pójść do kosmetyczki czy fryzjera. Kluczowe są media
społecznościowe, różnego rodzaju grupy jak np. „Mama w mieście”, gdzie dziewczyny wymieniają się informacjami na temat różnych usług w Koszalinie. Tam należy prowadzić takie działania jak
umieszczanie zdjęć potraw, fryzur czy zabiegów kosmetycznych.
Użytkowniczki to komentują, udostępniają, informacja się rozpływa coraz szerzej. Tak więc podstawą jest dać się łatwo znaleźć.
Jeśli restauracja czy salon kosmetyczny nie mają strony internetowej, która łatwo się wyświetla na telefonie, to tak jakby wcale tej
strony nie miały. To dodatkowo sposób na stały kontakt z klientem. Jeśli na przykład był on niezadowolony z wizyty u nas, bo
długo czekał na obsługę, można mu to wyjaśnić, udobruchać go.
- Jakieś inne zabiegi?
- Choćby zasada „wyjdź na zewnątrz”. Stąd tzw. potykacze z bieżącą ofertą albo promocjami typu „Happy Hours” czy „Oferta na
lunch”. Do tego koniecznie zdjęcia, jak najwięcej zdjęć. I tu znów
wracamy do Internetu. Ułatwienie klientom pierwszego kontaktu,
rezerwacji albo dostawy do domu umożliwiają wygodne aplikacje
na smartfony i inne urządzenia mobilne. Ważne jest również, czasem pomijane, zbieranie informacji zwrotnych od klientów.

Viva Americana
konwencjonalne. Jak tutaj znaleźć nową ideę, nowy pomysł poza licytacją na wartość mebli czy urządzeń?
- To co powiedziałam o lokalach gastronomicznych, ważne jest
również w salonach fryzjerskich, kosmetycznych, w poczekalniach
lekarzy i prawników. Klient ma się czuć od progu dobrze. Nawet
jeśli jakieś miejsca prowokują do wykorzystania konwencjonalnych „rekwizytów”, to jednak zawsze pozostaje wystarczająco duży
margines swobody, by się wyróżnić. Czasem można to osiągnąć
jedną komodą w odpowiednim kolorze, czy ciekawą fototapetą
w przypadku usług fryzjerskich.
- Projektantów wnętrz jest coraz więcej i widać, że ta dziedzina
się rozwija. Ale to dotyczy głównie projektowania wnętrz mieszkalnych. Zajmuje się Pani dziedziną, która jest niszowa. Czemu zainteresowała się Pani akurat projektowaniem lokali usługowych?
- Najpierw ukończyłam liceum plastyczne, później studiowałam marketing i zarządzanie w Poznaniu, a dodatkowo ukończyłam w Szczecinie public relations. To wszystko niejako zlało się
w jedno, a ponieważ siedzi we mnie dusza artystyczna poszłam
w kierunku wystroju wnętrz użytkowych. Poczułam, że jest to moja
pasja, coś co kocham, w czym się realizuję, co daje mi niezwykłą
satysfakcję. Wykorzystuję doświadczenia z pracy czysto marketingowej, bo taką wcześniej również wykonywałam.
- Czyli rozumiem, że jeśli znajdzie się dzisiaj klient, który będzie urządzał restaurację, to Pani równie chętnie zajmie się urządzeniem jej wnętrza, jak i jej marketingowym później?
- Mam takie kompetencje i chętnie się nimi dzielę. To trudna
praca, ale jak robi się coś z pasją, efekty muszą być dobre. Pomysł
na lokal jest pewną całością, w której projekt wykończenia stanowi
ważny ale tylko element. Projektant bierze na siebie tylko część
odpowiedzialności za powodzenie jakiegoś biznesowego przedsięwzięcia. Jak nie boję się odpowiedzialności w pełnej skali.

- Niby oczywiste to wszystko, a jednak nie wszyscy to stosują.
- Klient ma czuć w restauracji, u fryzjera, u kosmetyczki, że jest
dla menedżera ważny. W tak niewielkim mieście jak Koszalin łatwo wywołać efekt indywidualnego podejścia. Mamy w mieście
stosunkowo mało restauracji. Nietrudno więc zapamiętać powracających klientów. Jeśli nawet drobnym gestem zasygnalizujemy,
że go rozpoznajemy i że pamiętamy jego preferencje, będzie się
czuł doceniony, „dopieszczony”.
- Restauracja to jedno, ale jak wyróżnić się poprzez projekt
biura czy salonu kosmetycznego? To wydaje się już tak mocno

Weranda
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www.extraDACH.com
Koszalin ul. Mieszka I 18
tel. 94 341 21 84

RABAT
40%
PROMOCJA
NA WEŁNĘ ISOVER

na wełnę PROFIT-MATA
λD = 0,035 W/mK, gr. 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm

Oferta ważna od 01.11.18 do 31.12.18
lub do wyczerpania zapasów.

Design

Dom Deweloper Spełniamy marzenia o własnym domu

Niekłonice, ulica Bursztynowa 11 (II etap)
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 3
Powierzchnia: 74,52 m kw.
Data oddania do użytku: 15 maja 2019
Domki w zabudowie bliźniaczej na osiedlu zamkniętym, ogródek, miejsce postojowe, ogrzewanie gazowe
Cena: od 289 000 zł. brutto

Koszalin, Ulica Dzierżęcińska 52
Liczba mieszkań/domów ogółem: 6
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 5
Powierzchnia: 75 m kw. + strych do adaptacji
Data oddania do użytku: 4 kwartał 2019
domki w zabudowie bliźniaczej na osiedlu zamkniętym, ogródek,
miejsce postojowe, ogrzewanie gazowe, strych nadający się do adaptacji
Cena: od 319 000 zł. brutto
DOM DEWELOPER Sp. z o.o. S.K.
75-800 Koszalin ul. 1 Maja 20/5
tel. 94 30 70 170,
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu
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Osiedle Rubinowe - SPRZEDANE

Dom Deweloper działa na koszalińskim rynku mieszkaniowym od trzech lat. Ma na koncie udane
realizacje: przy ulicy Dzierżęcińskiej, na Osiedlu Unii Europejskiej i właśnie oddane do użytku Osiedle
Rubinowe. Obecnie realizuje dwie inwestycje w Koszalinie i Niekłonicach oraz jest w fazie koncepcji
kolejnych projektów w Koszalinie.
Oferujemy mieszkania w szeregowych domach jednorodzinnych - komfort, prywatność, ciszę i zieleń.

DOM DEWELOPER Sp. z o.o. S.K.,
75-800 Koszalin ul. 1 Maja 20/5
tel. 94 30 70 170
info@dom-deweloper.eu
www.dom-deweloper.eu
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Domki typu
Brda powracają!
Można je zobaczyć wszędzie - w ośrodkach wypoczynkowych i na prywatnych działkach. Trójkątne, drewniane domki letniskowe typu
Brda wrosły w wakacyjny pejzaż lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Modne w okresie PRL-u domy w kształcie litery "A" dziś znowu powracają
do łask i stanowią wyzwanie dla architektów. Oto projekt unowocześnionej Brdy architektów z biura SK-Architekci.

j

est to koncepcja nowoczesnego zespołu domków
letniskowych zlokalizowanych w urokliwym otoczeniu sosnowego lasu. Powierzchnia zabudowy nie
przekracza 34 m kw., zatem domki można stawiać
bez pozwolenia na budowę. Do dyspozycji jest też
większy projekt, o powierzchni 47 m kw., a na specjalne zamówienie również dom mieszkalny o pow. około 80 m kw.
Domki zaprojektowano w technologii drewnianej, prefabrykowanej. Dom może powstać w kilka dni, a montaż na budowie
wraz z pokryciem zajmie około dwóch tygodni. Istnieje możliwość
posadowienia domków na palach lub płycie (lekka konstrukcja,
dzięki czemu fundamenty mogą być nawet o połowę tańsze).
Technologia Steico lub HBE to dzisiaj najcieplejsze domy
o współczynniku przenikania takim jak przy domach pasywnych.
Już na pierwszy rzut oka widać nowoczesną formę, aczkolwiek
architekci projektując formę budynku, postanowili wiernie nawiązać do pierwowzoru. Nowoczesność to przede wszystkim elewacje z dużymi przeszkleniami otwartymi na malowniczy krajobraz,
możliwość wykończenia dachu łupkiem, elegancką dachówką,
blachą, deskami, a nawet panelami fotowoltaicznymi.
Co w środku? Na antresoli projektanci zaplanowali maksymalnie dwie sypialnie. Sercem domku jest salon z kominkiem i otwartą, minimalistyczną kuchnią. Z salonu bezpośrednio wychodzimy

na taras, na którym można urządzić strefę relaksu. Z takimi widokami, to nawet wskazane!
Można powiedzieć, że korzenie pomysłu na domki typu Brda
sięgają starożytności. W Europie, Chinach i na wyspach południowego Pacyfiku ich małe pierwowzory używane były jako szałasy
i składziki na siano czy drewno. Gdy w 1955 roku amerykański
architekt Andrew Geller zaprojektował domek letniskowy zbudowany na plaży w Sagaponack w stanie Nowy Jork, zaczął się
prawdziwy szał.
Moda na trójkątne domki trafiła również do obywateli Polski
Ludowej. Zaczęły one powstawać w licznych ośrodkach wczasowych, nadzorowanych przez PTTK. Były synonimem luksusu oraz
komfortowego wypoczynku dla turystów. W Polsce, dopiero w latach 70-tych pojawiła się możliwość zakupienia domku na własność. Jego nieduża cena sprawiła, że Brdy zaczęły się pojawiać
na prywatnych posesjach oraz na działkach.
Polskie domki typu Brda, w podstawowej wersji mają od 40 do
100 metrów powierzchni. Najczęściej spotykanym modelem jest
ten oferujący salon, łazienkę oraz kuchnię z aneksem na parterze
oraz dwiema sypialniami na pierwszym piętrze. Dzięki ergonomicznej konstrukcji wnętrza, nawet w niewielkim budynku najczęściej jest mnóstwo miejsca. Dużą zaletą takiej konstrukcji domków
jest również ostro opadający do ziemi dach, po którym spływa
praktycznie wszystko, deszcz, śnieg czy liście opadające z drzew.

NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR NA POMORZU
drzwi i podłogi
deska barlinecka
drewno budowlane
schody duńskiej firmy - DOLLE

KPPD KOSZALIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 5 | TEL. 94 343 20 10
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Holenderskie,
więc praktyczne
Firma BM Project wprowadziła na polski rynek nową markę. Produkowane przez Montis meble to w większości modele tapicerowane,
które uzupełnia kilka rodzajów stołów. Meble projektowane są przez najlepszych holenderskich designerów.

m

ottem firmy Montis od lat pozostaje „dzisiejsze ikony stają się klasykami jutra”. I rzeczywiście, meble dla marki projektują najlepsi
designerzy.

Montis korzysta z tradycji rzemieślniczych, ale równocześnie
rozwija nowoczesne technologie. Od początku istnienia holenderska firma nie przestaje zaskakiwać innowacyjnym podejściem
do produkcji mebli. Na początku lat 80. wprowadza oryginalną
technikę tapicerską, która polega na tym, że obicie nie jest sztywno napięte na oparciu fotela, ale nonszalancko układa się na nim
niczym ubranie na ciele człowieka. Technika została pierwszy raz
użyta przy produkcji krzesła Chaplin, które dziś określa się mianem klasyka. Z kolei w latach 90. wdrożona została nowa technologia kształtowania pianki poliuretanowej. Dzięki niej korpus
mebli tworzony jest wyłącznie z tego nowoczesnego tworzywa.
Poszczególne części mebli nie muszą być klejone. Daje to ogromną swobodę w projektowaniu i opracowywaniu modeli zapewniających wyjątkowy komfort siedzenia.
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Zawór ogrodowy Calido serii Ogród
Bis-podwójny – mrozoodporny

Pompa Circula serii Mercurio-łatwe
odpowietrzanie i rozruch

Zestaw zaworów Calido serii Eryk
do podłączenia kotła – sprawny montaż

Remontujesz kuchnię lub łazienkę?
Budujesz instalację centralnego ogrzewania?
Profesjonalne doradztwo, urządzenia wysokiej jakości, właściciel z 22-letnim
doświadczeniem w branży – to wizytówka salonu z armaturą hydrauliczną i grzewczą.

Armatura sanitarno-hydrauliczna
ul. Wenedów 3, Koszalin

Atel. 94 340 85 36
tel. kom. 533 137 242

Pon.-Pt.: 7.30 – 17.00
sob.: 8.00 – 13.00

e-mail:
handel@upiotra-koszalin.pl

Sushi Moon jest restauracją o wyjątkowym uroku i klimacie. Powstała z zamiłowania do specjałów kuchni Japońskiej. Znajdą
u nas Państwo zarówno tradycyjne nigiri, hosomaki, futomaki, sashimi, jak również nowoczesne propozycje oraz menu dla
dzieci. Nasze sushi przygotowywane jest z najświeższych ryb oraz owoców morza, co stanowi podstawę kuchni Japońskiej . Nasi
goście są dla nas najważniejsi, dlatego dbamy o doskonałe jedzenie oraz niezwykłą atmosferę. Jeśli poszukujesz orientalnych
specjałów prosto z Kraju Kwitnącej Wiśni, odwiedź Sushi Moon znajdujący się w Pasażu Milenium na ul. Bp. Cz. Domina 9/4.

W naszej ofercie znajdziecie również:
ZAPROSZENIA SUSHI - dostępne w kwotach 30zł, 50zł, 70zł, 100zł
ważne 1 rok od daty zakupu. Zaproszenia dostępne są cały rok.
TORT SUSHI - zrób pyszną niespodziankę najbliższej osobie. Tort sushi
dostępny na miejscu w restauracji Sushi Moon. Cena jest ustalana indywidualnie w zależności od ilości oraz rodzaju sushi.
KĄCIK DZIECIECY - wyjście z dzieckiem do restauracji Sushi Moon
będzie przyjemnością dla całej rodziny. Na najmłodszych czeka menu
dziecięce, kącik do zabaw oraz w razie potrzeby przewijak.
SUSHI SERCE - Sushi jako pyszny prezent? Pyszne sushi , zapakowane
w piękne opakowanie w kształcie serca będzie trafionym prezentem na
każdą okazję.
BOGATE MENU - w Sushi Moon znajdziecie bogatą ofertę menu. Każdy znajdzie odpowiednią pozycję dla siebie od pozycji rybnych, wegetariańskich, dziecięcych oraz bogatą ofertę zup, pierożków gyoza oraz
deserów.
NOWA JESIENNA WKŁADKA - okres zimowy niesie za sobą nowości w menu. Od aromatycznych pierogów gyoza z kaczką po nowości
odchodzące od tradycyjnego sushi takie jak SUSHI SALMON BENTO
w sosie teryaki - grillowany łosoś na ryżu z fasolą edamame (fasola sojowa) w aromatycznym sosie teryaki
Oferujemy również catering, pokazy sushi, spotkania biznesowe, małe
imprezy okolicznościowe oraz już w krótce w naszej ofercie, kursy sushi.
Restauracja Sushi Moon
ul. Bp. Cz. Domina 9/4, Koszalin
tel. 519 637 965
www.sushi-moon.pl
Foto: Łukasz Wiśniewski
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Pudełko pełne smaków
Ważne jest nie tylko to, co jemy, ale i jak jemy – z tego założenia wychodzi autorka przewodnika „Lunchbox na każdy dzień". Książka
Malwiny Bareły pojawiła się na księgarskich półkach zaledwie kilka tygodni temu, a już zdążyła przeskoczyć na tę z bestsellerami. Nic
dziwnego. Ma wszystko, by zyskać ten status.

a

utorka książki, Malwina Bareła,
prowadzi poczytnego bloga kulinarnego o wdzięcznej nazwie
Filozofia Smaku. Publikuje na nim
proste, ale i kreatywne przepisy
wpisujące się we wszystkie obecne trendy kulinarne. Książkę poświęciła lunchboxowi, czyli pudełku
na pożywienie zabieranym do pracy. Inspiracją były
dla niej japońskie bento, specjalne pojemniki ze
zbilansowanym posiłkiem, starannie i pięknie ułożonym, tak by cieszył nie tylko podniebienie, ale i oczy.
Autorka „stworzyła" na własny użytek zwrot „bentowanie" i zachęca czytelników do większej dbałości o zabierane do pracy
drugie śniadania i lunche. Koniec z kanapkami zawijanymi w folię aluminiową i upaćkanymi woreczkami śniadaniowymi, koniec
z przypadkowym jedzeniem „na mieście". Czas na estetyczne pudełko ze zdrową zawartością. W książce znajdziemy 64 propozycje zestawów bento oraz przepisy na koktajle i napoje.
Sama konstrukcja książki przypomina uporządkowane pudełko. Najpierw obszerne wprowadzenie na temat rodzajów lunchboxów, opis ich przeznaczenia, przegląd akcesoriów, zasady
dbania o higienę pojemników. Potem część poświęcona przygotowaniu posiłów – autorka podpowiada, jak je planować, co powinno się znaleźć w spiżarni bentomaniaka, jak mądrze kupować
i prawidłowo przechowywać produkty, by ułatwić sobie życie i nie
marnować żywności, w końcu jak układać jedzenie w lunchboxie.
W filozofii bento ma to kluczowe znaczenie. Nie tylko z powodów
estetycznych, ale także praktycznych. Chodzi o to, by po otwarciu
pudełka zastać w nim porządek, a nie mieszaninę składników.

Część właściwą autorka zorganizowała według
klucza pór roku. Również nieprzypadkowo, bo jedzenie zgodne z sezonem jest nie tylko zdrowe,
ale i tańsze. W przepisach znajdziemy odniesienia
do różnych kuchni, szczególne zauroczenie dotyczy azjatyckiej, stąd znajdziemy w niej takie nazwy
jak onigiri czy nikumiso i składniki typu makaron
soba, sos rybny czy mirin, ale nie jest to zbiór receptur z kulinarnego kosmosu. Wręcz przeciwnie
– produkty są ogólnodostępne, przepisy różnorodne, bogate, ale proste do wykonania, z dokładną instrukcją wykonania, uwagami dotyczącymi
przechowywania. Są tu dania wytrawne, słodkie, sałatki, przekąski, desery (wszystko, co można zjeść na zimno), do tego ładnie
i bezpretensjonalnie sfotografowane (Malwina Bareła jest współautorką zdjęć i specjalizuje w fotografii kulinarnej). Jeśli nawet nie
przekonają do filozofii bentowania, może z nich korzystać każdy,
kto ceni zdrową dietę.
Można się dopatrywać w książce odpowiedzi na modę – ta na
lunchboxy trwa od dłużego czasu, a rynek akcesoriów jest ogromny, jednak trudno zarzucić coś samej idei opierającej się w dużej
mierze na szacunku do jedzenia. Trendsetterzy przewidują, że
wszystko, co wiąże się z tzw. świadomym żywieniem będzie jedną z najsilniejszych tendencji w 2019 roku, a prawdopodobnie
i w przyszłych latach. Świadome, czyli zdrowe, nieprzetworzone,
właściwie przechowywane, ekologiczne i ekonomiczne – zasada
zero waist znajduje coraz więcej zwolenników, a internet jest pełen przepisów na ugotowanie liści kalafiora czy kreatywne wykorzystanie obierków z marchewki. Wśród różnych mód, ta wydaje
się bardzo wartościowa.
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Muffiny
piernikowe
z powidłami
śliwkowymi
Składniki (na ok. 12 sztuk):
» 120 g mąki pszennej
» 100 g mąki pszennej pełnoziarnistej
» 2 łyżki kakao
» 2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia
» 100 g cukru trzcinowego lub ksylitolu
» 1 i ½ łyżeczki przyprawy korzennej
» ½ łyżeczki cynamonu
» 2 jajka
» 1 szklanka mleka
» 100 ml oleju kokosowego
» 12 łyżeczek powideł śliwkowych

Sposób przygotowania:
Mąkę pszenną, mąkę pszenną pełnoziarnistą i kakao przesiać, dodać następnie proszek do pieczenia, cukier trzcinowy (lub ksylitol), przyprawę korzenną, cynamon i szczyptę
soli. Dokładnie wymieszać. W drugiej misce połączyć ze
sobą jajka, mleko i olej kokosowy (olej należy wcześniej
rozpuścić, by miał płynną konsystencję). Do mokrych składników dodać suche i całość sprawnie wymieszać. W razie
potrzeby, gdyby masa była zbyt gęsta, można dolać więcej
mleka. Masę przełożyć do papilotek na muffiny do ok. 1/3
wysokości, a następnie na środku umieścić po łyżeczce powideł śliwkowych. Pokryć pozostałą masą do ok. 3/4 wysokości papilotki. Piec w temp. 180 stopni przez ok. 25-30 minut.
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Sztuka
malowana
na twarzy
Karolina Maciejewska, wizażystka i kosmetolog, na co dzień pomaga
zmieniać wizerunek kobiet. Dla nas zgodziła się stanąć po drugiej stronie
obiektywu – w roli modelki. Efekt jej współpracy z fotografikiem Tomaszem
Pasulą prezentujemy w kilku wyrazistych odsłonach.

Moda
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Realizacja:
MUA/modelka: Karolina Maciejewska
Fotografia: Tomasz Pasula
Stylizacja: Marta Waluk
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Zdrowie i uroda

Okularnia

Okrągłe, „kocie”, klasyczne o stonowanych kolorach lub totalnie szalone, wielobarwne, lustrzane o kształcie skrzydeł motyla – opraw
okularowych na współczesnym rynku nie brakuje. Wybór to jednak nie tylko kwestia gustu i dopasowania fasonu do indywidualnych
potrzeb. Niezbędne jest badanie optometrysty, tak aby przede wszystkim prawidłowo dobrać szkła korekcyjne, a dopiero potem
właściwie osadzić je w danej oprawie. W salonach optycznych Okularnia można liczyć na pełną profesjonalną obsługę.

Zdrowie i uroda

k

to dziś nie ma smartfona, godzinami nie wpatruje się w monitory komputerów lub ekrany
telewizorów? Pytanie retoryczne. Jesteśmy
otoczeni elektroniką, która stanowi duże wyzwanie dla wzroku. Dlatego już od najmłodszych lat powinno się zadbać o prawidłowe widzenie.
Bywa, że dziecko niechętnie wykonuje szkolne obowiązki i nie
wynika to z problemów dydaktycznych, ale przyczyną może być
właśnie nieostre widzenie. Przekraczając 40. rok życia, zauważamy z kolei, że nasz dotąd doskonały wzrok zaczyna nas zawodzić,
gdy wykonujemy czynności z bliska, jak np. czytanie czy majsterkowanie. To tzw. presbiopia, czyli ogólnie rzecz ujmując, nasze
oczy też zaczynają się starzeć. Co wtedy? Wizyta u optometrysty
to dobre rozwiązanie.
Zawód optometrysta
- Optometrysta jest zawodem systemu ochrony zdrowia i zajmuje się korekcją wad wzroku, doborem odpowiednich szkieł lub
soczewek kontaktowych – wyjaśnia Katarzyna Urbanowicz, która
wraz z mężem Damianem od kilku lat z powodzeniem prowadzi
dwa salony optyczne Okularnia. Pani Katarzyna jest dyplomowaną optometrystką, ukończyła studia na Uniwersytecie Medycznym
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz posiada wieloletnie
doświadczenie w pracy w branży optycznej.
- Jako optometrystka korzystam z urządzeń i technologii pozwalającej mi ocenić wadę wzroku osoby badanej. Jestem,
można powiedzieć, specjalistą „pierwszego kontaktu”, ponieważ
podczas badania mogę dostrzec ewentualne problemy zdrowotne gałki ocznej, wyłapać wstępne symptomy choroby wzroku
i skierować daną osobę do okulisty – podkreśla pani Katarzyna.
– Kiedy jednak potrzebna jest korekcja wady wzroku, w naszych
salonach klienci otrzymują kompletną pomoc – od badania i oce-

ny wady, poprzez dobór szkieł i opraw korekcyjnych, po wykonanie okularów i wskazówki dotyczące pielęgnacji oczu. Co ważne
– bazujemy na sprawdzonych produktach renomowanych firm,
gwarantujących jakość naszych usług. Zależy nam na zdrowiu
i zadowoleniu klientów.
Okularnia przyjazna klientom
O tym, że właściciele Okularni przykładają wagę do komfortu
i jakości obsługi klienta, można przekonać się, odwiedzając ich
dwa salony – pierwszy w Koszalinie i drugi w Sianowie.
Okularnia w Koszalinie mieści się przy ul. Poprzecznej w pasażu
Czerwona Torebka. Klienci obsługiwani są w przytulnym, nowoczesnym i dobrze oświetlonym lokalu, gdzie oprawy okularowe są ciekawie wyeksponowane, a gabinet przeznaczony do badania wzroku dyskretnie wydzielony z przestrzeni salonu. Sianowski punkt
optyczny państwa Urbanowiczów mieści się w samym sercu miasta
przy ul. Armii Polskiej, w bliskim sąsiedztwie ratusza. Obie lokalizacje są zatem łatwo dostępne dla klientów, przyjazne dla osób z niepełnosprawnością poruszających się np. na wózkach inwalidzkich.
- Honorujemy kartę dużej rodziny oraz kartę seniora, udzielamy
zniżek dla osób posiadających recepty podlegające refundacji
NFZ – dodaje Damian Urbanowicz, współwłaściciel Okularni. –
Niedawno zmodyfikowaliśmy wyposażenie koszalińskiego salonu, aby stał się jeszcze bardziej komfortowy dla klientów. Staramy
się podążać za najnowszymi trendami mody, jeśli chodzi o oprawy
okularów zarówno korekcyjnych, jak i przeciwsłonecznych. Naszą
zasadą jest przedstawić klientowi możliwe rozwiązania problemu,
z jakim do nas trafia, i pomóc mu podjąć właściwą decyzję. Przedstawiamy różne opcje w zróżnicowanych cenach, aby każdy mógł
odnaleźć produkt, z którego będzie zadowolony. Podkreślamy,
że najważniejsze to odpowiednia pielęgnacja oczu i prawidłowa
korekcja wzroku. Dlatego wykonujemy różne rodzaje szkieł, m.in.
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progresywne, dwuogniskowe, przeciwsłoneczne z korekcją lub
fotochromowe.
Okularnia wie, jak zadbać także o oczy kierowców. Jeśli użytkownicy czterech kółek potrzebują specjalistycznych szkieł o podwyższonym kontraście i poprawiających komfort jazdy nocnej, to
z pewnością znajdą takie u państwa Urbanowiczów.
- Wykonujemy również okulary z powłoką filtrującą światło niebieskie emitowane przez telefony komórkowe i różnego rodzaju
monitory. To dodatkowa ochrona, oprócz tzw. popularnego antyrefleksu. Zdarza się, że klient życzy sobie szkła barwione. Może liczyć i na taką usługę w naszej Okularni – uzupełnia pani Katarzyna.
Soczewki bez tajemnic
Każdy, kto odwiedzi Okularnię, otrzyma nie tylko pakiet wiedzy na temat doboru odpowiednich soczewek kontaktowych, ich
budowy i zasad prawidłowego użytkowania. Przejdzie także szkolenie pod okiem szefowej salonu. Jak ważne są takie wskazówki
przekonał się niejeden „soczewkowy” nowicjusz. Pani Katarzyna
pokazuje sposób montowania soczewki na oku i bezpiecznego jej
zdejmowania. Warto skorzystać z takiego ćwiczenia i podpowiedzi,
pokonać odruchowy lęk przed kontaktem oka z ciałem obcym, jeśli
chcemy aby soczewki prawidłowo spełniały swoją funkcję.

- Kiedy spotykam się z pytaniem, co lepsze - soczewka czy
okulary korekcyjne, odpowiadam tak: możemy mieć soczewki,
zwłaszcza przy dużej wadzie wzroku są one wygodne, ale nie możemy zupełnie zrezygnować z okularów. Gdy nosimy okulary przeciwsłoneczne, a dodam, że należy ich używać zarówno latem jak
i zimą, albo gdy uprawiamy sport, świetnie sprawdzą się soczewki.
Bywa że praca, jaką wykonujemy, zmusza nas do stosowania soczewek, np. podczas prac na wysokości. Natomiast nie mogą one
być jedynym sposobem korekcji wzroku. Kiedy chorujemy, lepsze
będą okulary. Tak więc naczelna zasada – okulary korekcyjne bez
soczewek – tak, nigdy odwrotnie. W końcu oczy to zwierciadło duszy, lepiej żeby były zdrowe i widziały prawidłowo – podsumowuje
pani Katarzyna Urbanowicz.
Prywatnie właściciele Okularni to pasjonaci sportu, zwłaszcza
judo, jujitsu i jazdy konnej. Lubią też spacery i wyjazdy w plener.
Wiadomo – nic tak nie wpływa na komfort widzenia, jak aktywność
fizyczna, zdrowe odżywanie i świeże powietrze.
OPTYK OKULARNIA
Koszalin ul. Poprzeczna 3
kom. 607 881 776
Sianów ul. Armii Polskiej 20
kom. 606 500 142
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Wstydliwy
zapach z ust
Przejściowo w ciągu życia problem nieświeżego oddechu
dotknie niemal każdego z nas – przekonują lekarze. Jeśli
utrzymuje się długo, może sygnalizować chorobę albo
zaniedbania higieniczne.

s

ami często nie jesteśmy w stanie stwierdzić, że
nasz oddech odpycha. Nie odczuwamy własnej
przykrej woni – to naturalne. Jeśli ktoś z bliskich
albo znajomych nie zwróci nam uwagi wprost,
możemy się czegoś domyślić po reakcjach ludzi,
z którymi się kontaktujemy. A wtedy rodzi się wstyd i poszukiwanie sposobu zaradzenia dyskredytującej towarzysko przypadłości.

a więc także bakterii beztlenowych uwalniających lotne związki
siarki. Język czyścimy specjalnie do tego przeznaczoną szczoteczką albo szpatułką. I równie często jak zęby! Są również dostępne
na rynku pastylki pomagające w zwalczaniu nalotu na języku.

Nieświeży oddech nie jest chorobą, jest objawem. Może wskazywać na przewlekłe zapalenie migdałków, zapalenie zatok, anginę, ostry nieżyt żołądka albo jego wrzodzenie, infekcje przewodu
pokarmowego, nieżyt wątroby, cukrzycę albo nawet nowotwór
któregoś z narządów wewnętrznych. Najczęściej jednak wiąże się
z chorobami w obrębie jamy ustnej. Dlatego pomocy w tej wstydliwej sprawie należy szukać najpierw u stomatologa, a w drugiej
kolejności u laryngologa.

3. Regularnie odwiedzamy dentystę. Dbamy o to, by szybko
uzupełniać ubytki w zębach i leczyć nawracającą próchnicę.

Tym, co powoduje paskudną woń w ludzkim oddechu są lotne związki siarki. Uwalniają się one np. z nalotu nazębnego, nalotu na języku, gnijących w jamie ustnej mikroskopijnych resztek
jedzenia (zwłaszcza mięsa). Źródłem związków siarkowych mogą
być również stany zapalne dziąseł i przyzębia, a przede wszystkim
próchnica zębów. Nawet drobna z pozoru zmiana próchnicza jest
zdolna popsuć oddech. Po jej wyleczeniu albo wyleczeniu zmian
w śluzówce jamy ustnej i przy częstym, prawidłowym czyszczeniu
zębów przykre dolegliwości powinny ustąpić.
Odrębną sprawą jest tzw. halitoza poranna (od halitosis, czyli
łacińskiego określenia cuchnącego oddechu), z którą mamy do
czynienia bardzo często rankiem. Po nocy, kiedy wydzielanie śliny
bardzo się zmniejsza, wydychane powietrze zawiera więcej lotnych związków siarki, bo nie zostały one po prostu zmyte śliną.
Dla zwalczenia halitozy porannej wystarczy zazwyczaj dokładne
wyszczotkowanie zębów i przepłukanie ich.
Jak się pozbyć nieprzyjemnej woni z ust?
1. Podstawa to utrzymywanie w higienie zębów, dziąseł i języka.
Z konieczności czyszczenia tego ostatniego zdaje sobie sprawę
niewiele osób. A to właśnie na nim gromadzi się dużo osadu,

2. Myjemy zęby co najmniej dwa razy dziennie, a jeśli to możliwe – po każdym posiłku. Szczotkowanie z użyciem pasty powinno
każdorazowo trwać co najmniej 3-4 minuty.

4. Stosujemy nić dentystyczną, dzięki której można usunąć osad
z przestrzeni międzyzębowych. Używamy również płynów do płukania ust; są skuteczniejsze niż woda, bo zawierają substancje
bakteriobójcze.
5. Często wymieniamy szczoteczkę do zębów.
6. Nie dopuszczamy do powstania stanów zapalnych gardła
i migdałków.
7. Na utrzymywanie się przykrego zapachu oddechu wpływ ma
palenie tytoniu i nadużywanie alkoholu. Warto pamiętać, że stosowanie w tym przypadku odświeżaczy do ust, pastylek, drażetek
przynosi efekt połowiczny i krótkotrwały. Najlepszym rozwiązaniem jest rzucić palenie i nie przesadzać z piciem.
8. Naturalnym sposobem neutralizacji przykrej woni w ustach
jest żucie natki pietruszki albo rozgryzanie ziaren kawy.
9. W trwałym pozbyciu się halitozy pomagają suplementy diety
zawierające cynk. Ale pamiętajmy: ich stosowanie powinno być
skonsultowane z lekarzem.
10. Jeśli mimo maksymalnej dbałości o higienę stomatologiczną dolegliwość się utrzymuje, nie lekceważmy jej. Zgłośmy się
z tym do lekarza rodzinnego, który zdecyduje, czy potrzebne są
jakieś dodatkowe badania pozwalające potwierdzić albo wyeliminować poważne schorzenie.

OD WIZJI DO PERFEKCJI

MILLENNIUM DENTAL

Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl
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Nie dzielę patriotyzmu
na odświętny i codzienny
Tegoroczne obchody Dnia Niepodległości, w stulecie odrodzenia się państwowości polskiej, były w Koszalinie szczególnym
wydarzeniem. Jeszcze nigdy tak wielu koszalinian nie świętowało razem. Wokół placu przed ratuszem, wzdłuż ulicy Zwycięstwa
i na placu przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego zgromadził się tłum szacowany na 4,5 do 5 tysięcy osób. Niewiele
mniej mieszkańców Koszalina zebrało się wieczorem pod „Ptakami” Władysława Hasiora. To wszystko pokazuje, że jest w nas
potrzeba wspólnego celebrowania ważnych wydarzeń. „Mamy w sercu Polskę” – kwitowali fotograficzne relacje z uroczystości
internauci. Z Piotrem Jedlińskim, prezydentem Koszalina, rozmawiamy o tym, czym współcześnie jest patriotyzm i w czym wyraża się
on w wymiarze lokalnym.

w

tym roku w okolicach 11 listopada w Polsce
szczególnie wiele mówiło się o miłości do Ojczyzny. I nic w tym dziwnego – obchodzimy
przecież stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Po ponad 120 latach na mapach
świata ponownie pojawił się nasz kraj. Czy 11 listopada jest dla
Pana ważną datą?
- Myślę, że dla każdego Polaka ten dzień jest niezwykle istotny, choć to data symboliczna. Przyjęliśmy, że nasz kraj odzyskał
niepodległość po przyjeździe do Warszawy Józefa Piłsudskiego,
który został zwolniony z magdeburskiego więzienia. Ale tak naprawdę konkretne starania o odzyskanie niepodległości podjęła
wcześniej chociażby Rada Regencyjna, która już 7 października
1918 r. powołała się na 13. punkt programu pokojowego amerykańskiego prezydenta Thomasa Wilsona i zapowiedziała niepodległość Polski, a z czasem przejęła kontrolę nad polskimi
oddziałami wojskowymi. Pamiętajmy też, że polsko-ukraińskie
walki o Lwów wybuchły 1 listopada, a więc prawie dwa tygodnie
wcześniej niż data, którą oficjalnie honorujemy. Nie zmienia to
jednak faktu, że każdemu państwu potrzebny jest symbol i dla

Polski takim symbolem jest bez wątpienia 11 listopada. Odrodzenie naszej ojczyzny po ponad stuletniej niewoli przy rozbiciu na
trzy różnie rozwijające się organizmy państwowe to wydarzenie
wyjątkowe na skalę historii naszego globu. Polska nie dostała tej
niepodległości raz na zawsze – musiała ją utrzymać krwią swoich
żołnierzy. Bitwa warszawska z 1920 r. jest kolejnym istotnym symbolem związanym z odzyskaniem naszego niepodległego bytu.
To był prawdziwy pokaz polskiego patriotyzmu.
- Patriotyzm jest rozumiany przez wiele osób w różny sposób.
Przy okazji tegorocznego wyjątkowego i szczególnego polskiego święta czasem pada określenie „nowoczesny patriotyzm”.
Czy możemy zatem mówić o nowoczesnej odmianie patriotyzmu?
- Jestem przeciwny rozróżnianiu patriotyzmu „odświętnego”
i patriotyzmu dnia codziennego. Patriotyzm w jakimś stopniu
przenika wszystkie sfery naszej aktywności, niezależnie od miejsca i czasu, bo większość naszych aktywności nie ma charakteru
indywidualnego, ale tkwi w szerszym kontekście społecznym.
To dla mnie myślenie o przyszłości Polski, to działanie na rzecz
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rozwoju mojego kraju i regionu, to dbanie o drugiego człowieka. Patriotyzm to branie odpowiedzialności za przyszłość. Wydaje
mi się, że wszyscy podobnie definiujemy, czym jest patriotyzm.
Jest nim rzetelna praca, znajomość historii regionu, kraju, udział
w wyborach oraz aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Patriota to człowiek prowadzący życie aktywne i kreatywne, to także człowiek świadomy przeszłości swojego kraju, ale i dumny
z tego, jaka jest Polska obecnie. To osoba myśląca pozytywnie,
stawiająca na rozwój swojej miejscowości, najbliższego otoczenia. Dotyczy to wszystkich, bez względu na pozycję społeczną
czy status materialny. Trzeba być kompetentnym urzędnikiem,
dobrym nauczycielem, solidnym przedsiębiorcą itd. – rzetelnie
wypełniając zobowiązania wobec państwa i społeczeństwa. Istot-

nym elementem jest kwestia świadomości jednostki, jej poczucia
przynależności do wspólnoty narodowej. Gdy granice przestają
dzielić, jedyne, co każda grupa ma do zaoferowania, to oryginalność kulturowa. Z jednej strony zaciera się ona przez globalizację,
ale z drugiej strony globalizacja zwiększa wrażliwość na lokalność.
Niemal wszyscy wzruszamy się, słysząc „Mazurek Dąbrowskiego”.
I to nie tylko podczas uroczystości państwowych, ale na przykład
z okazji mistrzowskich osiągnięć sportowców i z innych powodów,
dzięki którym czujemy radość i dumę świadczącą o więzi narodowej. Tego rodzaju emocje są przykładem patriotycznych przeżyć
w odniesieniu do swojego kraju, ale też w stosunku do małych
ojczyzn: miasta, wsi, regionu. Nowoczesny patriota to Polak bez
kompleksów, ale i bez zapędów szowinistycznych czy ksenofo-
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bicznego zadęcia, nastawiony na samorealizację. Uważam, że
patriotyzm przejawia się w ludzkich poglądach i zachowaniach.
Nie można go nakazać „na siłę”, ani pod groźbą kary. Poczucie
patriotyzmu wynosimy poprzez wychowanie, przede wszystkim
z domu rodzinnego. A zatem rodzina, a także odpowiedni system edukacji odgrywają ważną rolę w kreowaniu patriotycznych
poglądów. Trzeba oddziaływać w atrakcyjny sposób, aby młodzi
ludzie nie traktowali patriotyzmu jak utarty schemat, wyświechtany slogan. Pamiętajmy, że patriotyzm od wieków zajmuje ważne
miejsce w dziedzinie kulturotwórczej, w pracach malarskich wielu
mistrzów pędzla, w dziełach kompozytorów, rzeźbiarzy, poetów,
pisarzy. Teatr, film, prasa, radio, telewizja – stanowią istotny potencjał w zakresie prezentacji patriotycznych treści. To oczywiste,
że młode pokolenia Polaków powinny poznawać obiektywną historię narodu, a także patriotyczną literaturę Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Sienkiewicza i innych autorów, w tym również
współczesnych. Aby zrozumieć i docenić bohaterów przeszłości,
i mieć własne przemyślenia jak być patriotą teraz, w obecnych
realiach, w których potrzebna jest aktywność społeczeństwa obywatelskiego.

- Czyli patriotyzm to nie sztandary, na których widać powstańczą krew?
- To też jest patriotyzm, inny jego wymiar. Nie ma przecież
wspólnoty narodowej bez wspólnej pamięci. Wyraz „ojczyzna"
nie powinien być dla nas pustym, choć pięknie brzmiącym słowem - winien przede wszystkim oznaczać wartości, które są istotne dla naszego – wspólnego, społecznego życia. Nie wystarczy
dużo i pięknie mówić o dobru naszego kraju - trzeba jeszcze dać
świadectwo przywiązania do wartości, jakie dla wszystkich Polaków są cenne. Te wartości wybrali nasi przodkowie, którzy walczyli
w powstaniach XIX wieku, w okopach I wojny światowej, w Bitwie
warszawskiej przeciw Rosji bolszewickiej. Wszystko po to, aby być
wolnym narodem. Nowoczesny patriotyzm zrywa z lansowanym
przez niektórych błędnym przekonaniem, że miłość do Polski
jest czymś archaicznym lub wstydliwym. Przeciwnie: postawa szacunku i oddania własnej Ojczyźnie w dzisiejszych czasach nic nie
straciła na swojej aktualności. Nowoczesny patriotyzm polega na
tym, że normalne obowiązki są po prostu normalne. Uprawiajmy
patriotyzm prostych spraw, małych rzeczy. Współczesny patriotyzm powinien być dbaniem o takie codzienne, a ważne rzeczy.
O mowę ojczystą, o dom, o rodzinę, tradycje. O to by nasze podwórko było czyste, a dzieci dobrze wychowane, w odpowiednich wartościach. Jak każdy zajmie się tym na swoim poletku, to
cała Polska taka właśnie będzie. Zadbana, pełna ciekawych ludzi,
rozwijająca się i przyjazna.
- Czyli stawiajmy na rodzinę i patriotyzm lokalny?
- Nie do końca. Moim zdaniem lokalny patriotyzm nie kłóci się
z tym krajowym. Oba te patriotyzmy się przenikają. Współgrają
ze sobą. Posłużę się przy przykładem flagi narodowej. Na biało-czerwonych barwach kibice chętnie wypisują nazwy swoich
miejscowości. Myślimy zatem o Polsce przez pryzmat Małej Ojczyzny. Nie inaczej było podczas tegorocznych obchodów Święta Niepodległości w Koszalinie. Rozpoczęliśmy je już w sierpniu
pod hasłem „100 dni na 100-lecie niepodległości”. Od tego cza-
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su w Koszalinie przy wielu okazjach przypominamy, że 2018 rok
jest dla Polski rokiem szczególnym. Nasz teatr przygotował premierę związaną z 11 listopada, czyli „Wyzwolenie”, filharmonia
prezentuje cykl koncertów z muzyką z epoki, odbywają się inne
widowiska teatralne i muzyczne, przybliżamy przeszłość naszego
kraju poprzez wystawy historyczne na wolnym powietrzu, w autobusach MZK odtwarzane były audiobooki z treścią patriotyczną – to tylko część wydarzeń przygotowanych w Koszalinie na
tę okazję. Kulminacja nastąpiła 11 listopada. W piątek (9.11 br.)
w kinie „Kryterium” zaprezentowali się koszalińscy historycy, którzy przybliżali słuchaczom różne zagadnienia związane z przeszłością. W sobotę (10.11 br.) na stacji kolejki wąskotorowej
odbyło się widowisko historyczne „Zdobycie pociągu pancernego pod Rynarzewem”, które nawiązywało do wydarzeń z Powstania Wielkopolskiego. W niedzielę (11 listopada br.) główne
uroczystości rozpoczęły o godz. 10 na Rynku Staromiejskim. Po
raz pierwszy w historii polskiego Koszalina celebrowana tu była
msza polowa, w której wzięli udział żołnierze wszystkich stacjonujących w naszym mieście formacji. Po niej odbyły się główne
uroczystości zakończone kolejną Koszalińską Paradą Niepodległości, którą poprowadził Józef Piłsudski na koniu, a w której
uczestniczyła rekordowa liczba koszalinian. Pokazane zostały pojazdy wojskowe, stare samochody i motocykle. Pod pomnikiem
marszałka Józefa Piłsudskiego złożyliśmy wiązanki kwiatów.
Z placu Zwycięstwa wróciliśmy na Rynek Staromiejski na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Nieco później przenieśliśmy
się do Archiwum Państwowego, które przygotowało wiele intersujących niespodzianek – od pokazu mody historycznej oraz
militariów i sprzętu wojskowego, przez warsztaty genealogiczne,
aż po liczne wystawy i pokazy filmów i zdjęć z epoki. Wieczorem
natomiast zapłonęły „Ptaki” Władysława Hasiora – znów w obecności ogromnej liczby mieszkańców Koszalina. Nie oznacza to,
że 11 listopada zakończyliśmy obchody odzyskania niepodległości: przykładowo Koszalińska Biblioteka Publiczna zaprasza
na spotkania i debaty, a Archiwum Państwowe na prezentację
archiwalnych fotografii ożywionych w zabytkowym fotoplastykonie. Serdecznie na te wszystkie wydarzenia zapraszam.
- Jak ocenia Pan tegoroczne, jubileuszowe uroczystości
100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, które odbyły
się w Koszalinie?
- Jestem niezwykle dumny, że wzięło w nich udział tak wielu
mieszkańców naszego miasta. Widać, że koszalinianie potrzebowali, by godnie uczcić tę niecodzienną rocznicę w historii
Polski. Chciałbym za tę frekwencję serdecznie im podziękować
– patrząc, jak wielkie zainteresowanie budzą uroczystości i z jaką
radością je obchodzimy, czułem, że jesteśmy wspólnotą, przed
którą stoją takie same cele. Znikły wszelkie podziały – koszalinianie byli jednością. Czułem autentyczną dumę. Zdaję sobie
sprawę, że było to możliwe dzięki owocnej współpracy wielu
koszalińskich grup, którym przyświecał wspólny cel godnego
uczczenia wielkiego polskiego święta. Składam podziękowania przede wszystkim Komitetowi Honorowemu koszalińskich
obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
w skład którego weszli przedstawiciele organizacji i grup społecznych naszego miasta. Chylę czoło przed pracą służb mundurowych z płk. Mariuszem Janikowskim, dowódcą Garnizonu
Koszalin, na czele, a także przed pracownikami miejskich instytucji kultury, spółek komunalnych, miejskich jednostek organizacyjnych, szkół i przedszkoli, jak również i samego ratusza; przed
koszalińskim Archiwum Państwowym, koszalińskimi historykami,
grupami rekonstrukcyjnymi, harcerzami, Związkiem Piłsudczyków, radami osiedli, Koszalińskim Komitetem Obchodów Ważnych Rocznic Narodowych, Stowarzyszeniem im. Marszałka Józefa Piłsudskiego i wszystkimi, którzy brali udział w Koszalińskiej
Paradzie Niepodległości. To dzięki nim godnie upamiętniliśmy
100-lecie odzyskania niepodległości.
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Leć nasz orle w górnym pędzie,
Sławie, Polsce, światu służ!

nieśli kwiaty przed pomnik na Chełmskiej. W tymże dniu w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej odbyła się konferencja.

Ten fragment Warszawianki wyryto na 10-tonowym granicie na
Górze Chełmskiej, gdzie trudzili się powstańcy. Zmieszczono też
dedykację od rodaków, a na szczycie głazu umocowano krzyż
z żeliwa patynowanego i orła z czasu zrywu. Pomnik Drogi do
Wolności odsłonięto 29 XI 2005 r., w 175 rocznicę powstania. Poświęcił biskup Kazimierz Nycz. List przysłała Barbara Czartoryska.

Dwa lata później nakładem Muzeum w Koszalinie i koszalińskiego Archiwum Państwowego ukazało się 570-stronicowe ilustrowane pokłosie tych okoliczności – piękna książka pod redakcją
naukową Tomasza Katafiasza. Inspiratorką całości była Joanna
Chojecka, która znalazła rewelacyjne dokumenty dotyczące
pomorskiego losu powstańców – i to jest odrębny pasjonujący
wątek.

Od 8 X 2013 do 29 XI trwała w Młynie (Muzeum w Koszalinie)
licząca ponad 400 eksponatów wystawa „Na tułaczym szlaku –
powstańcy listopadowi na Pomorzu”. Uczestnicy wernisażu przy-

Pomnik Drogi do Wolności na Górze Chełmskiej odsłonięto 29 XI
2005 r., w 175 rocznicę powstania listopadowego.
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Wernisaż wystawy „Na tułaczym szlaku – powstańcy listopadowi na Pomorzu”. Z mikrofonem dr Tomasz Katafiasz, komisarz wystawy i redaktor naukowy książki.

Listopadowi tułacze
z Góry Chełmskiej

O tym, dlaczego 80 żołnierzy z powstania listopadowego budowało odcinek Koszalin-Sianów drogi Anklam-Szczecin-Gdańsk przebijając się przez masyw Góry Chełmskiej i o koszalińskich szewcach opowiadają historycy Tomasz Katafiasz i Joanna Chojecka.

m

arek Zagalewski: - W niespełna rok od pamiętnej nocy z 29 na 30 listopada 1830
roku było już po wszystkim: 5 X 1831
w okolicach Brodnicy ostatni duży oddział
armii polskiej (ok. 25 tysięcy) przemieścił
się do Prus, gdzie został internowany.
Tomasz Katafiasz: - Po kapitulacji Warszawy 7 IX 1831 r. umówiliśmy się z Rosjanami, że armia polska opuściwszy stolicę zaczeka
w Płockiem na efekty rozmów. Kierownictwu powstania zdawało
się jeszcze na skutek obietnic wielkiego księcia Michała, że car
Mikołaj wybaczy Polakom i wszystko wróci do stanu sprzed powstania, łącznie z polską armią w Królestwie. Gdy się okazało, że
mamy złożyć broń i zdać się na niełaskę Rosjan, a ich przewaga
pozbawiała walkę sensu, powstańcy przeszli do Prus. Wcześniej
mniejsza część wojsk z południa poszła do Austrowęgier.
– Jaki był status powstańców w Prusach?
– Flüchtlinge (uchodźcy, uciekinierzy). Internowano ich jako
buntowników przeciw prawowitemu władcy – pamiętajmy, że Mikołaj był nie tylko imperatorem, ale i królem Polski. Zdali Prusakom broń, część zniszczyli. Te 25 tysięcy to były główne siły pod
dowództwem ostatniego wodza naczelnego gen. Macieja Rybińskiego. Prowadzili 95 armat i tysiące koni, które zresztą stały się
kłopotem, bo trzeba je było utrzymać; powstańcy sprzedawali te
konie miejscowej ludności za grosze.
– Rozbrojeni mogli wrócić do ojczyzny?
– Nie chcieli, choć Prusacy ich do tego nakłaniali niemal siłą, powołując się na amnestię ogłoszoną przez cara. Były incydenty, że

nawet bronią próbowano Polaków wpędzić z powrotem do Królestwa Polskiego. Byli niepożądani. Na Pomorzu Nadwiślańskim
czy w Wielkopolsce już mieszkali Polacy; niemało Wielkopolan
uczestniczyło w powstaniu. Tu mieszkały ich rodziny. Istniał żywioł
polski. Prusy bały się, że powstańcy-uciekinierzy, bohaterowie
świeżych walk, mając takie oparcie na ziemiach etnicznie polskich
mogą tym razem wywołać powstanie antypruskie.
– Dlaczego mimo amnestii nie chcieli wracać?
– Nie obejmowała spiskowców, przy czym uznanie, kto był
„winny”, było umowne – zależało od stosunku władz rosyjskich do
człowieka, co mogło się okazać już po powrocie. Poza tym o ile
polskich oficerów car już w armii nie chciał, o tyle niższych rangą
– tak. A że już zlikwidowano polską, wcielono by ich do rosyjskiej,
jeśli nie zaliczyli przypisanych prawem 15 lat służby. Następnie
rzucono by np. do walki z góralami na Kaukazie. Jeśli wracali, to
oficerowie – do rodzin i majątków. Żyli z ziemi lub dzięki wykształceniu czy koneksjom podejmowali inny zarobek.
– A wyjazd dalej na zachód?
– A, pewnie! Prusacy to też ułatwiali. I oficerowie – często w nadziei na kolejny czyn zbrojny, np. legionowy – jechali, głównie do
Francji. Jednak prostych żołnierzy nie było na to stać, zwłaszcza że
dostawali o wiele mniejszy żołd.
– Wciąż dostawali?
– Od Prus. Płaciły, gdyż otrzymały od Mikołaja obietnicę refundacji kosztów utrzymania Polaków. Sprawa prestiżowa: to
wprawdzie ludzie zbuntowani, ale wciąż jego poddani i żołnierze.
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Wierne rekonstrukcje czapek autorstwa Jacka Jaworskiego z Warszawy,
który robił wojskowe stroje do filmu Andrzej Wajdy „Pan Tadeusz”.
ona swe rządy we Francji i Anglii, że nic nie robią i domagała się
wyrwania Polaków. Było ich coraz mniej, ale pobyt w twierdzach
się przedłużał. Wyczarterowano więc statki, które miały przewieźć
naszych rodaków do Ameryki. Część popłynęła, ale nie chcieli aż
za ocean i zmusili kapitanów do zawinięcia w Anglii, niektórzy zaś
dopłynęli do północnej Afryki, gdzie zasilili francuską Legię Cudzoziemską.
– A ci, co zostali w twierdzach?
– Była grupa, która w ogóle odmówiła podróży morskiej. Część
tych z Grudziądza we wrześniu 1833 r. trafiła pod Koszalin – rozlokowano ich u gospodarzy w Sianowie, Kłosie i Gorzebądzu.
Pod nadzorem konduktora Arndta (stopień w cywilnym korpusie
inżynieryjnym) budowali odcinek Koszalin-Sianów (dziś ul. Słupska) pierwszej dalekobieżnej pomorskiej szosy bitej od Anklam
koło Uznamu do Gdańska, m.in. przebijając się przez masyw Góry
Chełmskiej. Był tu szlak, lecz pokrętny i wiódł górą, przez jary
i zarośla. Teraz powstańcy profilowali go, poszerzali i utwardzali
tłuczniem.
– Co o nich wiemy?
– Ich liczb się wahała, w sumie pracowało tu ok. 80 Polaków.
Zachowało się kilkanaście nazwisk, zresztą zniekształconych przez
pruskich skrybów. Domniemać można jak po polsku brzmiały:
Stempin to zapewne Stępień.

Okładka książki „Na tułaczym szlaku...” – niemiecka
rycina symbolizuje upadek powstania listopadowego.
– I co z tymi, którzy utkwili w Prusach?
– Początkowo skierowano ich na kwatery prywatne na terenach
przygranicznych, głównie do Polaków. Tylko że wzmacniali gospodarstwa i rodziny, czyli z punktu widzenia Prus umacniali polskość.
Dlatego wysunięto koncepcję, że jeśli już mają się osiedlić, to na
zachodnim Pomorzu, gdzie roztopiliby się w żywiole niemieckim.
W końcu jednak większość zabrano do prymitywnych obozów
z szałasami. Ale też powstał pomysł, żeby zarobili na siebie pracami fortyfikacyjnymi – Prusy wtedy rozbudowywały twierdze. Powstańcy trafili do twierdz Grudziądz i Wisłoujście. Żeby nie uciekli,
nawet przykuwano ich na noc.
– Czemu musieli zarobić, skoro Rosja refundowała koszty?
– Tylko w przypadku powrotu Polaka do Polski. Gdy zostawał
lub emigrował dalej, spadały na stronę pruską. A na samodzielne
osiedlanie się Polaków nie chciano się zgodzić, bo ich się obawiano jako niespokojnego żywiołu.
– W książce „Na tułaczym szlaku” pod Pańską redakcją jest
mowa o statkach, które miały zabrać powstańców do Ameryki.
– Właściwie stali się więźniami, co wywoływało oburzenie pełnej sympatii dla nas zachodniej opinii publicznej. Krytykowała

– A tryb pracy i życie prywatne? Mogli chodzić na msze do Koszalina?
– Raczej nie mieli długiego dnia pracy z uwagi na jesienny mrok.
Na zimę chciano ich przerzucić do pracy w majątkach. Wymieniany jest przede wszystkim zespół gospodarstw junkra, który był...
dyrektorem budowy szos. Wiemy, że jeden z powstańców był
z żoną i dzieckiem. Msze nie wchodziły w rachubę, bo katolicki
kościół św. Józefa wzniesiono ponad 30 lat później. Zapewne nawet nie mieli kapelana, bo tak istotna postać byłaby wspomniana.
Na pewno kontaktowali się z miejscowymi, poznawali język; jeśli
uciułali grosz, to zachodzili do karczmy, ale to wyobrażenia.
– Gdy skończyli tę robotę, to czy...
– Nie skończyli. Po dwóch miesiącach władze uznały, że są za
mało wydajni i nie tak tani jak miejscowa siła robocza. 1 XII 1833
konduktor Arndt zawiadomił przełożonych, że Polaków odesłano
z powrotem do twierdzy Grudziądz.
Dr Tomasz Katafiasz – do niedawna kierownik działu Muzeum w Koszalinie, obecnie w Akademii Pomorskiej. Prezes
słupskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego
i założyciel koła w Koszalinie. Bada polski wysiłek zbrojny
i niepodległościowe tradycje naszego skautingu i harcerstwa. Autor 60 prac. Członek honorowy elitarnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Napoleońskiego. Właściciel
kolekcji liczącej 5000 żołnierzyków z przewagą armii Bonapartego.
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ak Pani dotarła do naszych bohaterów?
– W 2011 Jola Rudnik z Radia Koszalin poprosiła
mnie o wypowiedź o nich – sam fakt, że tu byli, był
znany, ale to wiedza ogólna; w opracowaniu Theodora Schmidta z 1853 była tylko wzmianka. Nie
chciałam na okrągło odgrzewać kotletów, a dziennikarka dociskała, interesowali ją ci konkretni z Góry Chełmskiej.
Przeprowadziłam kwerendę archiwów szczecińskich. Ryłam aż
w zespole akt znalazłam poszyt o sygnaturze 10, datowany na
1833 r.: „Skierowanie polskich żołnierzy do budowy szos na Pomorzu”. Buzia nie przestawała mi się cieszyć. Nikt tego nie znał.
– Parę szczegółów?
– Rozdano im łopaty, szpadle i taczki. Był rachunek za wykonanie 44 par roboczych spodni, butów i czapek, rozliczenia dniówek,
specyfikacja kosztów transportu 16 chorych do lazaretu w Sławnie.
Inny zapis mówił o dezercji jednego z Polaków – samo określenie
świadczy, jak ich traktowano, byli pod ścisłym dozorem.
– Żaden tu nie został? Na przykład ożeniwszy się z niemiecką
dziewczyną?
– Nie wiemy. Ale trzech się pojawiło, w latach 1836-38, w Koszalinie. Można przyjąć, że w 1833 budowali szosę, zabrano ich jak
innych do Grudziądza i wrócili w strony, które już znali.

Skojarzyłam ten Grudziądz i bingo! To ci sami powstańcy, kolejne
nieznane źródło. Nie zdążyłam już dokumentu dać na wystawę,
ale do książki o tułaczach weszli.
– Kto to ci trzej?
– Tomasz Lewiński, Szczepan Ligęza i Antoni Zadroszyński przybyli do Koszalina żyć i pracować. Zatrudnili się jako czeladnicy
u mistrzów szewskich z tym, że Ligęza w Świeszynie. Ten jeden
umiał się podpisać. Lewiński już w 1838 umarł na zapalenie płuc
w wieku 30 lat.
– To fascynujące, że po tylu latach jest tak dużo do odkrycia.
Ale właściwie dlaczego? Mało badaczy w porównaniu z archiwami, bariera języka, pismo gotyckie? A może pracują nad samymi
poszytami, nie nad zagadnieniami kojarząc poszyty z różnych
miejsc?
– Wszystko, co pan wymienił. Oczywiście kluczowe jest zagadnienie, a nie jednostki archiwalne; właśnie dla zagadnienia poszerzyłam kwerendę np. o Berlin. Temat musi mieć swojego entuzjastę.
– A wywiad?
– Jaki wywiad? Aaa, dla radia! Też udany.
Autor: Marek Zagalewski / Foto: Ilona Łukjaniuk (muzeum)

– Ale jak w poszycie z 1833 znalazła Pani trzech, którzy się pojawili dopiero w latach 1836-38?
– To następna historia! Znalazłam ich gdzie indziej. Kiedy opracowywałam ten poszyt o powstańcach na użytek wystawy i książki,
równolegle pracowałam z moim zespołem nad publikacją „Akta
miasta Koszalina” i po jakimś czasie – tym razem w zbiorach koszalińskich – natknęłam się z kolei na poszyt „Zakwaterowanie
polskich uciekinierów podlegających twierdzy Grudziądz, dla
których powrót do ojczyzny jest zamknięty, i nadzór nad tymiż”.

Joanna Chojecka – w poszukiwaniach sięga do doświadczeń archiwistyki niemieckiej (jest absolwentką m.in. Szkoły
Archiwalnej w Marburgu). W dorobku ma opracowanie i tłumaczenie XVIII-wiecznej kroniki Koszalina Johanna Davida
Wendlanda; dyrektorka koszalińskiego Archiwum Państwowego.
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Życie śmietanką płynące

s

W hołdzie Stefanowi „Kisielowi” Kisielewskiemu

wego czasu lubiłem ja, proszę Państwa, napić się
kawy rozpuszczalnej ze śmietanką, która to śmietanka była i jest dystrybuowana w takich małych
plastykowych pojemniczkach. Co ważne, lubiłem
wlać do kawy z trzy, cztery pojemniczki, tak by
kawa moja miała jednak swoją słodycz, bo któż z nas nie lubi życia
sobie dosłodzić, choćby na chwilę. Ba! Ale żeby wlać śmietankę
trzeba było ten pojemniczek jakoś otworzyć. I tu zaczynała się
większa akrobatyka w moim wydaniu…
Julian Tuwim mówił, że ludzie dzielą się na tych, którzy z kilku
bateryjek i drucików są w stanie zrobić radio i tych, którzy z radia
są w stanie zrobić kilka bateryjek i drucików. Należę do tej drugiej grupy, więc jeżeli muszę wykonać jakąś czynność manualną
kończy się to na ogół atakami wściekłości,
paranoi i ogólną demolką.
Nie inaczej było w przypadku pojemniczków „śmietankowych”. Do pojemniczka jest szczelnie przyklejona twarda
folia stanowiąca jego górne przykrycie
zawierająca informacje o tym, że jest to
śmietanka właśnie i kto ją wyprodukował.
Wydawać by się mogło – nic prostszego:
trzeba tę folię oderwać. Ale, do cholery
jak? Pocierałem folię palcami, żeby oderwała się choć o milimetr, kombinowałem,
że ja właśnie za ten milimetr złapię ją palcami i oderwę od pojemniczka. Ale nie
drgnęła nawet, skubana.
Zmieniłem taktykę. Wbijałem w folię od
góry długopis, albo zaostrzony ołówek
chcąc zrobić dziurę i dorwać się w końcu
do śmietanki, jak niedźwiedź do plastra
miodu. Dziura i owszem się robiła, ale
połowa śmietanki wystrzeliwała z pojemniczka wprost na moją
koszulę. W ten sposób, żeby uzyskać pożądaną słodycz musiałem
używać nie czterech, a ośmiu śmietanek. Dostawałem przy tym
wszystkim szału, rzucałem pojemniczkami, deptałem je, a kiedy
zmęczony po tym wszystkim siadałem nad kawą, która w ogóle
mi nie smakowała, dopadała mnie paranoja. Myślałem wtedy: „To
na pewno jest tak, że ci producenci śmietanek robią to wszystko
przeciwko mnie. Tu musi chodzić o mnie właśnie”.
Zostawmy na chwilę śmietankę i zastanówmy się: czyż nie taka
jest właśnie historia życia człowieka współczesnego? Wciąż coś
nie wychodzi. A jak już wyjdzie, to okazuje się że za późno, albo
za wcześnie.

Weźmy na przykład kogoś, kto ma ochotę, jak to się dzisiaj
mówi: stracić kontrolę nad kontem na twitterze. Powiedzmy 12 listopada. Nie. Właśnie wtedy zamkną mu najbliższy monopolowy
specjalną ustawą, która – co się nigdy nie zdarza - weszła w życie
w trzy dni. Naprawdę, trudno nie popaść w paranoję. No bo jak
to w trzy dni? Przecież to musi być akcja skierowana dokładnie
przeciwko jego – nomen omen - pragnieniu. Albo przypadek
człowieka, który już wypolerował kij bejsbolowy, już wyprał czerwono-białą kominiarkę, żeby godnie uczcić 100-lecie niepodległości kraju na ulicach stolicy, ale nie… Na cztery dni przed
jakaś facetka w telewizorze mówi mu, że „Bardzo jej przykho,
ale mahsz się nie odbędzie”. No to przecież szału można dostać.
I tak na okrągło. Kiedy masz coś zrobić, zachorujesz. Kiedy wyzdrowiejesz, już za późno, żeby to zrobić. Kiedy nie lubisz szefa,
zarząd przedłuża mu kontrakt na pięć
lat, kiedy już go polubisz, facet idzie na
emeryturę i przychodzi ktoś znacznie
gorszy. Kiedy kupisz synkowi chomika,
nie znosisz go serdecznie tego gryzonia, ale kiedy po trzech dniach nygus
zaczyna tę przerośniętą mysz olewać,
siłą rzeczy stajesz się chomika opiekunem i w końcu przyzwyczajasz się do bydlęcia. A kiedy już go polubisz, chomik
ucieka lub zdycha, lub jedno po drugim. Kiedy masz komórkę, pies z kulawą
nogą do Ciebie nie zadzwoni, ale kiedy
ją zgubisz, wszyscy nagle jakby dostali
obłędu: atakują cię na fejsbuku czemu
do cholery nie odbierasz. Kiedy kupujesz
coś na allegro, składasz ofertę kupna na
tydzień przed zakończeniem akcji, tak
ci zależy. Przez sześć dni, dwadzieścia
trzy godziny i pięćdziesiąt minut nic się
nie dzieje. W ostatnich dziesięciu minutach jakiś gość wchodzi do gry, przebija
Twoją cenę i wygrywa. I możesz być pewny, że zrobił to od niechcenia, ot po prostu zauważył coś i kupił. A twoje tygodniowe
wyczekiwanie? Jak krew w piach. Po kilkuletnich zmaganiach
z pojemniczkami na śmietankę, moja żona, która jest o wiele
bardziej uzdolniona ode mnie pokazała mi, że wystarczy ułamać
fragment wieczka i folia schodzi jednym płynnym ruchem z pojemniczka. I dobrze. Tylko, że ja, utrudzony przygodami z pojemniczkami przerzuciłem się już na kawę sypaną, czarną, którą daj
Boże piję do dzisiaj. Życie wydaje się więc nieustanną udręką
spóźnionych rozwiązań, zawiedzionych nadziei i utraconych
szans na kawę ze śmietanką. Więc siorbiemy tę czarną lurę, plując fusami na dywan. Czemuż to robimy? – spyta ktoś rozsądny.
Odpowiedź jest prosta: bo życie jest piękne.

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in.
I nagrody w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte" za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg
spektaklu „Czekamy na sygnał" uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie.
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Zapraszam na moją półkę
w nas wciąż jednym z najżywszych instynktów. Bo czyż nie jest tak,
że kartograf zawsze był o krok za podróżnikiem-marzycielem, którego coś pchało do podążania w – mniej lub bardziej – nieznane?
Bez względu na rozwój technologii tak będzie zawsze.
Thomas Reinertsen Berg:„Teatr Świata. Mapy, które tworzą
historię”, Wydawnictwo Znak Litera Nova.

OSWOIĆ ŚWIAT
Żeby zdać sobie sprawę z tego, jak istotną rolę w życiu nas
wszystkich odgrywają mapy, trzeba wiedzieć, iż przyjmuje się, że
30 proc. wszystkich poszukiwań w Internecie dotyczy tego GDZIE
coś jest. To co prawda informacja ze świata współczesnego, ale
ten głód wiedzy geograficznej przynależy do natury człowieka
i jest ponadczasowy. Potrzeba ogarnięcia wzrokiem otaczającej
rzeczywistości, spojrzenia na nią z perspektywy, ujawnia się już
w pierwszych naskalnych rysunkach domów i pól odnalezionych
w dolinie Val Camonica w północnych Włoszech. Thomas Reinertsen Berg w swojej opowieści o kartografii płynnie przechodzi od
tej pierwszej „mapy” do starożytnych, średniowiecznych, a wreszcie nowożytnych przedstawień widzianego świata. Jest to opowieść fascynująca - norweskiemu badaczowi udało się połączyć
suchą wiedzę faktograficzną dotyczącą powstawania map z opowieścią o człowieku, jego pasjach, chęci przeżywania przygód,
a wreszcie pragnieniu przyporządkowania sobie świata, choćby
poprzez określenie jego granic. Nic dziwnego, że „Teatr świata”
została najlepszą norweską książką non-fiction w 2017 roku, a prawa do jej wydania kupiono już w 10 krajach. Ale wróćmy na chwilę
do współczesności. Berg unaocznia jak olbrzymi skok wykonaliśmy od czasów map rysowanych przez dawnych kartografów –
internetowa strona Google Earth to już cały system z ponad 20
petabajtami informacji geograficznych. Odpowiada to tekstowi
drukowanemu na dziesięciu tysiącach miliardów stron. Wydawać by się mogło, że tak precyzyjny i interaktywny system może
oznaczać koniec, lub przynajmniej znaczny regres turystyki. Nic
podobnego. Pragnienie samodzielnego odkrywania świata jest

KRWAWE SZALEŃSTWO
Niech nie zmyli Państwa pierwsza część tytułu tej książki: „Mao”.
To nie jest dzieło poświęcone postaci Mao Zedonga, przez wielu
historyków uznawanego za największego zbrodniarza w historii
ludzkości, któremu przypisuje się odpowiedzialność za śmierć
około 70 milionów ludzi, podczas ćwierćwiecza jego obłąkanych
rządów w Chińskiej Republice Ludowej. Bardziej adekwatna do
treści książki jest druga część jej tytułu: „Cesarstwo cierpienia”.
Torbjorn Faerovik koncentruje się bowiem na krzywdach i okrucieństwach, których doświadczyli Chińczycy w latach 1949 – 1976
pod rządami szaleńca. Terror przychodził falami. Temperatura wariactwa przygasała na kilka lat, by wybuchnąć ze zdwojoną siłą.
Były momenty spokoju, ale były też lata, w których krwawy chaos
panujący w kraju nabierał wręcz biblijnych rozmiarów. Co ciekawe, sam Mao był tylko człowiekiem, który spuścił wściekłego psa
z łańcucha. Tym psem byli jego poddani, którzy na mocy czerwonej rewolucji z prostych chłopów czy robotników stawali się panami życia i śmierci. W tych okolicznościach wychodziło z nich całe
okrucieństwo i barbarzyństwo. Oszalali z nienawiści, pozostający

Kultura
w jakimś quasi-religijnym uniesieniu analfabeci z wiosek i małych
miasteczek doprowadzili do tego, że znaczna część przebogatego dziedzictwa kulturowego Chin legła w gruzach, ludzi mordowano dziesiątkami tysięcy na ulicach bez żadnego wyraźnego
powodu, a trybunały ludowe wydające wykonywane natychmiast
wyroki śmierci w będących parodiami procesach, pracowały w trybie całodobowym. Proszę mi uwierzyć, są takie chwile podczas
lektury 600-stronicowego dzieła Faerovika, kiedy naprawdę włos
jeży się na głowie. Chiny tamtego okresu były po prostu piekłem
na Ziemi. Atmosfera wszechobecnego zagrożenia, która wyziera
z niemal każdej strony powoduje, że czytelnik zaczyna dziękować
opatrzności, że to nie on musiał żyć pod rządami Mao. Przerażająca, ale jednocześnie fascynująca książka. Gorąco polecam!

ku Cazacu pozostaje bezwzględny. Po pierwsze Bram Stoker był
prawdopodobnie plagiatorem! Swoją historię, która przecież decydowała o oryginalności dzieła, zaczerpnął z powieści, która ukazała się kilka lat wcześniej w Paryżu pod tytułem: „Kapitan wampir.
Powieść rumuńska”. Jej autorką była Marie Nizet, która przepadła
w mrokach dziejów. Tymczasem zarówno Vlad Tepes, jak i Stoker
przeszli do legendy. Ot, siła pamfletów i powieści brukowej…
Matei Cazacu: „Dracula”, Państwowy Instytut Wydawniczy

Torbjorn Faerovik: „Mao. Cesarstwo cierpienia”,
Wydawnictwo Prószyński i S-ka

JAK TO Z WAMPIREM BYŁO…
O ile poprzednia książka nie była wcale o Mao Zedongu, o tyle
treść dzieła Matei’a Cazacu odpowiada dokładnie tytułowi. I to
w dwójnasób. Jest to bowiem zarówno opowieść o pierwowzorze najsłynniejszego literackiego wampira, czyli o XV-wiecznym
hospodarze (wojewodzie) wołoskim z dynastii Basarabów, znanym jako Vlad Tepes, czyli Wlad Palownik, ale także o bohaterze
słynnej, wielokrotnie ekranizowanej powieści grozy Brama Stokera „Drakula”. Trzeba to powiedzieć jasno. Jest to dzieło naukowe
demistyfikujące obie te postaci. Zacznijmy chronologicznie: od
Tepesa. Czy faktycznie był tak okrutny, że zasługiwał na miano
diabła (rum. dracul)? Czy faktycznie wbijał na pal matki i przybijał do ich piersi niemowlęta, gotował swoje ofiary żywcem i palił
całe wsie? Cazacu udowadnia, że tak nie było. Przedstawia Vlada
przede wszystkim jako bardzo zręcznego polityka. Owszem, Tepes jest np. sprawcą masakry bojarów w Wielkanoc 1459 roku, ale
była to kara za zdradę „normalna” w tamtych krwawych czasach.
Cała reszta złej legendy to wynik rozpowszechnienia publikowanych w latach osiemdziesiątych XV wieku siedmiogrodzkich pamfletów na temat nieżyjącego już od kilku lat hospodara, pisanych
na polityczne zamówienie jego wrogów. Wspomniane pamflety
stanowiły też rodzaj ówczesnej literatury brukowej i niewiele miały
wspólnego z prawdą. O ich jakości merytorycznej świadczy chociażby tytuł jednego z nich: „Przerażająca i prawdziwa, niezwyczajna historia okrutnego, krew pijącego tyrana zwanego księciem
Draculą”. A co z powieściowym hrabią Drakulą? I w tym przypad-

MIEJSCA, KTÓRYCH NIE MA
Niesamowita książka. Zwykliśmy zachwycać się dziełami i arcydziełami architektury, które widzimy, dotykamy i przy których
świetnie wychodzą zdjęcia z wakacji. Katedry, piramidy, kamienice
Gaudiego w Barcelonie – miliony turystów odwiedza rokrocznie
te pomniki ludzkiego geniuszu rozsiane po całym świecie. Philip
Wilkinson wykonał natomiast niezwykłą woltę – skupił się na architekturze nigdy nie zrealizowanej, nie obleczonej w bryłę, istniejącej tylko na arkuszach papieru technicznego. Czego tu nie znajdziemy? Drapacz chmur wysoki na milę, łuk triumfalny w kształcie
słonia, kopuła okrywająca centrum nowojorskiego Manhattanu,
olbrzymie muzeum w kształcie kuli ku czci Izaaka Newtona czy pałac stojący pośrodku ateńskiego Akropolu. Czy te projekty zawsze
były – tak jak wydaje się nam na pierwszy rzut oka – dziełem szalonych rojeń zwariowanych architektów? Wilkinson udowadnia, że
nie zawsze. Pokazuje, że projektujący te „szaleństwa” często stawali wobec sytuacji kryzysowych, które wymagały od nich szybkich i pomysłowych rozwiązań. Wielkich rozwiązań na miarę wielkich potrzeb. Że nie zawsze dochodziło do ich realizacji? To już
zupełnie inna historia. Brakuje mi w tej książce akcentu polskiego,
który moim zdaniem powinien znaleźć w niej swoje miejsce. Mówię o projektach Stanisława Szukalskiego (sam kazał się nazywać
Stachem z Warty) polskiego rzeźbiarza i wizjonera, który zasłynął
pomysłami na gigantyczne rzeźby i kompleksy budowlane poświęcone piastowskiej historii Polski. Zachęcam więc Państwa do
przeczytania (i obejrzenia – książka jest przepięknie ilustrowana)
pracy Wilkinsona, ale i do poszukania w Internecie wizji niezrealizowanych Stanisława Szukalskiego. Dobrej zabawy!
Philip Wilkinson: “Architektura – wizje niezrealizowane”,
Dom Wydawniczy Rebis
Recenzował:
Tomasz Ogonowski
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BTD i biznes: związek otwarty
Koszaliński teatr od zawsze otwarty był na współpracę z lokalnym środowiskiem biznesowym. Z wieloma firmami prowadzi ją od lat.
Partnerów, którzy w różny sposób i od lat wspierają działalność Bałtyckiego Teatru Dramatycznego jest kilkunastu. Warto znaleźć się
w tym gronie. Ze swoją 65-letnią historią i szacunkiem widzów teatr jest marką samą w sobie, a przez to idealnym partnerem do udanej
i trwałej biznesowo-artystycznej relacji.

k

lasyczny mecenat, sponsoring, reklama, promocja czy wynajem przestrzeni teatralnej –
współpraca z BTD może mieć różne oblicza. Dla
teatru to znacząca pomoc służąca rozwojowi instytucji i realizacji jej artystycznych ambicji. Dla
partnerów – możliwość budowania wizerunku, a tam, gdzie w grę
wchodzi kultura, to zawsze proces o wymiarze prestiżowym. Pole
do działania to imponująca infrastruktura i rozliczne narzędzia
promocji. Ponadto: otwartość na wyzwania.
Spektakl na zamówienie
Propozycja dla firm i instytucji, które chciałyby zwykłą uroczystość – bankiet, jubileusz, imprezę świąteczną, konferencję czy
spotkanie biznesowe – wzbogacić o pierwiastek kulturalny, a do
tego urządzić ją w wyjątkowych i eleganckich wnętrzach. Do
dyspozycji są trzy sceny o różnej wielkości, co umożliwia zorganizowanie zarówno kameralnego przyjęcia, jak i dużego eventu. Największa pomieści 364 osoby plus
dostawki. Mała: 70-100 osób. Widownia Sceny
Na Zapleczu liczy 120-140 miejsc, a tuż za nią
znajduje się sala lustrzana, miejsce idealne na
przyjęcie po spektaklu. Funkcję bankietową
może też pełnić przestronne foyer, a ponieważ teatr współpracuje z kilkoma restauracjami i firmami cateringowymi, przygotowanie
poczęstunku gości jest w stanie również wziąć
na siebie.
– Wybrać można dowolny spektakl – zaznacza
Rafał Wołyniak, specjalista ds. promocji i marketingu
BTD. – W repertuarze mamy doskonałe farsy, wyśmienite
komedie, sentymentalne spektakle muzyczne, ale też pozycje
współczesne czy dramaty. Ograniczeniem jest tylko wielkość wybranej sali, bo musi ona pomieścić scenografię. Jeśli firma planuje imprezę w niewielkim gronie, ale jest zainteresowana większym
spektaklem, wystawiamy je na dużej sali, z udziałem widzów. Po
spektaklu opuszczają oni teatr, a goście bawią się dalej na bankiecie. Dodatkowym bonusem jest zmniejszenie w takim wypadku
kosztu wynajmu.
Oferta dotyczy sezonu, który zaczyna się we wrześniu, a kończy
w czerwcu, choć w wyjątkowych sytuacjach, przy wcześniejszym
zaplanowaniu gwarantującym obecność obsady, możliwa do wykonania także w miesiącach letnich. W pozostałym czasie jest dostępna w tygodniu oraz w weekendy do południa.
Reklama na bogato
Nic nie działa na wyobraźnię tak, jak liczby. W ubiegłym sezonie
BTD sprzedał 78 tys. biletów na wszystkie wydarzenia (było ich
w sumie 150). Teatr zanotował 250 tysięcy wejść na swoją stronę
internetową. Ponad 4 tysiące osób na bieżąco śledzi profile BTD
na Facebooku i Instagramie. Kolportaż materiałów reklamowych
obejmuje pięćdziesiąt miejsc na terenie Koszalina, w tym instytucje kultury, urzędy, banki, uczelnie, szkoły, obiekty turystyczne
i rozrywkowe. Co więcej, materiały wykorzystywane są do promocji spektakli wyjazdowych, a więc trafiają nie tylko do miejscowo-

ści w województwie zachodniopomorskim, ale także pomorskim,
wielkopolskim i lubuskim. W sumie trzydziestu miejsc rocznie.
BTD promowane jest też w autobusach komunikacji miejskiej,
którą dziennie podróżuje kilka tysięcy osób.
Już umieszczenie logo firmy na ulotkach, biletach on-line,
plakatach, programach poszczególnych spektakli pozwala na
zaistnienie w szerokim zasięgu promocji, a do tego BTD oferuje
miejsce na stronie internetowej teatru czy reklamę na telebimie
umieszczonym obok kasy biletowej. Warto pamiętać, że grono
odbiorców jest wyjątkowe: to ludzie zainteresowani kulturą, opiniotwórczy, intelektualiści. Skojarzenie z tego typu środowiskiem
jest wartościowe samo w sobie i bezcenne dla wizerunku firmy.
Mecenat albo sponsoring
Od ośmiu lat istnieje w BTD możliwość wykupienia fotela
teatralnego na wszystkie wieczorne spektakle w danym
miesiącu. To sztandarowa i ciesząca się niezmienną sympatią opcja wsparcia działalności teatru.
Można dzięki niej na chwilę – krótszą lub dłuższą – stać się właścicielem cząstki teatralnego
świata. Można też wesprzeć koszalińską scenę nie z perspektywy widza, ale mecenasa
– spektaklu repertuarowego lub wydarzenia.
Wsparcie może mieć różne formy i zawsze
jest ustalane indywidualnie. – Warunki takiej
współpracy są uzależnione od rodzaju spektakli, grupy docelowej odbiorców, rodzaju sceny
wystawienia spektaklu, autora oraz warunków artystycznych – zaznacza Rafał Wołyniak.
Osobną kategorią jest sponsoring Sceny Inicjatyw Aktorskich,
która dotąd zrealizowała takie teatralne hity jak „Noc poety,
wiersze i piosenki Jonasza Kofty”, „Kali Babki” czy „Dachowanie”.
Specjalną, bo projekty w ramach SIA są produkowane wyłącznie
z darowizn, środków zewnętrznych oraz pozyskanych od sponsorów, i choć nieujęte w budżecie placówki, to obecne w bieżącym
repertuarze.
Inicjatywa własna? Czemu nie!
– Jesteśmy otwarci wobec wszelkich propozycji współpracy ze
strony sponsorów, jeżeli tylko technicznie i logistycznie jesteśmy
w stanie im sprostać – zaznacza Rafał Wołyniak. – Potrzeby i pomysły bywają różne, a czasem zaskakujące. Bywały już samochody
z reklamą stojące na placu Teatralnym czy słodkości rozdawane
widzom po spektaklu. Czekamy na więcej!
Poza szerokim zakresem współpracy i elastycznego podejścia,
BTD gwarantuje tzw. wyłączność branży. To dobra praktyka stosowana w relacjach biznesowych. – Podpisujemy umowę tylko z jednym przedstawicielem danej dziedziny – wyjaśnia Rafał Wołyniak.
– Uważamy, że to uczciwe, eleganckie i komfortowe dla naszych
sponsorów. To jak współpracujemy, jest dla nas niezwykle istotne.
Bardzo nam zależy, by współdziałanie było długofalowe, trwałe,
satysfakcjonujące i oparte nie tylko na wymiernych zyskach dla
obu stron, ale też niemniej ważnym szacunku. Marka zobowiązuje.
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KOMPIX:
narzędzia informatyczne

ułatwiają pracę w każdej branży
Końcówka roku sprzyja rozmaitym bilansom, ale i planowaniu. Niejedna firma dochodzi w tym czasie do wniosku, że potrzebuje
nowocześniejszych narzędzi – również tych do bieżącego zarządzania. Wiele małych dojrzewa zaś do decyzji o zakupie pierwszego
oprogramowania ERP. Sprawdzone rozwiązania dla jednych i drugich ma koszaliński Kompix, od 20 lat partner Comarchu
– renomowanego dostawcy rozwiązań informatycznych na potrzeby biznesu.

b

yć może zadają sobie Państwo pytanie, co to jest
ERP? Definicja encyklopedyczna wyjaśnia, że
chodzi o „planowanie zasobów przedsiębiorstwa
(ang. enterprise resource planning – ERP)”; inaczej o metodę efektywnego zarządzania całością
zasobów firmy. Obecnie częściej jest to określenie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem,
umożliwiających współdziałanie osób i grup poprzez gromadzenie w jednym miejscu danych oraz umożliwienie jednoczesnego
wykonywania operacji na tych danych wielu osobom w wielu
miejscach.
Ktoś kto ma małe doświadczenie w pracy z nowoczesnymi narzędziami informatycznymi albo wręcz nie zna ich w ogóle a chciałby je stosować, potrzebuje przewodnika. W Koszalinie może nim

być istniejący od 1995 roku Kompix. Od 1998 roku firma ma status Autoryzowanego Partnera krakowskiego Comarchu (d. CDN),
czyli znanego nie tylko w Polsce dostawcy rozwiązań ERP.
Kompix obsługuje klientów biznesowych kompleksowo: sprzedaje i instaluje oprogramowanie, szkoli użytkowników, świadczy
serwis. Czasami dopasowuje do szczególnych wymagań firmy
istniejące oprogramowanie, pisząc oryginalne nowe jego części
pod potrzeby klientów.
Krzysztof Przybysz, założyciel i właściciel firmy, mówi: - Sztandarowym produktem ERP, który oferujemy, jest program o nazwie
Optima, przeznaczony dla małych i średnich firm oraz biur rachunkowych. W tej chwili mamy około 300 klientów w regionie, którzy
z niego korzystają. Ten program to pakiet, pozwalający na obsłu-
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gę firmy w zakresie magazynowania, handlu, księgowości, kadr
i płac. Zawiera również mniej popularne elementy jak zarządzanie
kontaktami, obieg dokumentów, sprzedaż mobilna, integracja ze
sklepami internetowymi. Warto podkreślić, że zawiera się w im
bardzo przydatny moduł analiz Business Inteligence, służący do
tworzenia różnego typu raportów i zestawień.
W ramach Optimy można kupić tylko jeden moduł – na przykład do zarządzania kontaktami (inaczej CRM). Jeśli w firmie jest
kilku handlowców i każdy obsługuje np. kilkudziesięciu klientów,
wspólna baza danych jest nieocenioną pomocą w codziennej
pracy. W CRM-ie notuje się bowiem na bieżąco dane kontaktowe
kontrahenta i każdy z nim kontakt. Jeśli dysponujemy kolejnymi
modułami – obiegu dokumentów i handlowym - możemy łatwo
wystawiać faktury i na bieżąco monitorować spływanie należności.
Jeśli zaś handlowiec odchodzi albo jest w firmie dłużej nieobecny, bez najmniejszego kłopotu jego klientów obsłuży ktoś inny.
Zaglądając do historii kontaktów, natychmiast widzi, kiedy
i co klientowi proponowaliśmy,
jak na to zareagował, do ilu
transakcji doszło i czy nie ma
jakichś zaległości płatniczych.
Szef zaś może w prosty sposób
każdego dnia generować z systemu raporty i analizy. Tym sposobem ma na bieżąco wgląd
w aktywność poszczególnych
pracowników, ich skuteczność,
obroty firmy, stan płynności finansowej.
- Zaletą tego modułu jest
wbudowane konto mailowe –
mówi pan Krzysztof. - Program
umożliwia pracę grupową na
jednej skrzynce. Wtedy wiadomości nieprzeczytane są dla
każdego operatora osobno
oznaczane, czyli to że przeczytała coś jedna osoba, nie oznacza, że mail ginie jako przeczytany. W połączeniu z innymi
modułami system pozwala tworzyć szablony wiadomości mailowych, czyli automatyzować
wysyłki wiadomości, np. faktury
elektroniczne, pozwala przypominać o zbliżającym się lub
przekroczonym terminie płatności, wysyłać ponaglenia.
Program Optima ma dużo funkcji i nie wszyscy wszystkie wykorzystują. Po to, żeby interfejs użytkownika (w uproszczeniu – to co
widzimy na ekranie komputera) stał się bardziej przejrzysty, można spersonalizować jego wygląd. Można pewne ikony wygasić.
Można zindywidualizować wygląd tabel czy innych elementów.
Można wreszcie ustanawiać poziomy dostępu, bo przecież nie
wszyscy w firmie powinni wiedzieć wszystko.
Krzysztof Przybysz mówi: - Optima to program zintegrowany,
co jest jedną z jego zalet. Niezależnie, ile modułów mamy zakupionych, czyli jaki zakres działania firmy chcemy objąć danym narzędziem, to pracujemy na jednej, spójnej bazie danych. System
pozwala wymieniać i kojarzyć dokumenty wewnętrzne, systemowe. Na przykład kiedy mamy moduł fakturowania i wystawiamy
fakturę, możemy ją dopiąć do jakiegoś zarejestrowanego zdarzenia gospodarczego. Wyobraźmy sobie sytuację, że ktoś zwraca

się do nas z prośbą o ofertę, więc mu taką ofertę przygotowujemy,
rejestrujemy wydarzenie w CRM-ie - np. to, że odbyło się spotkanie, na jaki temat i że wystawiono fakturę proforma lub pisemną
ofertę dla klienta. Jeśli oferta spotkała się z zainteresowaniem
klienta, doszło do transakcji. I możemy pod to zdarzenie podpiąć
również fakturę sprzedaży. Jeśli natomiast dotyczy to zakupu, to
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to był skan dokumentu i dowolny format - PDF, JPG, TIF lub inny.
Ilość dokumentów czy pojemność bazy jest ograniczona tylko
technicznie (zależy od pojemności pamięci komputerów). Razem
z systemem dystrybuowana jest bezpłatna edycja bazy danych
Microsoft SQL Server Express. Pozwala ona na tworzenie baz do
10 GB. Pan Krzysztof mówi: - Gdy ktoś ma większe potrzeby, musi
kupić wersję komercyjną w Microsofcie czy za naszym pośrednictwem. Comarch, jako złoty partner Microsoftu, ma specjalną
ofertę dla użytkowników swoich systemów. Jednak niewielkim
firmom z liczbą użytkowników
5-10 spokojnie wystarczy wersja bezpłatna.
Kompix ma wśród swoich
klientów firmy różnej wielkości
i z różnych branż – od jednoosobowych usługowych przez
sklepy, hurtownie aż po wielkie
organizacje z rozbudowaną
gospodarką magazynową.
W Koszalinie są to na przykład Kosmaz (hurtownia akcesoriów meblowych) i Janex
(hurtownia elektrotechniczna).
– Kosmaz ma cztery oddziały
w różnych miastach, cała instalacja jest zcentralizowana. To
jest nasz referencyjny klient,
pracujący z nami od 2003 roku,
czyli od 15 lat na tym systemie.
Oczywiście w międzyczasie
miało miejsce mnóstwo udoskonaleń, usprawnień i innych
zmian. Byliśmy na naszym terenie pionierami pracy terminalowej, czyli pracy zdalnej.
Wyjaśnię to na przykładzie
Kosmazu. W 2003 roku miał
on oprócz Koszalina sklepy
w Kołobrzegu i Słupsku. Każdy z tych sklepów miał swój własny program. Trudno było inaczej
niż telefonicznie zweryfikować, co znajduje się w bazie towarów.
Zdarzało się, że klient, który nie uregulował należności w jednym
sklepie, jechał do drugiego i dostawał towar, bo nie wiedziano,
że jeszcze nie zapłacił za poprzedni. Dlatego powstał pomysł
zcentralizowania. Wdrożyliśmy system Optima we wszystkich oddziałach w odstępie paru miesięcy. I to nadal działa! Zcentralizowaliśmy stany magazynów i teraz operator z Kołobrzegu może
podejrzeć, czy towar którego potrzebuje jest w centrali w Koszalinie. Nastąpiła również centralizacja zamówień, a jak wiadomo
większe zamówienia mogą liczyć na niższe ceny u dostawców. No
i możliwe odtąd były analizy, o których już mówiłem. Dziś taki system terminalowy mamy wdrożony u wielu klientów, jeśli nie do celów handlowych, to do celów serwisowych czy administracyjnych.
W 2003 roku to była nowość. W tym okresie wdrożyliśmy ten system w przetwórni ryb z Darłowa PIRS, która biuro handlowe ma
od dawna w Szczecinie. W obu firmach od tego czasu pracuje już
trzecia generacja serwerów.
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Trzeba stwierdzić, że portfolio klientów Kompix ma imponujące:
producenci kruszyw i materiałów budowlanych, sieć stacji benzynowych, sieć hoteli (Arka w Kołobrzegu, New Skanpol, Zdrojowa
Hotels - w Kołobrzegu, Szczecinie, Międzyzdrojach), wielkie przetwórnie ryb (np. Espersen Polska, Mieszko, PIR, Premium Seafood,
Seaprime), firmy z branży metalowej (np. Globmetal z Sianowa,
stocznia w Darłowie), Wylęgarnia Ryb Dąbie spod Bytowa (handluje z całym z całym światem), biura rachunkowe.
- Wyobraźmy sobie, że jakaś hurtownia zatrudniająca kilku
pracowników chce się rozwinąć i uporządkować swoje działanie.
Przychodzi do was i chce kupić Optimę. Jak to wygląda, ile czasu
zajmuje? – pytamy Krzysztofa Przybysza.
- W dużych systemach potrzebna jest analiza przedwdrożeniowa. Przy Optimie ze względu na ograniczenie kosztów jest to realizowane na zasadzie rozmowy, czyli poznania potrzeb klienta.
Wtedy wiemy, jakie moduły mogą mieć zastosowanie. Objaśniamy ich możliwości, ale decyduje oczywiście klient. Potem uzgadniamy, jaki ma być zakres wdrożenia, liczba użytkowników, potrzebny czas. Wdrożenie rozliczane jest w ramach pakietu liczby
godzin. Potem wielu klientów decyduje się na podpisanie umowy
serwisowej z nami, żeby mieć zapewnione stałe wsparcie. To kluczowa rzecz, ale nie wszyscy to doceniają.
Wszyscy konsultanci i konsultantki (w tym szef) mają wykształcenie ekonomiczne oprócz informatycznego. Są więc w stanie
w zagadnieniach księgowych, kadrowych, prawnych i płacowych rozmawiać z użytkownikami ich językiem. W firmie pracuje
dwóch programistów. - Dla nas wdrożenie to nie tylko sprzedaż
programu i wstępne przeszkolenie, ale też bardzo często dodatkowe elementy: czasem proste jak personalizowana faktura z logotypem firmy, a czasami też dodatki funkcjonalne jak łącznik
do wagi samochodowej, czy system obsługi pralni chemicznej
– mówi pan Krzysztof. - Bardzo często jesteśmy w stanie dopisać
do oprogramowania potrzebne dodatki, choć są oczywiście wyjątki. Może się na przykład zdarzyć, że napisanie dodatkowego
programu byłoby zbyt kosztowne w porównaniu z całą inwesty-

cją, bo wiadomo, że rozwiązania pisane pod danego klienta są
droższe.
Oprócz oprogramowania Kompix sprzedaje również całą infrastrukturę. - W wielu firmach mamy nie tylko wdrożenia, ale też
obsługę sprzętową, administrowanie komputerami, wymianę, naprawę sprzętu. W dalej położonych firmach lokalny serwisant zajmuje się sprzętem a my oprogramowaniem – podkreśla Krzysztof
Przybysz.
Na koniec rzecz warta podkreślenia: Optimy nie trzeba kupować od razu. Można zainstalować wersję demonstracyjną i do
dwóch miesięcy pracować z pewnymi ograniczeniami. Dopiero
po tym czasie klient może podjąć ostateczną decyzję, czy skorzysta z programu w pełnym zakresie.
Kompix powstał w 1995 r. Początkowo handlował sprzętem
komputerowym. W 1998 r. nawiązał współpracę z firmą
CDN, którą wykupił kilka lat później Comarch. Zatrudnia
obecnie 10 osób.

Oferta firmy – oprócz Optimy - obejmuje również oprogramowanie dla większych firm. Firmy produkcyjne docenią zalety Comarch ERP XL, a duże sieci handlowe - nowoczesnego
systemu Comarch ERP Altum. Wszystkie te systemy oprócz
zakupu wersji stacjonarnej dostępne są również w tzw. „chmurze” Comarch w modelu abonamentowym. Kompix posiada
również w ofercie programy do backupu danych (Comarch
IBARD), sklepy internetowe (B2B, B2C), HRM - Human Resources Management (zarządanie zasobami ludzkimi) czy
WMS (Warehouse Managmenet System) – zaawansowane
zarządzanie magazynem. Stanowią one uzupełnienie podstawowej oferty ERP i zapewniają możliwość usprawnienia praktycznie każdego obszaru działania przedsiębiorstwa.

116

Biznes

Szkoła otwarta na Europę
Zespół Szkół Publicznych w Polanowie ma ambicję bycia aktywną i dynamicznie rozwijającą się instytucją oświatową, która w edukacji
wykorzystuje najnowsze narzędzia techniczne, doskonali metody nauczania nie tylko uczniów, ale i kadry. Stąd decyzja o udziale
w programie Erasmus+. Wniosek, który napisaliśmy uzyskał 88 punktów na 100 możliwych i otrzymał dofinansowanie w kwocie
27 088 euro. Przygoda trwała półtora roku i przyniosła wymierne korzyści.

z

espół Szkół Publicznych w Polanowie został beneficjentem programu Erasmus+ za sprawą projektu „Open to Europe – Otwieramy się na Europę”.
Był on realizowany od czerwca 2017 roku do listopada 2018.

– Celem było podniesienie kompetencji językowych nauczycieli
oraz wdrażanie nowych, ciekawych narzędzi dydaktycznych –
mówi Dorota Wójcicka-Popowicz uczestniczka projektu, nauczycielka języka angielskiego ZSP w Polanowie. – W zagranicznych
wyjazdach wzięła udział dziesiątka nauczycieli, bo tyle przewidywał projekt. Chętnych było oczywiście więcej, więc przeprowadziliśmy wewnętrzną rekrutację. Wybrane osoby uczestniczyły w kursach metodyczno-językowych na Malcie, w Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii.
Pierwsze wyjazdy poprzedziły gruntowne przygotowania.
Przede wszystkim językowe. Nauczyciele ćwiczyli angielski

w czasie konwersacji organizowanych w szkole, by opanować
go w stopniu umożliwiającym komunikację i uczestnictwo w zajęciach. Brali także udział w spotkaniach z metodykami Centrum
Edukacji Nauczycieli w Koszalinie przybliżających sam program.
Czas pomiędzy wyjazdami wypełniały różne zajęcia i aktywności,
w które zaangażowani byli też uczniowie szkoły. – Na lekcjach języka angielskiego prowadziliśmy tzw. zajęcia kulturowe – mówi
Dorota Wójcicka-Popowicz. – Uczniowie wraz z nauczycielami
przygotowywali prezentacje na temat biorących udział w projekcie krajów, poznawaliśmy ich kulturę i zwyczaje.
Szkoła w programie Erasmus+ uczestniczyła po raz pierwszy
i, jak zgodnie przyznają kursanci, był to świetny pomysł. Przede
wszystkim pozwolił pogłębić znajomość języka w mowie, piśmie,
poszerzyć słownictwo, usystematyzować wiedzę z zakresu gramatyki, doskonalić wymowę, ale też po prostu przełamać bariery językowe. – Uczyliśmy się w grupach złożonych z dyrektorów szkół,
trenerów nauczycieli, studentów i nauczycieli z różnych krajów eu-
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ropejskich – wspomina Dorota Wójcicka-Popowicz. – Była to świetna okazja do wymiany doświadczeń zawodowych. Mogliśmy porównać różne systemy edukacyjne, podyskutować o problemach,
z jakimi zmagają się koledzy z innych krajów, podzielić pomysłami
na kreatywne prowadzenie zajęć lekcyjnych, zdobyć wiedzę z zakresu nowoczesnych technologii komputerowych i informacyjnych. Oczywiście zwiedzić miejsca, w których odbywały się kursy.
Wiedzę zdobytą w ramach projektu nauczyciele polanowskiej
szkoły wykorzystują teraz w praktyce. Odbyły się między innymi
spotkania w zespołach przedmiotowych, warsztaty dla rady pedagogicznej oraz lekcje koleżeńskie prezentujące zdobyte umiejętności. Pedagodzy włączają do zajęć multimedia, a co ważne,
lekcje w oryginalnej formule doceniają uczniowie. – Zaangażowaliśmy ich choćby do projektów edukacyjnych na platformie
eTwinning, społeczności zrzeszającej szkoły i przedszkola z całej
Europy – mówi Dorota Wójcicka-Popowicz. – Zakończyliśmy kilka
projektów językowych z Turcją, Finlandią, Hiszpanią, a obecnie
grupa uczniów uczestniczy w projekcie „This is me, this is my city"
z kolegami z Turcji, Rumunii i Włoch. Platforma eTwinning umożliwia też doskonalenie zawodowego nauczycieli choćby przez
uczestnictwo w różnych kursach.
W szkoleniu zagranicznym brali udział nauczyciele różnych
przedmiotów: nauczania wczesnoszkolnego, matematyki, języka
polskiego i angielskiego, co pozwala realizować w szkole elementy kształcenia interdyscyplinarnego, czyli włączać do różnych
lekcji język obcy. – Udział w Erasmus+ ma ogromną wartość nawet w sferze relacji – podkreśla Dorota Wójcicka-Popowicz. – Zacieśniła się współpraca nie tylko między pedagogami, ale także
nauczycieli z dyrekcją, która od początku wspierała wszelkie działania związane z realizacją programu. Ten projekt się kończy, czas
na następny.
Materiały z lekcji, relację z wyjazdu oraz działania w ramach projektu są dostępne na stronie internetowej szkoły www.zsp.polanow.pl w zakładce: Erasmus+ oraz na Facebooku Otwieramy się
na Europę – Open to Europe – strona, która powstała na potrzeby
realizacji projektu..
ERASMUS+ to europejski program edukacyjny, udzielający
wsparcia finansowego instytucjom i organizacjom działającym w dziedzinie edukacji i szkoleń, a także na rzecz młodzieży i sportu w Europie, przyjęty na lata 2014-2020. Program
ma się przyczynić do rozwijania umiejętności uczestników,
zwiększania ich szans na zatrudnienie, do modernizacji systemów edukacji i szkoleń oraz promowania idei uczenia się
przez całe życie.
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Remedica
świętowała
pięciolecie
Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne Remedica w Koszalinie założyli pięć lat temu
dr Andrzej Loranc i dr Paweł Jasiński. Swoją
decyzję oceniają jako trafną, choć budowanie ośrodka wiązało się z ryzykiem, stresem
i mnóstwem pracy. Obecnie Remedica to
już mocna, rozpoznawalna marka i usługi
na najwyższym poziomie. Zapewnia ona
mieszkańcom Koszalina i regionu dostęp do
specjalistów wielu deficytowych dziedzin
medycznych i kompleksową rehabilitację.
Zespół i współpracownicy Centrum uczcili pięciolecie okolicznościową imprezą 10
listopada br. w hotelu Imperiall Resort &
Medical SPA w Sianożętach.

Zapraszamy do naszych salonów:
Grey Wolf Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
Koszalin
Grey Wolf
ul. Zwycięstwa 75
Koszalin
Grey Wolf Galeria Słupsk
ul. Tuwima 32-33
Słupsk
Grey Wolf C H Jantar
ul. Szczecińska 58
Słupsk
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Oko w oko
z nową
Hondą CR-V
Koszaliński dealer marki Honda (spółka
Auto Mojsiuk KM) zaprosiła swych klientów na prezentację nowej generacji niezwykle cenionego SUV-a. Nowa Honda
CR-V spotkała się ze świetnymi recenzjami na całym świecie. Również koszalińscy
sympatycy marki wyczekiwali premiery.
Prezentacja trwała cały dzień. Najpierw
klienci mieli okazję poznać nową CR-V
podczas jazd próbnych (prowadzili je
kierowcy z Akademii Bezpiecznej Jazdy
Tomasza Kuchara). Sam Tomasz Kuchar,
wielokrotny rajdowy mistrz Polski, podsumował te testy podczas wieczornej imprezy, prowadzonej przez red. Pawła Wiśniewskiego w TVP Szczecin.

GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- USG PŁUC
ECH SERCA - HOLTER
TESTY SKÓRNE
SPIROMETRIA
PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
PEDIATRA KARDIOLOG dziecięcy Leszek Czarnecki
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
NEUROLOG Marek Żmuda
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
LARYNGOLOG Edward Bauer
DERMATOLOG Danuta Jurgielaniec

Stan Med
Rejestracja:
94 347 74 61, 602 776 267
Koszalin ul. Staszica 8a
www.stanmed.pl
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Klub Kobiet PIG
wziął lekcje jazdy
u najlepszych
Klub Kobiet jest najaktywniejszą grupą
w koszalińskim oddziale Północnej Izby
Gospodarczej. Panie spotykają się z sobą
regularnie i często w zaskakujących miejscach. Tym razem przyjęły zaproszenie
Grupy Mojsiuk (pani Hanna Mojsiuk jest
jedną z liderek społeczności PIG) i skorzystały z zaawansowanych lekcji jazdy.
Instruktorami byli kierowcy z Akademii
Bezpiecznej Jazdy Tomasza Kuchara. Aut
trzech marek (Honda, Peugeot i Mercedes)
użyczyła Grupa Mojsiuk.
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Golcowie
podbili serca
koszalinian
Doroczny koncert charytatywny Fundacji
Zdążyć z Miłością” (10 listopada br. w Filharmonii Koszalińskiej) pozostawił wiele
niezapomnianych wrażeń oraz konkretne
fundusze, które zostaną przeznaczone na
pomoc podopiecznym fundacji. Po odliczeniu wszystkich kosztów dochód z koncertu wyniósł 52.804 złote i 16 groszy.
Pieniądze wspomogą leczenie i rehabilitację: niepełnosprawnej pani Agnieszki,
czteroletniego Przemka oraz dorosłego
już pana Piotra. Zebrane podczas imprezy
pieniądze zostaną również przeznaczone
na prowadzenie mieszkań chronionych,
a także na pomoc samotnym matkom i rodzinom wielodzietnym w trudnej sytuacji
finansowej. Fundacja wspiera takie rodziny
w wyposażeniu i remontach mieszkań socjalnych.
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Konkurs
patriotyczny
Jednym z wydarzeń związanych ze 100-leciem odzyskania przez Polskę niepodległości był w Koszalinie niedawny konkurs
„Kochamy Polskę”. Jego finał odbył się
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Imprezę promującą plastyczną i muzyczną twórczość dzieci zorganizowały fundacja "Pokoloruj Świat" (Teresa Żurowska i Małgorzata
Chodkowska) oraz Grupa Mojsiuk (Hanna
Mojsiuk).
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Wystawa FALA
– to trzeba
obejrzeć
Wernisaż 13. edycji wystawy interdyscyplinarnej FALA odbył się 16 listopada br. Prezentuje ona prace ponad 40 artystów z kraju i zagranicy, jest to również artystyczna
konfrontacja środowiska akademickiego.
Autorzy prac posługują się różnymi technikami, ale we wszystkich pracach spotykamy
się z osobistym ładunkiem emocjonalnym
i energią, która buduje indywidualną artystycznąwypowiedźnatematzjawiskamigracji.
Wystawa potrwa do 6 stycznia 2019 roku.

DOMSTYL
największy salon
sprzedaży w regionie

OKNA - Oknoplast
BRAMY - WIŚNIOWSKI®, Hörmann
DRZWI - PORTA, Verte, Gerda, CAL, Interdoor, POL-SKONE,
Gipsy Kings, DRE, Intenso-doors, Asilo
PODŁOGI - Quick Step, Quick Step Livyn, BOEN, Balterio, Plastivan
Duofuse, Krono, JP PROMIS, Arbiton, Jawor-Parkiet, Wild Wood
ul. Morska 4b, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

Salon czynny:
pon-pt: 9-18
sob: 9-14
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Lista dystrybucji

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bez cukru Kawiarnia, ul. Zwycięstwa 109
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro,
ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- City Box, Rynek Staromiejski 14
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą,
ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3, Kołobrzeg
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama,
ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16, Kołobrzeg
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta,
Pasaż Millenium, ul. I maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5
KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS
- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska,
ul. 4 marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny
Katarzyna Kasprzak, ul. Kościuszki 7
- Dermalogica Instytut Kosmetologii
i Medycyny Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro,
ul. Zwycięstwa 40
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej
i Dermatologii dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Centrum Medyczno - Rehabilitacyjne
Remedica, ul. Śniadeckich 4
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 5

- Salon Urody Jasminum, ul.Fałata 11F
- Squash Koszalin - Adria, ul. Grunwaldzka 8-10
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka
ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Atrium
ul. Paderewskiego 1
GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia,
ul. 4-go marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety stomatologii,
medycyny estetycznej i urologii,
ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Boczna 11/5
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny
Estetycznej dr Andrzej Krajewski,
ul. Fredry 15 A, Kołobrzeg
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka
Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek,
ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej,
ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,
Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista,
ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna
Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice

- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine,
ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung,
Pasaż Millenium, ul. 1 maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,
ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy
ul. Wyszyńskiego 2
- Denimking.pl, ul Mickiewicza 6
- Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile,
Pasaż Millenium, ul. 1 maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Livia Corsetti Fashion, ul. Wenedów 1A
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 46
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej,
Pasaż Milenium, ul. Krzywoustego 4a/4
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2, Kołobrzeg
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz, ul. Moniuszki 2
BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY
- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium,
ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium,
ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości
Szczerbińscy, ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORDCY PODATKOWI
- Eksperci Finansowi TAGER,
Pasaż Millenium, ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,
doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Audytu Debet Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/5
- Kancelaria Podatkowa Constans,

ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
SALONY SAMOCHODOWE
- Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny,
ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze,
Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY
- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA
- Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium,
ul. Paderewskiego 1
INNE
- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza
Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi
Klienta, ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Świetlica TPD, ul. Piłsudskiego 11-15
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

www.invisalign.pl

