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Z okazji nadchodzącego 2019
roku pragniemy złożyć życzenia
wszelkiej pomyślności, dobrego
zdrowia i szczęścia na każdy
dzień. Niech Nowy Rok będzie
korzystny zarówno pod względem
prywatnym, jak i zawodowym,
dając szansę na spełnienie
marzeń. Życzymy również wielu
okazji do uśmiechu i radości oraz
spokoju ducha.
Życzą zarząd i pracownicy Grupy
Mojsiuk
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Akademia Pierwszej Pomocy 2018/2019
Warsztatami w Szkole Podstawowej nr 3 w Koszalinie rozpoczęła się kolejna, trzecia i największa z dotychczasowych, edycja Akademii
Pierwszej Pomocy – programu edukacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży, dzięki któremu uczniowie poznają i ćwiczą w praktyce
zasady udzielania pierwszej pomocy.

w

założeniu podczas 40 warsztatów obecnej edycji
przeszkolonych ma zostać 1200 młodych osób.
Patronat honorowy nad cyklem jesienno-zimowych zajęć organizowanych przez firmę deweloperską Firmus Group objął Piotr Jedliński,
prezydent Koszalina. Partnerami tegorocznej akcji są Towarzystwo
Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. oraz firma Dajar. Medialnie patronują jej miesięcznik „Prestiż Magazyn Koszaliński” oraz „TV MAX”
- Telewizja Kablowa Koszalin.
Zajęcia – tak jak poprzednio – prowadzą ratownicy z firmy MiMed
– Usługi Ratownictwa Medycznego. Uczą oni dzieci m.in. tego, jak
ułożyć osobę poszkodowaną w pozycji bezpiecznej, jak uciskać klatkę piersiową dla podtrzymania krążenia krwi, jak opatrywać rany oraz
szeregu innych umiejętności przydatnych w dramatycznych okolicznościach. Co równie ważne, podczas szkoleń dzieci dowiadują się, jak
zadbać o własne bezpieczeństwo w trakcie udzielania pomocy osobie poszkodowanej.
Zakres zajęć oraz ich forma dostosowane są do wieku uczestników.
Jak relacjonują obserwatorzy wcześniejszych zajęć, starsi uczniowie podchodzą do tematu bardzo rzeczowo, zdając sobie sprawę
z tego, jak ważna jest ta wiedza. Tutaj ratownik kładzie duży nacisk na
poprawność wykonywania poszczególnych czynności. Podejście do

młodszych kursantów musi być nieco inne – dla wychowanków przedszkoli często jest to pierwsze spotkanie z pierwszą pomocą. Zajęcia
muszą być prowadzone przede wszystkim w formie zabawy, aby nie
zniechęcić dzieci do tego niełatwego tematu.
Tak jak poprzednio wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają mini pakiety pierwszej pomocy w tym brelok zawierający jednorazową maseczkę używaną przy resuscytacji z parą jednorazowych rękawiczek
oraz zawieszkę odblaskową. – Brelok to naturalne uzupełnienie szkolenia – wyjaśnia Magdalena Piskorska z Firmus Group, bezpośrednia
organizatorka szkoleń. – W sytuacji gdy trzeba będzie udzielić komuś
pomocy, rękawiczki i maseczka są pod ręką. Gwarantują bezpieczeństwo samego ratującego, chroniąc go na przykład przed kontaktem
z krwią poszkodowanego. Szkołom przekażemy zaś apteczki z opatrunkami.
W propagowaniu idei Akademii Pierwszej Pomocy pomagają jej
ambasadorzy. Roli tej podjęli się pani Małgorzata Kaweńska-Ślęzak
i pan Damian Zydel. Pan Damian podczas inauguracyjnych zajęć
obecnej edycji w SP 3 wziął aktywny udział w pokazach technik ratowniczych.
Foto: Agnieszka Orsa

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia,
szampańskiej zabawy sylwestrowej
oraz wszystkiego gładkiego w nadchodzącym
roku życzy zespół
ul. Jana z Kolna 20, Koszalin

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

tel. 790 257 010
www.top-laser.pl
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IV FORUM MADE IN KOSZALIN 2018
7 grudnia 2018 Centrum Biznesu Fundacji CIP zorganizowało IV Forum MADE IN KOSZALIN, którego ideą jest promowanie patriotyzmu
lokalnego, designu oraz firm i wydarzeń, z których Koszalin jest dumny.

w

drodze otwartych nominacji w październiku br.
mieszkańcy Koszalina zgłaszali nominacje do nagród Laury MADE IN KOSZALIN 2018. Wpłynęło
ich aż 250 w 3 kategoriach: biznes, kultura i design oraz styl życia i inspiracje.

Decyzją Kapituły IV Forum MADE IN KOSZALIN wybrano
finalistów oraz laureatów Laurów MADE IN KOSZALIN 2017.

Podczas Forum 7 grudnia zaprezentowani zostali finaliści - wyjątkowe koszalińskie firmy, wydarzenia i osobowości, a wybitne oraz
te, które w najlepszy sposób promują Koszalin, nagrodzone zostały
Laurami MADE IN KOSZALIN 2018.
BIZNES - firmy z dorobkiem 5 lat i więcej prowadzonej działalności
w Koszalinie
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018: PRO-WAM Sp. z o.o.
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018: Gipo Sp. z o.o.
BIZNES - produkty MADE IN KOSZALIN znane w kraju i na świecie
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018: Espersen Polska Sp. z.o.o.
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018: DUNE RESORT
BIZNES - innowacja w biznesie
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018: e-sano.pl
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018: GlobalLogic SA
a
BIZNES - IT
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018: Transition Technologies S.A.
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018: ZETO Sp.zo.o.
KULTURA i DESIGN MADE IN KOSZALIN
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018:
Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz
Odjazdowa Sztuka Koszalińska
TEDxKoszalin
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018:
Stowarzyszenie „Aktorzy Po Godzinach”
CUKIN
STYL ŻYCIA i INSPIRACJE MADE IN KOSZALIN
LAUR MADE IN KOSZALIN 2018:
AJKAN Katarzyna Hatłas
Energa AZS Koszalin
Nocna Ściema
WYRÓŻNIENIE MADE IN KOSZALIN 2018:
Hanna Mojsiuk
Ali Al-Seiedi

Nagrody LAURY MADE IN KOSZALIN mają iście koszaliński charakter. LAURY MADE IN KOSZALIN 2015 miały formę szklanego
laura 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.
Laury MADE IN KOSZALIN 2018 powstały w firmie Inter-metal s.c.
Materiały promocyjne związane z Forum – plakaty, zaproszenia
itp. zaprojektowała Justyna Matysiak z Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej.
Prezydent Miasta Koszalina Piotr Jedliński objął IV Forum MADE
IN KOSZALIN patronatem honorowym, natomiast patronat medialny nad Forum objęli: Radio Koszalin, GK24, Tygodnik MIASTO, TV
MAX, PRESTIŻ magazyn koszaliński.
Partnerami wydarzenia są: Park Technologiczny S.A., Koszalińska
Izba Przemysłowo-Handlowa, Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie, Zachodniopomorski Związek Przedsiębiorców i Pracodawców,
Politechnika Koszalińska oraz Instytut Wzornictwa.
IV Forum MADE IN KOSZALIN dofinansowano z budżetu Gminy
Miasta Koszalina.
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Dziękujemy i prosimy o więcej
Organizatorzy koncertu „Bacteryazz gra Tarantino unplugged”, który odbył się 30.11 zapraszali hasłem: „Dla fanów twórczości Quentina
Tarantino obecność obowiązkowa!”. Kupiłem więc bilet już w październiku, pierwszego dnia internetowej sprzedaży. Okazało się, że były
dwa powody, dla których postąpiłem słusznie. Po pierwsze bilety zostały wyprzedane na długo przed koncertem. I po drugie – znacznie
ważniejsze: to była prawdziwa uczta dla fanów Mistrza!

t

arantino słynie z doboru doskonałej muzyki do swoich filmów, ale także z tego, że jego nieograniczona
wyobraźnia pozwala mu na zaskakującą żonglerkę
motywami muzycznymi (na przykład użycie hip-hopu
w środku filmu „Django”, opowiadającym o ponurych czasach XIX-wiecznego niewolnictwa w Ameryce). Bacteryazz
(Mariusz Puszczewicz - wokal, Adrian Rozenkiewicz - gitara, Henryk
Rogoziński - bas i Darek Bendyk – perkusja) i zaproszeni goście (Michalina Olszewska - wokal, Agnieszka Kobalczyk-Rohde – saksofon
oraz Michał Starzyński – klawisze) poszli tym tropem. Ich przygotowywane przez kilka miesięcy aranże utworów znanych z filmów Tarantino („Wściekłe psy”, „Pulp Fiction”, „Jackie Brown”, „Kill Bill”, „Death
Proof”, „Inglourious Basterds”, „Django” oraz „Nienawistna ósemka”)
były momentami zarówno zaskakujące jak i bardzo świeże. Koszaliński zespół, który gra na autorskich płytach ciężką, gitarową muzykę
przyzwyczaił nas zresztą do tego, że podczas swoich projektów „bez

prądu” (Tarantino był już trzecim tego typu koncertem, po: „Depeche Mode” i „Grunge”) aranżacyjnie „przewraca do góry nogami”
oryginalne wersje granych utworów nadając im w większości przypadków swój oryginalny, momentami ciężki, „bacteryazzowy” sznyt
podbity mocnym, chwilami manierycznym wokalem Mariusza Puszczewicza. W odejściu od tego stylu w przypadku koncertu „Tarantino”
pomogli bez wątpienia goście: ukryte nieco z tyłu klawisze łagodziły
całość, a saksofon wybijał na pierwszy plan melodie. Najjaśniejszym
punktem wieczoru była jednak bez wątpienia Michalina Olszewska,
w której świetnym, mocnym głosie łączyła się drapieżność z liryką.
Jej brawurowe wykonanie przeboju Jima Croce’a „I Got a Name”
z 1973 r. (użytego w filmie „Django”) brzmi w moich uszach do dziś.
To był bardzo dobry wieczór! Bacteryazz i goście: dziękuję i proszę
o jeszcze!
Autor: Tomasz Ogonowski / Foto: Izabela Rogowska
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Rozpieszczamy
w Parku Wodnym Koszalin
Zabiegi w kapsule Flamingo
Wygląda jak urządzenie wprost ze statku kosmicznego i rzeczywiście oferuje kosmos możliwości. Kapsuła NeoQi Flamingo to jedno z
najnowocześniejszych urządzeń służących sferze wellness i spa. Wykorzystywane jest do zabiegów holistycznych – całego ciała, różnymi,
wzajemnie wspomagającymi się metodami. Do kapsuły można trafić bez problemu – jest dostępna w Małym spa Parku Wodnego Koszalin.
Na zimę, gdy potrzebujemy odpoczynku i ogrzania, jak znalazł.

k

apsuła Neoqi Flamingo ma dwa ważne zadania:
umożliwić maksymalne odprężenie i wszechstronnie zadbać o ciało. Służą temu różne funkcje.
Między innymi sauna parowa (na podczerwień),
hydromasaż, masaż wibracyjny, a także elementy
aroma- i koloroterapii. Podczas zabiegu koi i wycisza też muzyka,
jest to więc doskonały sposób na dosłowne odcięcie się od świata.
– Chodzi o różnorodność doznań – uściśla Marta Sokołowska-Mróz,
zarządzająca Małym spa i Saunarium. – Wszystkie bodźce mają
jeden cel: głębokie zrelaksowanie i wyciszenie oraz dostarczenie
ciału wrażeń zmysłowych. Są indywidualnie dopasowywane przed
i w czasie trwania sesji, by zaoferować maksimum przyjemności, ale
też nie przesadzić z ich ilością i nie rozproszyć ciągłości procesu.

W trakcie konsultacji przed zabiegiem zostaniemy zapytani
o oczekiwania, stan zdrowia i skóry, a potem naszym zadaniem
będzie... po prostu leżeć w kapsule i poddawać czynnościom terapeuty. Wspomniana wielofunkcyjność kapsuły pozwala na zastoso-

wanie najróżniejszych kombinacji, w zależności od proporcji, w jakich chcemy odpoczywać i dbać o ciało. – Nie marnujemy ani jednej
minuty, czas sesji wykorzystywany jest maksymalnie – zaznacza Marta Sokołowska-Mróz. – Nałożenie maski na ciało poprzedza sauna
parowa, która otworzy pory i przygotuje skórę na przyjęcie składników kosmetyków. Są wówczas silniej absorbowane. W czasie gdy
zawinięci w kosmetyczną folię czekamy na wchłonięcie się balsamu
czy masła – słuchamy muzyki, a terapeuta może wykonać masaż stóp
czy głowy. W przeciwieństwie do pielęgnacji domowej, jesteśmy
w stanie podczas sesji w kapsule zadbać o całe ciało, a nie tylko jego
dostępne fragmenty. Nieodłączną częścią jest masaż z elementami
drenażu limfatycznego, zbawienny i dla ciała, i dla ducha.
W zależności jaki efekt pielęgnacyjny preferujemy, terapeuta dobiera odpowiednie kosmetyki. W Małym spa Parku Wodnego używane są znakomite produkty naturalne, Organique, które stosuje się
zarówno przy pojedynczych zabiegach, jak i w rytuałach. W kapsule
wykonywane są kuracje: Happy Skin (regeneracyjna), Mleczny Dotyk

(nawilżająca), Espresso (detoks, wyszczuplanie i ujędrnianie) oraz
orientalny Hammam (oczyszczająco-relaksujący). Wszystkie zakładają użycie integralnej części kapsuły: sauny na podczerwień.
Światło podczerwone wnika w skórę do dziesięciu razy głębiej
niż para wodna. Wykazuje tym samym znacznie większe możliwości detoksykacji (topienie kwasów tłuszczowych, cholesterolu,
nasyconych tłuszczów). Dodatkowo przyczynia się do zmniejszania
zapalenia stawów, pomaga regenerować uszkodzone tkanki, stymuluje metabolizm, pomaga w walce z cellulitem i ma korzystny
wpływ na układ odpornościowy, likwidując bakterie i wirusy nieodporne na światło. Jedna, trzydziestominutowa, sesja w saunie na
podczerwień powoduje spalenie 500-800 kcal, co odpowiada przebiegnięciu dystansu 4-7 km. Regularne stosowanie zabiegów intensyfikuje pracę układu krwionośnego, wpływa na kondycję skóry,
odblokowując pory, usuwając nadmiar sebum, wspomaga gojenie
i zmniejsza skutki trądziku.
Terapeutka Małego spa Patrycja Pawłowska dodaje: – Kapsuła jest
doskonałą odpowiedzią na potrzeby osób, które borykają się z permanentnym zmęczeniem, bezsennością, depresją, skutkami napięć
emocjonalnych i stresem, wahaniami nastroju, menopauzą czy stanami niepokoju.
Sesja w kapsule Flamingo trwa minimum godzinę. Pokój zabiegowy jest przytulny, kabina bezpieczna, wygodna także dla osób
o nieco większej masie ciała, a ponieważ głowa pozostaje poza jej
zamkniętą częścią, nie ma mowy o klaustrofobii. Zabiegi w kapsule
nie są wskazane jedynie w przypadku kobiet w ciąży i w trakcie laktacji, osób cierpiących na choroby nowotworowe. Do przeciwwskazań należą też ostre urazy, zapalenia, gorączka, alergiczne choroby
skóry, otwarte rany, zaburzenia krążenia, skaza krwotoczna, zaawansowana cukrzyca, obrzęki, duże blizny i zaburzenia czucia.
Poza tym można z dobrodziejstw kapsuły Flamingo korzystać
bez ograniczeń, zawsze, gdy tego potrzebujemy, w każdym wieku,
w różnej kondycji. Przed zabiegiem należy się nawodnić, ponieważ
intensywnie się spocimy, a wraz z toksynami stracimy wodę. Po zabiegu również dobrze jest wypić sporą ilość wody lub ziołową herbatę, unikać intensywnej aktywności i kontynuować relaksowanie
się, wspierając organizm w procesie oczyszczania i rewitalizacji.

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

Dla zmarzluchów oraz klientów zestresowanych, potrzebujących ukojenia i wygrzania Małe spa Parku Wodnego
przygotowało coś specjalnego: pakiet Zimowy Grzaniec.
Jest doskonały nie tylko pod względem relaksacyjnym, ale
też wzmacniającym odporność. Obejmuje on – peeling cukrowy pleców, masaż pleców, ramion i szyi gorącymi kamieniami oraz maskę z błota morskiego. Do tego – w czasie gdy
„wchłaniamy” dobroczynne składniki pielęgnacyjne, korzystamy z dodatkowego masażu, do wyboru stóp, nóg lub głowy.
Żeby dodać jeszcze bardziej zimowego klimatu, kosmetyki
użyte podczas zabiegu bazują na aromatach czekolady, chili
i pomarańczy, a rozgrzanie rozpoczyna się od 45-minutowego
pobytu w saunie. Cały zabieg trwa 90 minut.
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Wielki jubileusz
koszalińskiego „muzyka”
Finałem rozłożonych na cały rok obchodów jubileuszu 60-lecia Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych był koncert galowy, który dała
Orkiestra Jubileuszowa i wybitni absolwenci szkoły.

o

rkiestra składała się w większości z obecnych
uczniów „muzyka” wspartych przez pedagogów.
Gwiazdami wieczoru byli ci, którzy w szkole zdobywali podstawy muzycznego wykształcenia, by
później podjąć studia na prestiżowych uczelniach
artystycznych i podbijać największe estrady w Polsce i na świecie.

czewski (duet fortepianowy) oraz Mateusz Kowalski i Adam Woch
(duet gitarowy).

Koncert otworzył piękny „Polonez 1918” skomponowany przez
Adama Sztabę z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Adam Sztaba sam dyrygował wykonaniem.

Kwintet smyczkowy i cała orkiestra dały popis pod kierunkiem Marzeny Diakun, światowej sławy dyrygentki, która w czasie koncertu
postawiła na trudne kompozycje Grażyny Bacewicz, patronki ZPSM
w Koszalinie. Wraz z orkiestrą jubileuszową prowadzoną przez Marzenę Diakun popis wokalny dał bas Łukasz Jakóbczyk. Na finał goście
gali mogli posłuchać fenomenalnej gry Agaty Szymczewskiej, m.in.
laureatki Konkursu Skrzypcowego im. Henryka Wieniawskiego.

Później wystąpili kolejni wybitni muzycy z koszalińskimi korzeniami, w tym Tomasz Goliński – mistrz marimby, który wykonał własny
utwór zatytułowany „Luminosity”. Klarnecista Andrzej Wojciechowski
zagrał wspólnie z Big–Bandem szkoły pod dyrekcją Pauliny Skoczyk.
Zagrały również dwa duety: Bartosz Kołaczkowski i Wojciech Szym-

Koncert poprowadzili: Anna Załucka (od niedawna dyrektor szkoły)
i Wojciech Bałdys (wieloletni nauczyciel gry na instrumentach perkusyjnych).
Nieoficjalna część święta (bal na 300 osób) odbyła się w Hotelu
VERDE.

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 przedstawia 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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Akcja: edukacja kulturalna
Od pierwszego Koszalińskiego Kongresu Kultury minęły dwa lata. Druga edycja (7-8 grudnia br.) pokazała, że wydarzenie ma ogromny
potencjał i sens, bo nie tylko pozwala spotkać się ludziom związanym z kulturą i wymienić doświadczenia, ale też wypracować konkretne
wnioski, które realnie da się wprowadzić w życie.

t

ematem przewodnim II KKK była edukacja kulturalna. Różnym jej wymiarom poświęcone zostały wykłady, spotkania i warsztaty rozłożone na dwa dni.
Zaczęło się mocnym akcentem, wykładem znakomitego filmoznawcy dziennikarza i krytyka filmowego
Tomasza Raczka, który w swoim wystąpieniu w zasadzie zdefiniował to, co przez różne przypadki odmieniane było podczas wszystkich kongresowych paneli – potrzebę rozmowy, wspólnoty, otwarcia i szczerości, które pozwalają budować sferę kultury na miarę
oczekiwań i potrzeb jej użytkowników. Na zakończenie pierwszego
kongresowego dnia w Clubie 105 zagrał zespół Romantycy Lekkich Obyczajów.
Drugi dzień KKK upłynął pod znakiem wykładów i spotkań. Pierwsze, poprowadzone przez Agatę Etmanowicz, prezeskę Fundacji Impact z Warszawy poświęcone było tzw. audience development, czyli

w wolnym tłumaczeniu „budowaniu publiczności”. W kolejnym, Anna
Michalak-Pawłowska, pełnomocniczka prezydenta Warszawy ds. edukacji kulturalnej przybliżyła przykłady rozwiązań zastosowanych do
integracji środowisk artystycznych w stolicy i niezwykle ciekawe narzędzia służące wymianie dóbr kulturalnych. Tyle teorii, reszta spotkań
dotyczyła praktyki: przykładów edukowania koszalińskiej młodzieży
poprzez historię, prezentacji najciekawszych projektów realizowanych przez podmioty pozainstytucjonalne, a także tzw. dobrych praktyk edukacyjnych realizowanych w placówkach kultury. Wśród gości
KKK znaleźli się m.in. rzeźbiarz Zygmunt Wujek i Artur Celiński, autor
raportu „DNA Miasta Koszalin”.
Ważnym wydarzeniem II KKK było uroczyste podpisanie Samorządowej Karty dla Kultury – Koszalin przystąpił tym samym do grona
kilkudziesięciu innych polskich miast, które wcielają w życie idee zawarte w dokumencie.

K W I A C I A R N I A

TOMA

Eleganckie kolory świąt: czerwony, biały, zielony,
srebrny, złoty uzupełnione świeżością żywych
kwiatów, podkreślone ciepłem świec to doskonały
sposób na uzyskanie klimatycznego, świątecznego
wystroju naszego wnętrza. Świeże kwiaty, piękna
ceramika, szkło będzie doskonałym dopełnieniem
zimowych kompozycji w naszym mieszkaniu czy
domu. To wszystko właśnie znajdziemy
w kwiaciarni Toma w Koszalinie.
Zapraszamy.

Koszalin, ul. Połtawska 3, kom. 666 083 848, 694 324 703

www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg

10% RABATU DLA KAŻDEGO NOWEGO KLIENTA
Zapraszamy do nowo otwartego
sklepu z herbatami, kawami,
ziołami i akcesoriami:
Herbaty czyste i z dodatkami
Kawy z całego świata
Zioła i mieszanki funkcyjne
Yerba mate i akcesoria
Przetwory i dodatki eko
Naturalne soki i syropy
Czekolady pitne i artystyczne
Akcesoria do parzenia
Porcelana
Zestawy prezentowe
(gotowe i na zamówienie)
Koszalin ul. Zwycięstwa 46
(lokal 4 na zewnątrz CH Merkury - obok Saturna)
tel. 886 418 067, www.manufakturaherbaty.com
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Ratownicy WOPR z medalami
Znakomicie wypadli na niedawnych Mistrzostwach Świata w Ratownictwie Wodnym Australia 2018 ratownicy z Zachodniopomorskiego
Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Odbyły się one w dniach 16.11. – 2.12.2018 w Adelajdzie w Australii. Polacy zajęli czołowe
lokaty we wszystkich kategoriach.

m

istrzostwa to największa i najbardziej prestiżowa impreza z zakresu sportowego ratownictwa wodnego na świecie, rozgrywana
co dwa lata i trwająca przez ok. 2 tygodnie
z udziałem blisko 4000 najlepszych ratowników z całego globu. Elementami mistrzostw są zawody na pływalni
oraz wodach otwartych. Klasyfikacja odbywa się z podziałem na
kategorie: OPEN, JUNIOR, MASTERS, IRB, INTERCLUB, SURFBOATS. Konkurencje są symulacją rzeczywistych akcji ratowniczych
z udziałem specjalistycznego sprzętu.
W skład polskiej reprezentacji wchodzili ratownicy wodni, będący czynnymi członkami, ratownikami i instruktorami WOPR oraz
członkami i partnerami Fundacji Ratownictwa i Sportów Wodnych
RESCUEHOUSE. Organizatorzy wyjazdu polskiej ekipy wyjaśniają:
- Naszym celem jako ratowników wodnych jest przede wszystkim
organizowanie i niesienie pomocy. Start w zawodach ratowniczych
pozwala na zbieranie cennego doświadczenia oraz poznanie technik i profesjonalnego sprzętu używanego powszechnie na świecie.
Zebrane doświadczenie i nowe umiejętności przekładamy następnie na grunt krajowy, szkoląc kolejne pokolenia ratowników wodnych, a także organizując różnego rodzaju zawody sportowe.
Wyjazd stał długo pod znakiem zapytania ze względu na ogromne koszty podróży lotniczej. Na szczęście sponsorzy – tacy jak systematycznie i na wielu polach współpracująca z WOPR Grupa Mojsiuk – stanęli na wysokości zadania i wsparli zawodników.
reklama

WOPR-owcy z kolei po powrocie z bardzo udanej imprezy podziękowali za pomoc finansową, jaką uzyskali od swoich partnerów. Okolicznościowe spotkanie odbyło się również w siedzibie
Grupy Mojsiuk z udziałem pani Hanny Mojsiuk, członka zarządu
firmy.
Warto podkreślić, że polscy ratownicy w Australii występowali
dosłownie w barwach Grupy Mojsiuk, bo w strojach z logotypami
firmy.
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Białogard: charytatywny
koncert bożonarodzeniowy
Tak jak tradycją stały się w Białogardzie koncerty kolęd, podczas których zbierane są pieniądze na leczenie chorych dzieci, tak również
tradycją jest nasz patronat nad tymi wydarzeniami. Tym razem chodzi o pomoc dwuletniej Neli. Za sprawą VIII Charytatywnego
Koncertu Bożonarodzeniowego (licytacji i zbiórki) rodzice dziewczynki będą mogli uzyskać część środków potrzebnych do zapewniania
dziewczynce niezbędnej, drogiej terapii.

k

oncert będzie się składał z przepięknych polskich kolęd i zagranicznych utworów z motywami bożonarodzeniowymi. Zapraszamy więc 28
grudnia 2018 r. o godz. 19:00 do kościoła pw.
Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białogardzie (przy Placu Wolności).
Nela urodziła się w 25. tygodniu ciąży. Lekarze zdecydowali się
na cięcie cesarskie ze względu na podejrzenie zatrucia ciążowego mamy. Ważyła zaledwie 530 gramów, a mierzyła 28 cm. Można
było ją zmieścić dwóch złączonych dłoniach. Nela była niewydolna
oddechowo, musiała przebywać w inkubatorze, pod respiratorem.
Później przeszła wylew dokomorowy drugiego stopnia, a po niespełna miesiącu została wykryta u niej poważna wada serca - kardiomiopatia roztrzeniowa. Po wieści o problemie z serduszkiem,
rodzice usłyszeli, że u Nelki rozwija się retinopatia wcześniacza,
która postępowała bardzo szybko, że groziło to nawet utratą wzroku. Lekarze zdecydowali się na laseroterapię, którą musieli zrobić
dwukrotnie.
Życie Neli to nieustanna walka z przeciwnościami losu. Kiedy
po upływie 3 miesięcy zaczęła w końcu samodzielnie oddychać,
rodzice odetchnęli z ulgą! Po prawie 4 miesiącach pobytu w szpireklama

talu, mogli zabrać ją w końcu do domu, świadomi jednak, że walka
o zdrowie córeczki będzie trwała nadal. Po paru miesiącach nieoczekiwanie spadła na rodzinę kolejna zła wiadomość. Okazało
się, że Nelka cierpi na padaczkę lekooporną - zespół Westa. Jest
to ciężka odmiana tej choroby, wymagająca przyjmowania odpowiednich lekarstw pod kontrolą specjalisty i mogąca negatywnie
wpływać na ogólny stan i rozwój dziecka.
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Temat z okładki

Aby Święta Bożego Narodzenia
były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok – Dobrym Czasem.

(Konstanty Ildefons Gałczyński)

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia wszystkim przyjaciołom
i współpracownikom życzą właściciele oraz zespół Gabinetu Bogurscy

Temat z okładki
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Jacek Braciak:

kupiłem sobie wolność
W młodości był barmanem, pojechał też na saksy do Wiednia, gdzie sprzątał mieszkanie bogatej Austriaczki. Zdarzało mu się zarabiać
na życie jako maskotka promująca film „Piotruś Pan”, chałturzył też w przedszkolach, grając w przedstawieniach dla dzieci. Szkoła życia
zaprowadziła go do szkoły teatralnej, do której dostał się za pierwszym razem. Dzisiaj jest jednym z najlepszych polskich aktorów, choć dla
wielu ludzi jest to oczywiste dopiero po głębszym zastanowieniu. Nie bryluje bowiem na ściankach, nie żyje w blasku fleszy, wielką wagę
przywiązuje do wolności w życiu codziennym, jak i zawodowym. Oto Jacek Braciak.

Ludzie

w

maju stuknęła Ci pięćdziesiątka. To dobry czas
na podsumowania zawodowe i prywatne?
- Nigdzie się nie wybieram, moje życie się nie
zmieniło, więc nie muszę robić żadnych podsumowań. Pięćdziesiątka to po prostu pięćdziesiątka, zwykła liczba. Powiem szczerze, że nawet nie czuję się na 50
lat. Mam 3,5-letniego wnuka, ale nie zamierzam jeszcze kręcić wąsa
i nabijać fajki.
- Czujesz się aktorem spełnionym?
- Tak, z pewnością. Poza tym jestem w tej doskonałej sytuacji, że
dzięki pieniądzom zarobionym w reklamie mogłem sobie kupić wolność. Zamiast kupić sobie kolejny samochód, ja kupiłem sobie wolność i mogę robić to, na co mam ochotę.

Jestem w tej doskonałej
sytuacji, że dzięki pieniądzom
zarobionym w reklamie,
zamiast kupić sobie kolejny
samochód, ja kupiłem sobie
wolność i mogę robić to, na co
mam ochotę. Wolność wyboru
i możliwość prowadzenia
życia takim, jakie dokładnie
chcę, aby było. Zwykłe
i spokojne.

- Co kryje się za słowem wolność?
- Wolność wyboru i możliwość prowadzenia życia takim, jakie dokładnie chcę, aby było. Zwykłe i spokojne.
- Jesteś popularnym aktorem, chcąc nie chcąc jesteś częścią polskiego showbiznesu. Da radę prowadzić zwykłe i spokojne życie?
- To jest tylko i wyłącznie mój wybór. Mógłbym codziennie chodzić na bankiety, imprezy, fotografować się na ściankach, od rana
się przebierać, a nie ubierać, ale mogę przecież wyjść z psem, pójść
na kawę, posprzątać chałupę, przeczytać książkę, pooglądać „Kiepskich” w telewizji. To jest prawdziwe życie. Nie muszę pędzić, sztucznie się uśmiechać, nie muszę robić dobrej miny do złej gry. Nikogo
nie udaję, w życiu nie odgrywam żadnej roli.
- Jesteś jednym z najpopularniejszych polskich aktorów, ale początki Twojej zawodowej kariery do najłatwiejszych nie należały.
- Jeśli chodzi o film to faktycznie, długo się przebijałem. Przełomem okazał się film „Edi” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Ale do
tego czasu, przez 10 lat, dużo grałem w teatrze. Miałem to szczęście,
że trafiłem do Teatru Powszechnego, w najlepszym jego okresie.
Obsadzano mnie w różnych rolach, w różnym repertuarze i myślę,
że to spowodowało, że w końcu świat filmowy zaczął zauważać mój
warsztat. Przeszedłem żmudną drogę, od epizodów, poprzez małe
role, do tych nieco większych.
- Komu najwięcej zawdzięczasz, jeśli chodzi o zawodową karierę? Piotrowi Trzaskalskiemu, który powierzył Ci rolę w filmie „Edi”,
Wojtkowi Smarzowskiemu, czy może komuś innemu?
- Władysławowi Kowalskiemu. To był mój przyjaciel i mentor w Teatrze Powszechnym. Nauczyłem się od niego wielu rzeczy, rzemiosła,
pojmowania zawodu. Władysław Kowalski uświadomił mi, że aktor
nie jest wcale najważniejszy, że do filmu lub spektaklu muszę podchodzić jak do całości, a moja rola, choćby nie wiem jak była dobra,
to jednak jest tylko i wyłącznie jednym z elementów. Takie podejście
do zawodu uczy pokory i pomaga poskromić własne ego.
- U Ciebie trzeba było je poskramiać?
- Gdy zdawałem do szkoły teatralnej, to zawód aktora kojarzył mi
się ze sławą, kasą i kobietami. Byłem 19-letnim idealistą, ale życie
szybko te wyobrażenia zweryfikowało (śmiech). Dzisiaj, mając 50 lat,
na te trzy aspekty nie mogę narzekać, zmieniło się jednak to, że nie
są to moje priorytety.
- W jednym z wywiadów powiedziałeś takie słowa: „Przy pewnym potencjale pychy bycie aktorem jest łatwe. Trzeba mieć jeszcze
tylko w sobie wolę ekshibicjonizmu, zdolność egoizmu i potrzebę
bezwstydu. I już – aktor gotowy”. Ile w tym prawdy, ile kokieterii?
To nie jest kokieteria, cały czas tak uważam. Aktorstwo to w swojej
istocie zawód prosty, nie jest to zajęcie wybitnie intelektualne. Znam
nawet aktorów, którzy są idiotami, a są świetnymi aktorami...
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- Nazwiska, poproszę!
- Mało tego, inteligencja czasami w tym zawodzie przeszkadza.
W gruncie rzeczy, chodzi o to, aby w momencie, gdy podnosi się kurtyna lub zapala się czerwona lampka na kamerze, mieć tyle bezwstydu, aby uznać, że to co robi jest ważne, ale najważniejsze jest, aby
się otworzyć i w sposób autentyczny i przekonywujący „wejść w buty”
bohatera, którego się gra na tyle wiarygodnie, by wywołać emocje
w ludziach oglądających film. Bo to oni są najważniejsi, a nie aktor.
- Często aktorzy opowiadają, że wejście w buty bohatera wymaga dużych poświęceń, a role jeszcze długo pozostają w nich samych. Jak to jest u Ciebie?
- Staram się podchodzić do tego jak najbardziej profesjonalnie,
ale przede wszystkim normalnie, z zachowaniem zdrowego rozsądku. W dużym uproszczeniu – jest robota do zrobienia, jadę do pracy
na plan, robię swoje, wracam do domu. Oczywiście, często coś tam
mnie szarpie w środku, coś zostaje w głowie, ale nie jest tak, że rola
nie daje mi żyć i muszę z niej wychodzić w jakiś specjalny sposób.
- Nie bez kozery o to pytam, bo – tu znowu posłużę się cytatem
– po filmie „Drogówka” powiedziałeś – „Ósmego dnia obudziłem
się, płacząc. Miałem wrażenie, że przez ten tydzień nie robiłem nic
innego, tylko piłem wódę. Jakie skojarzenia masz po zdjęciach do
filmu „Kler”?
- Przy „Klerze” nie przeżywałem szczególnych katuszy, obciążeń.
Były dwa dni zdjęciowe, kiedy graliśmy dosyć trudne sceny emocjonalne, ale pod tym względem z pewnością „Drogówka” mocniej
mnie wyeksploatowała.
- Zaskoczony jesteś tym, że „Kler” wzbudził tak duże kontrowersje?
- Nie jestem zaskoczony. Żyjemy w kraju w jakim żyjemy, społeczeństwo jest jakie jest. Wojtek Smarzowski zrobił film bezkompromisowy, ale ja nie odbieram go jako oskarżenie Kościoła. „Kler” jest
na pewno moralitetem, wyjaśnia motywy ludzkiego postępowania,
wskazuje na słabości człowieka. Jest też filmem o miłosierdziu. Uważam, że to dobry film i potrzebny, a wziąłem w nim udział nie dlatego, że chciałem coś zamanifestować, tylko dlatego, że podobał mi
się scenariusz i rola, którą miałem do zagrania.
- „Kler” to Kościół pokazany od zakrystii. Czy wierzysz w instytucję Kościoła? Kiedykolwiek wierzyłeś?
- Nie wiem, nie jestem teologiem, nie jestem socjologiem, nie lubię się też dzielić tak intymnymi sprawami. Jestem wierzący. Jako
dzieciak byłem ministrantem, nigdy nic złego mnie w Kościele nie
spotkało, spotkałem na swojej drodze kapłanów, którzy w życiu mi
pomogli, których uważam za bardzo wartościowych ludzi. W każdym środowisku są jednak ludzie, którzy błądzą, popełniają błędy
lub po prostu są źli z natury. Myślę, że wszelkie sztuczne warunki,
jak celibat, zamknięte zakony męskie i kobiece, szkoły z internatem,
a nawet zakłady karne, generują różnego rodzaju patologie i wynaturzenia. Tam odbywa się codzienna walka z ludzką naturą, instynktami, potrzebami.

czy szlifuje, dorosłość hartuje. To, że dzisiaj ponad wszystko cenię
sobie wolność, wynika właśnie z tego, jak wyglądało moje dzieciństwo. Wieś Rzekcin w województwie lubuskim, 12 domów, pola, łąki,
lasy. To moja rodzinna wieś. To co pamiętam, to właśnie bezgraniczna wolność, poczucie bezpieczeństwa. Mogłem sobie wykradać kobyłę ze stajni i być Indianinem, szwendać się po lasach, zaczytywać
w książkach podsuwanych przez dziadka. Często też pracowałem
w polu. Dzisiaj, za każdym razem gdy wracam do Rzekcina, widzę
to, czego dawniej nie dostrzegałem. Doceniam święty spokój, łąki,
przestrzenie, ciszę. Pamiętam, że zawsze żyliśmy skromnie, czasami
były niedostatki. Dzisiaj nasze dzieci w większości mają wszystko podane na tacy, ale mam wątpliwości, czy jest to dobre. To, co ja przeżyłem, te ograniczenia, konieczność radzenia sobie w życiu, oczywiście pozostawiają ślad w postaci lęku na resztę życia, na przykład
o sytuację materialną. Ale to też pobudza ambicję i determinację,
aby dążyć do tego, o czym się marzy.
- Ty z czasem marzyłeś, aby z Rzekcina się wyrwać i dostać się do
szkoły teatralnej.
- W Warszawie, w tym wielkim świecie, bywałem zagubiony. Bywało, że dawano mi dozrozumienia skąd jestem, że mam pewne braki.
Miałem kompleks prowincjusza. Jakoś to przetrwałem. Był też czas,
że się wstydziłem tego, że jestem z Rzekcina, próbowałem to wymazać. Dopiero później poczułem, że to jest moja wartość. To przyszło
jakoś tak naturalnie.
- Wraz z sukcesami?
- Wręcz przeciwnie. Wraz z porażkami, z rozczarowaniami. Nie sądzę, żeby sukces rozwijał. Sukces nie skłania do refleksji. Porażki dają
pretekst do szukania odpowiedzi. Dlaczego się nie udało? Co jest
nie tak? Co i jak to zmienić?
- Dzisiaj w Twoim życiu wszystko jest tak? Coś byś chciał w nim
zmienić?
- Nic bym nie chciał zmienić. Wszystko jest w jak najlepszym porządku. Z prostego powodu, że jest tak, jak jest. Ja mogę to tylko
zaakceptować.
- Co jest aktualnie dla Ciebie najważniejsze w życiu? Jakie masz
życiowe priorytety?
- Najważniejsze dla mnie są miłość, wolność, godność i radość
z życia.
- No to skoro już poruszyłeś wątek miłości, to przytoczę Twoje
słowa z dość starego wywiadu, w którym powiedziałeś, że nie ma
miłości na całe życie.
- To było faktycznie dawno. Dzisiaj już bym tak nie powiedział. Są
ludzie, którzy kiedyś byli dla mnie w życiu ważni i do dzisiaj ich przechowuję w sercu i na swój sposób cały czas ich kocham.
- Pogadamy o kobietach?
- Możemy.

- Ksiądz Lisowski, bohater grany przez Ciebie w „Klerze” tę walkę przegrywa. Jakie jest studium jego upadku?
- Ksiądz Lisowski to wyrachowany karierowicz, opływający w luksusy biznesmen, którego celem jest ważne stanowisko w Watykanie. A jak wiadomo, cel uświęca środki. W jego przypadku mamy
do czynienia z ogromnym spustoszeniem wewnętrznym. Ale to nie
stało się nagle. To proces, który zaczął się od zła wyrządzonego jemu
samemu.

- Pytam nie bez powodu, bo w domu rodzinnym same siostry,
Twój osobisty „dorobek” to trzy córki... Jak żyć?
- No, ale dla równowagi jest też wnuk. Ojcowie mają ten przywilej,
że dla córek są kimś najważniejszym. Nigdy nie miałem problemów
w relacjach z córkami. Nigdy nie starałem się ich na siłę wychowywać, tylko po prostu być przy nich. Czasami mi to wychodziło lepiej,
czasami gorzej, ale dzisiaj mogę powiedzieć, że jestem z nich bardzo dumny. To bardzo mądre, poukładane dziewczyny.

- To jacy jesteśmy, wynika wprost z tego, czego doświadczyliśmy
w dzieciństwie?
- Tak zazwyczaj bywa. Dzieciństwo nas kształtuje, okres młodzień-

- Nie uciekały z domu z powodu nieszczęśliwej miłości, jak ich
tata?
- Nie musiały. Ale fakt, mam za sobą wielką ucieczkę z domu. Gdy
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„Mógłbym codziennie chodzić na bankiety,
imprezy, fotografować się na ściankach,
od rana się przebierać, a nie ubierać, ale
mogę przecież wyjść z psem, pójść na kawę,
posprzątać chałupę, przeczytać książkę, pooglądać
Kiepskich w telewizji. To jest prawdziwe życie.
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mieszkałem w Rzekcinie, byłem nieszczęśliwie zakochany. Niestety,
moja mama zdawała się nie rozumieć, że niespełniona miłość to dla
nastolatka koniec świata. Zapakowałem do plecaka chleb, cebulę,
słoik dżemu, jakieś pieniądze i przyjechałem na Wybrzeże. Okazało
się, że nigdzie się nie mogę schronić, więc przespałem noc w wiklinowym koszu na plaży. Następnego dnia, z podkulonym ogonem
wróciłem do domu.
- Co lubisz w kobietach?
- Inteligencję, mądrość, poczucie humoru, fizyczność, błysk w oku,
to, że możemy ze sobą ciekawie rozmawiać, ale najważniejsza jest
zgodność charakterologiczna.
- Ponoć zgodność charakterologiczną musisz czuć także ze swoim samochodem?
- O tak! Jazda samochodem ma dla mnie wręcz terapeutyczne
znaczenie, muszę się w nim dobrze czuć. Lubię samochody, które
mają duszę. Na co dzień jeżdżę Land Roverem. Jestem fanem starych Mercedesów. Mam w garażu klasyka, W123, czyli popularną
„Beczkę” i drugiego, nieco młodszego – S500, model W220.
- W najnowszej, wypasionej S Klasie, którą jeździłeś w filmie
„Kler” dobrze się czułeś?
- Na pewno gorzej się czułem niż w mojej S Klasie. Po pierwsze
w filmie jeździłem dieslem, a diesel to diesel. Ja w mojej S Klasie
mam silnik V8, czysta poezja. Fantastycznie się nim jeździ.
- A po boisku czasem jeszcze biegasz?
- Już coraz rzadziej. Mniej mnie ciągnie dzisiaj do grania, bardziej

do oglądania. Lubię katować się polską ekstraklasą. Czasami, gdy
tak oglądam te mecze, to wracam sobie pamięcią do czasów, gdy
grałem w Łuczniku Strzelce Krajeńskie w III lidze juniorów. Byłem
prawym obrońcą z ofensywnymi predyspozycjami. Ponoć miałem
talent. W piłkę poszedłem za przykładem ojca, który długo grał
w Łuczniku, jeździliśmy też na mecze Stilonu Gorzów. Piłka przegrała jednak z aktorstwem. W Technikum Mechanizacji Rolnictwa, do
którego uczęszczałem była polonistka, która dostrzegła we mnie talent aktorski i recytatorski. To ona przekonała mnie, abym zdawał do
szkoły aktorskiej. Cieszę się, że jej posłuchałem.
Rozmawiał: Jakub Jakubowski / Foto: Karol Kacperski

JACEK BRACIAK – na swym koncie ma wiele ról teatralnych,
filmowych i serialowych. W 1991 roku ukończył PWST. Po studiach pracował w warszawskim Teatrze Powszechnym, w którym grał w dramatach Gombrowicza, Głowackiego, Szekspira,
Czechowa. Przełomem w jego filmowej karierze był głośny
film „Edi” w reżyserii Piotra Trzaskalskiego. Za rolę w nim dostał
Złotego Lwa na festiwalu w Gdyni oraz nagrodę Orła Polskiej
Akademii Filmowej. Orła zdobył także za rolę w filmie „Róża”
w reżyserii Wojciecha Smarzowskiego. Zagrał też w innych,
znakomitych filmach Smarzowskiego: „Drogówka”, „Pod Mocnym Aniołem”, „Wołyń” i ostatnio „Kler”. Szeroką rozpoznawalność przyniósł mu serial „Brzydula”. Od tego czasu Jacek Braciak pojawia się regularnie na małym i dużym ekranie, grając
w wielu znakomitych filmach i serialach.
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Eldorado

– ogród możliwości
Kwaciarnia Centrum – Centrum Ogrodnicze Eldorado istnieje niemal siedemnaście lat. W tym samym miejscu, tuż przy wjeździe
do Koszalina. Można tu kupić niemal wszystko, co oferuje branża florystyczno-ogrodnicza. Ciężka praca, zaangażowanie
i nieudawana serdeczność wobec klientów pozwoliły zbudować Jolancie i Mirosławowi Micykom jedyną tak wszechstronnie
zaopatrzoną firmę w regionie, a co najważniejsze prowadzić ją z niegasnącym do dziś entuzjazmem.
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roga Jolanty Micyk do spełnienia marzenia
o własnej kwiaciarni wiodła z Wrocławia, skąd
pochodzi, przez Kanadę, do Koszalina. Środkowy etap trwał dwie dekady – w Kanadzie poznała męża, Mirosława. Do Polski wrócili w 2002
roku, wybierając na dalszą część życia Koszalin. – To rodzinne strony męża, poza tym odpowiadał nam klimat, bliskość morza i chcieliśmy pokazać dzieciom nasz kraj – mówi pani Jolanta. – W Kanadzie skończyłam co prawda szkołę florystyczną, ale pracowaliśmy
w branży hotelarskiej i cateringu. Niezmiennie „ciągnęło” mnie do
roślin, więc wracaliśmy nastawieni na otwarcie kwiaciarni. Trafiła się
fantastyczna nieruchomość, duża, z potencjałem, w dobrym miejscu, które, jak sądzę, jest przynajmniej połową naszego dzisiejszego sukcesu.
Przed Centrum Eldorado, w budynku powstałym jeszcze w latach
osiemdziesiątych, działał salon samochodowy. Państwo Micykowie
najpierw zagospodarowali połowę obiektu. Potem wyremontowali
jego kolejne części, na tyłach stworzyli duże centrum ogrodnicze,
w końcu po modernizacji udostępnili przestrzenie biurowe pod
wynajem dla innych firm. Na dachu budynku zamontowali telebim
reklamowy, wówczas nowość, by koszalińscy przedsiębiorcy mogli
promować swoje usługi. To wciąż jeden z największych ekranów tej
wielkości w Koszalinie. W sumie powierzchnia Eldorado ma dziś dwa
tysiące metrów kwadratowych.
Oczko w głowie
Początki nie były łatwe, choć trudność nie polegała na samym
uruchomieniu biznesu. Okoliczności rynkowe na początku lat dwutysięcznych wręcz sprzyjały zakładaniu firm, w Koszalinie działały
jedynie niewielkie kwiaciarnie, zatem i konkurencja była znikoma.
Jednak państwo Micykowie mieli apetyt nie na kolejny mały sklepik

z kwiatami, ale centrum florystyczne z prawdziwego zdarzenia, a ta
branża w Polsce wtedy dopiero raczkowała. Samo otoczenie kwiaciarni zlokalizowane na tzw. wylotówce, blisko cmentarza, otoczone
salonami dilerów samochodowych wiele lat temu nie miało takiego
potencjału handlowego, jak dziś, gdy poprzez obecność galerii handlowej stanowi w zasadzie drugie centrum miasta. Paliwem rozwoju
musiała być więc intuicja, entuzjazm i wytrwałość. – Chcieliśmy zaproponować coś nowego, oryginalnego, łączyć sprzedaż kwiatów
z dekoracjami i wyposażeniem domu – mówi Jolanta Micyk. – Obserwowaliśmy, co lubią klienci, czego szukają, czego im brakuje. Podpatrywaliśmy rynki zagraniczne, by wyprzedzać nasz, lokalny. Musieliśmy wciąż wymyślać coś na tyle atrakcyjnego, by klientom chciało
się mimo kiepskiej komunikacji przyjechać po kwiaty na obrzeża
miasta. Pomysły braliśmy zewsząd, rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy.
To było nasze oczko w głowie.
Gość, a nie klient
Ta zasada najlepiej definiuje filozofię działania Centrum Eldorado
i choć doskonale wpisuje się w nowoczesne teorie marketingowe,
obowiązywała jeszcze zanim one powstały. Nie z biznesowej kalkulacji, a z przekonania, że kupujący to ktoś, kogo zawsze miło widzieć.
Po prostu ma się czuć jak w domu. Sympatia wobec gości sklepu jest
nieudawana. Halina Kołacz, kierownik centrum, przyznaje, że do teraz zdarza jej się serdecznie witać z osobami wchodzącymi do kwiaciarni, a kiedyś robiła to codziennie. – Trochę jak we włoskiej restauracji – uśmiecha się. – Klienci to odwzajemniają, doceniają życzliwą
atmosferę, a my nigdy nie traktujemy ich taśmowo czy bezosobowo.
Żeby wrócili, muszą być docenieni podczas każdej wizyty i nie ma
od tego założenia wyjątków. Dlatego cieszymy się, że mamy spore
grono stałych gości, z Polski czy zagranicy, którzy odwiedzają nas,
nawet będąc w Koszalinie tylko przejazdem. Czasem wpadają do
nas, by się po prostu przywitać.
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Z myślą o klientach, Centrum Eldorado organizuje okazjonalne konkursy, kiermasze, warsztaty, pokazy. – Zapraszamy gości
specjalnych, sadzimy rośliny z dziećmi, organizujemy zabawy dla
rodzin, eventy dla działkowiczów – mówi Halina Kołacz. – Poradnictwo ogrodnicze cieszy się ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza
teraz, kiedy urządzanie ogrodów, balkonów i tarasów stało się tak
popularne.
Od doniczki po sad
Dla osób zafascynowanych hodowlą roślin, kwiatów, uprawianiem ogrodu czy działki Centrum Eldorado to prawdziwe... eldorado. W regionie nie znajdziemy miejsca porównywalnego, jeśli chodzi o zakres i różnorodność oferty, ani wielkość samej powierzchni
handlowej. W części reprezentacyjnej – kwiaciarni dział typowo
florystyczny, z kwiatami ciętymi, sprowadzanymi z Holandii, a także

dekoracjami, kompozycjami ze sztucznych kwiatów oraz kwitnącymi kwiatami doniczkowymi. W dalszej części znajduje się dział roślin doniczkowych wraz z asortymentem do ich domowej uprawy
(ziemia, narzędzia, doniczki, szkło, ceramika itp.). Kolejna jest hala
„wszystko do ogrodu”, a za nią centrum ogrodnicze zaopatrujące
w roślinność zewnętrzną czyli na balkony, tarasy, działki, do ogrodu
i sadu. Ta część zaczyna tętnić życiem na wiosnę, gdy zaczyna się
sezon ogrodniczy, ale otwarta jest cały rok. Ze względu na bliskość
Cmentarza Komunalnego, w sklepie dostępny jest również adekwatny asortyment, ale to niewielka część jego działalności.
W Centrum Eldorado można ponadto zamówić kompozycje kwiatowe (świeże lub sztuczne wykonuje na miejscu pracownia), kupić
okazjonalne dekoracje np. świąteczne, skorzystać z usługi poczty
kwiatowej – wysłać kwiaty, kosz z delikatesami czy owocami wybranej osobie. Przed centrum znajduje się parking, a dosłownie pod
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jego drzwiami zatrzymują się autobusy komunikacji miejskiej, a więc
łatwo się tu dostać i zatrzymać na dłuższą chwilę. Jest czynne siedem
dni w tygodniu i nieraz uratowało życie zapominalskim, oferując
piękne bukiety kwiatów nawet w niedzielę.
Siła rodziny
– Bardzo ciężko pracowaliśmy z mężem w Kanadzie – zaznacza Jolanta Micyk. – Myśleliśmy, że może w Koszalinie w końcu odetchniemy, nie będzie tak ciężko, ale okazało się inaczej. Prowadziliśmy nie
tylko kwiaciarnię, ale też obsługiwaliśmy hurtowo cały region. Nie
narzekam jednak. Trzy lata po otwarciu wiedzieliśmy na pewno, że to
trafiona, dobra inwestycja. Od początku dawała nam tyle satysfakcji,
że nawet ciężka praca wydawała się wspaniała. Entuzjazm w zasadzie nigdy nas nie opuścił.
Mirosław Micyk zawiadywał firmą przez piętnaście lat. Kiedy po
walce z ciężką chorobą zmarł dwa lata temu, jego obowiązki przejął
syn, Kody. Młody szef, jak nazywają go pracownicy, zajmuje się dokumentacją, logistyką, organizacją, podejmuje kluczowe i drobniejsze decyzje. Zawsze zresztą demokratyczne, bo Eldorado to zgrany
team. – Syn został rzucony na najgłębszą wodę i podjął się tego wyzwania mimo młodego wieku – mówi Jolanta Micyk. – Przyglądał się
pracy ojca, uczył się od niego i od zawsze zakładał, że kiedyś przejmie jego obowiązki. To jego ojcowizna, zależy mu na niej i bardzo
o nią dba. Jestem z niego niesamowicie dumna.
Najważniejsi są ludzie
Zaangażowanie to domena całego zespołu Centrum Eldorado,
obecnie liczącego dwadzieścia osób. Halina Kołacz była jego filarem niemal od początku, współtworzyła miejsce, klimat, standardy
obsługi. – Ja tym miejscem po prostu żyję – mówi i nie sposób w to
nie uwierzyć, słysząc z jaką pasją i sercem o nim opowiada. – Odcho-

wałam dzieci, teraz spełniam się zawodowo. Nigdy się tą pracą nie
nudzę, zapał nie mija, a chyba nawet rośnie – śmieje się.
Zapał podziela też reszta zespołu, w którym nie znajdziemy przypadkowych osób. – Pracują u nas fantastyczni ludzie – podkreśla
Jolanta Micyk. – Dobieramy pracowników niekoniecznie z wyższym
wykształceniem, ale na pewno z talentem, doświadczeniem i pasją.
Muszą mieć „to coś”, co jest niezbędne w pracy z kwiatami: wyczucie, zmysł estetyczny, wrażliwość. Trzeba być też odpornym na stres,
mieć dystans. Kupujący są wymagający, czasem wybredni i trzeba
umieć z nimi rozmawiać.
Halina Kołacz dodaje: – To drużyna wybiera zawodnika. Musi pasować do zespołu, zgrać się z nim, musi mu zależeć. Gramy przecież
do tej samej bramki. Pracujemy ciężko, w specyficznej branży i jeśli
się tego nie lubi, nigdy nie będzie się pracować efektywnie i w pozytywnej atmosferze. Miejsce jest takie, jak ludzie.
Kwiaciarnia Centrum Ogrodnicze Eldorado
Koszalin ul. Gnieźnieńska 38
tel. 94 345 10 00
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Dobre studio,
to dobry tatuaż
Tatuaż od dawna nie przynależy wyłącznie niszowym subkulturom, ale jest – w pełni zasłużenie – uznawany za sztukę, a tatuażyści za artystów.
Ciało ozdabiają dziś wszyscy, niezależnie od wieku, statusu społecznego i zawodu, a co za tym idzie, rosną wymagania wobec studiów
tatuażu. Te najlepsze oferują różnorodność stylów, najwyższej jakości materiały i bezwzględne bezpieczeństwo, a przede wszystkim wysokiej
klasy projekty. Należy do nich Cejn Tattoo. Właścicielami studia są koszalinianie, Małgorzata i Piotr ‚Cejn’ Laskowscy. On tatuuje, ona zajmuje
się makijażem permanentnym.

s

tudio Cejn Tattoo początkowo mieściło się przy ulicy Kaszubskiej. Właściciele otworzyli je 22 stycznia
2014 roku, tuż po powrocie z Danii, gdzie przez kilka
lat mieszkali i pracowali.

– Spróbowaliśmy życia za granicą, trochę zarobiliśmy, zaoszczędziliśmy, ale jednak wróciliśmy do domu z postanowieniem, że w Koszalinie otworzymy swój biznes – mówi Małgorzata Laskowska. – Mąż
zajmował się tatuażem, ja kosmetyką. Zawsze lubiliśmy ze sobą pra-

cować, tu połączyliśmy siły. Po roku przenieśliśmy studio do ścisłego
centrum miasta.
Cejn krótko pracował sam. Rok po otwarciu studia dołączyła do
niego Ola Wydrych, a niedługo po niej – Maciej Skrzypczak. W ten
sposób powstał zespół artystów o różnym temperamencie, osobowościach i specjalizujących się w różnych stylach. Cejn – w tatuażach
kolorowych, realistyczno-fantastycznych, malarskich, budowanych
na dużym planie; wykonuje też covery (zakrywanie i poprawianie
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nieudanych tatuaży), co jest umiejętnością równie trudną, co rzadką. Maciej – w czarno-szarej realistyce, na przykład portretach. Ola
– we wszystkim, co jest oparte na liniach, a więc tatuażach geometrycznych, rysunkowych, neotradycyjnych. – Podzieliliśmy się naturalnie – mówi. – Nie rywalizujemy, pomagamy sobie, wspieramy się,
a dzięki temu, że tatuujemy w różnych stylach, możemy się od siebie
uczyć, a studio ma wszechstronną ofertę.
Droga do tatuowania w przypadku każdego z nich też była różna.
Cejn pierwsze kroki w zawodzie stawiał w Danii, siedem lat temu. –
Zostałem rzucony na najgłębszą wodę – mówi. – Pierwszy, drobny,
tatuaż zrobiłem w studiu drugiego dnia pracy. Wcześniej miałem
minimalne doświadczenie, chciałem się uczyć, ale nie było czasu na
przypatrywanie się i próby. Po pół roku robiłem już większe prace –
plecy, ramiona. Takie tempo mnie zahartowało, szybko pozbyłem się
strachu przed tatuowaniem. Ostatecznie ekipa studia się wykruszyła
i zostałem sam. Miałem ogromne szczęście, bo od razu trafiłem pod
skrzydła ludzi, którzy dziś są uważani za jednych z najlepszych tatuażystów w Europie.
Ola do Cejn Studia trafiła jako doświadczona artystka, wcześniej
tatuowała w innym koszalińskim studiu. Skończyła architekturę
wnętrz na Politechnice Koszalińskiej. – Miałam tam dwa lata malarstwa – mówi. – Nie mogę powiedzieć, że nauczyłam się rysować,
ale zmieniło się moje podejście do tworzenia – mniej odtwarzam,
bardziej stawiam na kreatywność.
Maciej jest samoukiem. W studiu najpierw się uczył, podpatrywał,
pomagał i rozstawiał sprzęt, ale szybko okazało się, że ma ogromny talent. – Byłem sceptyczny, gdy przyszedł do nas na praktykę
– przyznaje Cejn. – Nie widziałem dla niego miejsca, dosłownie, bo
studio nie jest wielkie, ale kiedy obejrzałem jego rysunki, zaprosiłem
go do współpracy. Miałem nosa – nie widziałem jeszcze, żeby ktoś tak
szybko robił tak duże postępy. Szkoda tego diamentu nie szlifować.
Studio nie przypomina typowego salonu tatuażu – ma dwa pokoje, jest jasne, kameralne, utrzymane w bielach i szarościach. – Nie
chcieliśmy być kolejną mroczną grotą, w której z głośników sączy się
ostra muzyka – mówi Cejn. – Tatuaż nie jest już przypisany wyłącznie

do muzycznych subkultur, przychodzą do nas różni ludzie, w różnym
wieku, więc wnętrze powinno być neutralne i przede wszystkim wygodne. Zresztą zawsze staraliśmy się wyróżniać, także sposobem
pracy, otwartością wobec klientów, co wcale nie jest oczywistym
podejściem. Środowisko tatuatorów jest trudne ze względu na ich
wybujałe często ego artystyczne. Wiele osób mówiło, że z nami
się dobrze współpracuje, bo dużo z rozmawiamy, a nie narzucamy
ludziom swoich wizji.
Małgorzata Laskowska dodaje: – Projekty przygotowujemy
z wyprzedzeniem, a nie na chwilę przed sesją, żeby klienci mogli

Małgorzata i Piotr Laskowscy
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Ola

Maciek
Ola: – Najbardziej zapadają mi w pamięć
projekty trudne i te, przy których klient
pozwolił mi na dużą kreatywność. Zawsze
zachęcamy do oryginalności, a nie kopiowania. Trzeba być absolutnie pewnym
wzoru, zastanowić się, czy nam pasuje, czy
nas nie ośmiesza. Świadomie wybierać
tatuażystę, najlepiej specjalizującego się
w konkretnym stylu, bo będzie w tym po
prostu najlepszy. Podchodzę do swojej
pracy bardzo emocjonalnie i zależy mi, by
była wykonana na najwyższym poziomie.
Pośpiech jest deprymujący i się nie opłaca.
Każda praca to wizytówka mojej twórczości,
a dla klientów rzecz na całe życie.

się z projektem zapoznać, ocenić go, przemyśleć. To rzadkość – w studiach najczęściej
wzór ustalany jest od ręki. My pracujemy
inaczej.
Najwyższe standardy dotyczą też bezpieczeństwa zabiegów. – Pracujemy z produktami z najwyższej półki i najlepszymi
narzędziami – podkreśla Cejn. – Dbamy
o sterylność, czystość, produkty jednorazowe utylizujemy, korzystając z usług specjalnej firmy. Klienci są w tych kwestiach
dociekliwi: pytają o tusze, narzędzia, igły.
Wszystko można u nas sprawdzić: etykiety,
atesty, karty charakterystyk, daty ważności
materiałów, środki dezynfekcji.
Klienci do Cejn Tattoo trafiają z Koszalina, Polski i za granicy. Tatuują się tu młodzi,
starsi i seniorzy. Najczęściej trzydziesto-,
czterdziestolatkowie, ludzie różnych zawodów, często wysokiego
zaufania publicznego – lekarze, prawnicy, nauczyciele. Nie ma żadnych ograniczeń, są za to wysokie wymagania. – Jest coraz trudniej
– mówi Cejn. – Na rynku działa wiele studiów, a poziom tatuażu jest
bardzo wysoki. Klienci oglądają prace z całego świata w Internecie
i oczekują wysokiej jakości. Musimy się rozwijać, naszym kapitałem
jest na pewno także duże doświadczenie. Wciąż uczestniczymy
w uznanych konwentach, zdobywamy na nich nagrody, a ponieważ
nie istnieje coś takiego jak szkoła tatuażu, to doskonała okazja, by
podpatrzeć kolegów, nowości, zainspirować się.
Doświadczenie przydaje się nie tylko w projektowaniu, ale
i samym kontakcie z klientami. Wielu z nich przynosi do Cejn Tattoo
własne wzory, inspiracje i pomysły. „Nie ma złych tatuaży” – mówią
zgodnie artyści. Klienci tatuują sobie rzeczy dla nich ciekawe, ważne,
czasem sentymentalne, zdarzają się projekty dziwne i śmieszne.
Nigdy nie oceniają tych wyborów, bo tatuaż jest sprawą wybitnie
indywidualną. Jednak zawsze podkreślają, że dobrego tatuażu nie
można i nie warto robić szybko. Czasem skóra stawia opór albo
dawka bólu jest za duża na jedną sesję, czasem coś co na papierze
wygląda świetnie, nie sprawdzi się na ciele i trzeba popracować nad
odpowiednią formą. Prace „na kolanie” – nie u nich. Zamiast tego
przemyślany, przegadany projekt.

Poza tatuażem w Cejn Tattoo można
wykonać makijaż permanentny. Wykonuje
go Małgorzata Laskowska. Doświadczenia
nabierała podczas pobytu w Danii – po
powrocie do kraju uczestniczyła w niezliczonych kursach, a dziś
sama prowadzi szkolenia. Przez wiele lat zajmowała się tzw. białą kosmetyką, od czterech lat skupia wyłącznie na makijażu permanentnym.
Cejn

– Tak jak tatuaż, wymaga on wprawy i ćwiczenia – mówi. – Wykonuję makijaż ust, powiek, ale specjalizuję się w makijażu brwi różnymi metodami, między innymi mikroblandingu, 3D, ombre, cienia,
technikach łączonych. Także usuwaniu i zakrywaniu makijażu, nawet
bardzo starego, sprzed dekady.
Z pracami artystów można
facebook.com/cejntattoo

się

zapoznać

na

stronach:

ul. Księżnej Anastazji 3/3, Koszalin
cejntattoo@gmail.com
tel. +48 690 963 688
Makijaż permanentny tel. 577 108 380
Makijaz

Permanentny
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Do FORMY
po dobrą formę
Gdyby ktoś mi powiedział rok temu, że będę z przyjemnością chodził do siłowni, pewnie pokiwałbym głową z politowaniem.
Tymczasem – spróbowałem i polubiłem to. Ale nie mam wątpliwości, że polubiłem, bo zaufałem rekomendacji Katarzyny Głuch,
szefowej Centrum Rekreacji FORMA i oddałem się w ręce Dominika Orłowskiego, doświadczonego trenera personalnego.

o

d razu zastrzegam: choć moim celem było zbicie
wagi, nie do końca tak się nie stało. Początkowo
rzeczywiście traciłem kilogramy, ale one wróciły.
Z tym, że samopoczucie poprawiło mi się zdecydowanie. Jak wyjaśnili mi to fachowcy od metabolizmu, waga w perspektywie sześciu miesięcy się nie zmieniła
z dwóch powodów. Po pierwsze – tkanka tłuszczowa zaczęła się
zamieniać w mięśniową (skąd wiadomo? zmniejszyły się obwody:
pasa, talii, ud). Mięśnie ważą. Po drugie – w ślad za ćwiczeniami
fizycznymi nie poszła zmiana sposobu odżywania. No i na koniec poważna choroba po czterech miesiącach na dwa kolejne przerwała
moje chodzenie do siłowni. Pewien pozytywny proces został w ten
sposób zatrzymany. Obecnie powoli wracam do systematycznego
wysiłku. Wrócę wkrótce pod skrzydła Dominika Orłowskiego.
Miałem momenty, że chciałem go zamordować za to, do czego
mnie zmusza. Przecież pan z brzuszkiem, taki po pięćdziesiątce,

który robi „pajacyki” to lekka przesada… Ale z każdym kolejnym
treningiem wykonywanie ćwiczeń przychodziło mi z większą łatwością. A ja odczuwałem wdzięczność, że Dominik mnie „cisnął”. Nie
mam wątpliwości – bez niego pewnie bym szybko zrezygnował z tej
całej siłownianej przygody.
I tu stawiam akcent: podstawowa korzyść z pracy z trenerem personalnym, czyli kimś kto towarzyszy nam w trakcie ćwiczeń, podpowiada, koryguje – to ładunek pozytywnej motywacji.
Inna korzyść to to, że trener wie, jak układać zestawy ćwiczeń, by
obciążenie z czasem wzrastało, ale jednocześnie by nie zrobić sobie
krzywdy, bo przetrenowanie może być szkodliwe.
Mam nadzieję, że Czytelnicy darują mi ten osobisty ton, ale
wiem, że wchodzimy w czas, kiedy niejeden podejmie jakieś postanowienie związane z Nowym Rokiem. Jeśli jest to decyzja, by coś
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dla siebie zrobić i zacząć się systematycznie ruszać, to polecam takie właśnie rozwiązanie: opiekę trenera osobistego. Wiadomo, że to
kosztuje więcej niż zwykły karnet na siłownię. Ale to dobrze wydane
pieniądze. Nie trzeba ćwiczyć stale pod okiem „personalnego”;
wystarczy z nim wystartować. Później brać tylko godziny konsultacji
od czasu do czasu.
W Centrum Rekreacji FORMA, dokąd chodzę, pracuje kilkoro
trenerów osobistych. Różne osobowości, różne temperamenty –
każdy znajdzie kogoś, z kim znajdzie wspólny język.
Różnorodność
- Staramy się dostosowywać do oczekiwań naszych klubowiczów,
a jednocześnie systematycznie proponować im atrakcyjne nowości – mówi Katarzyna Głuch, menedżer Formy. – Dlatego co pewien
czas wprowadzamy zmiany zarówno jeśli chodzi o charakter zajęć,
jak i promocje cenowe. Bardzo zależy nam również na budowaniu
przyjacielskiej atmosfery w klubie – na tym, żeby każdy czuł się u nas
dobrze, odczuwał komfort i miał satysfakcję z ćwiczeń.

gu, ogólnie o stan zdrowia. Chodzi w tym o to, żeby dobrać właściwe zestawy ćwiczeń, adekwatnie do obecnej kondycji określonej
osoby i by wyznaczyć cele w sposób realistyczny. Wtedy cele są
motywujące, a ćwiczenia gwarantują satysfakcję.
Trenerzy mają dyżury od godziny 17.30 do 21.00 i są do dyspozycji ćwiczących. Oczywiście pomocne są stale również nasze konsultantki fitness, pracujące w recepcji. One również pokierują pierwszymi krokami danej osoby w FORMIE – zapewnia Katarzyna Głuch.
Z myślą o rodzinach
Katarzyna Głuch dodaje: - Mamy również ofertę różnego typu
masaży. Pracują u nas dwie masażystki, które wykonują masaże
sportowe, lecznicze, relaksacyjne. Trwają one pół godziny lub pełną
godzinę. Ceny mamy bardzo konkurencyjne. Zależy nam na tym, by

Centrum Rekreacji FORMA mieści się – przypomnijmy – w kompleksie Parku Wodnego Koszalin. Początkowo była to siłownia i sala
ćwiczeń na pierwszym piętrze obiektu, wkrótce również siłownia
na poziomie -1, wyposażona w sprzęt do treningu siłowego marki
Hammer Strength (najwyższa półka światowa – na takich samych
urządzeniach ćwiczą m.in. agenci amerykańskich służb specjalnych).
Katarzyna Głuch, menedżer FORMY, mówi o aktualnej ofercie klubu: - Zwróciłabym przede wszystkim uwagę na bogaty grafik zajęć
fitness oraz na nową odsłonę sali do ćwiczeń siłowych i do treningu funkcjonalnego. Na poziomie -1 tak ustawiliśmy urządzenia oraz
zaopatrzyliśmy w nowy sprzęt, by można było prowadzić tam zajęcia
typu body workout lub trening cross. Body workout jest to trening,
podczas którego ćwiczymy całe ciało w ciągu jednych zajęć. Ma on
charakter ogólnorozwojowy. Dodatkowo zawiera wydłużony czas
ćwiczeń rozciągających. Body workout ma na celu wzmacnianie
i kształtowanie wszystkich partii naszego ciała. Efektem jest poprawa wydolności organizmu, wzmocnienie najważniejszych partii
mięśniowych oraz wysmuklenie sylwetki. Trening ten jest dobry
zarówno dla kobiet jak i mężczyzn – i to w każdym wieku.
Kompetencja i życzliwość
Pani Katarzyna mówi: - Pracują u nas świetnie wyszkoleni instruktorzy, którzy wspierają klientów na każdym kroku. Pomagają
odpowiednio dobrać zestaw ćwiczeń, demonstrują poprawne ich
wykonanie, korygują ewentualne błędy. Zapewniam, że osiąganie
założonych celów jest dużo szybsze i skuteczniejsze, jeśli pracujemy
z trenerem. Są to ludzie którzy mają wiedzę na temat fizjologii, na
temat funkcjonowania ludzkiego organizmu, i wiedzą, w jaki sposób
prowadzić ćwiczenia, by efekt był szybki, ale również osiągnięty
w sposób bezpieczny dla zdrowia. Zapotrzebowanie na zajęcia typu
body workout, trening cross stale rośnie. Wykorzystuje się w nich tak
zwane obwody stacyjne. Ćwiczy się pod okiem instruktora, który koryguje sposób wykonywania ćwiczeń.
Czasami spotykam się ze stwierdzeniami, że maszyny Hammera
są tylko dla mężczyzn, bo to jest „ciężkie żelazo”. Nic podobnego.
Równie dobrze czują się na nich panie, jeśli zadania do wykonania
są właściwie dobrane. To są urządzenia dla każdego. Panie coraz
częściej z nich korzystają.
Zresztą u nas wszystko rozpoczyna się od długiej rozmowy. Trener
pyta o cele, jakie stawia sobie nasz klient, o doświadczenia w trenin-

Katarzyna Głuch
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Dominik Orłowski
proponować ofertę kompleksową. Stąd także właśnie masaże u nas.
Można je potraktować jako formę relaksu, ale czasami - kiedy w trakcie ćwiczeń ujawni się jakaś dolegliwość - trenerzy odpowiadają,
jak można sobie z nią szybko i efektywnie poradzić za pomocą zabiegów fizjoterapeutycznych. Oczywiście na masaże mogą umawiać
się nie tylko klubowicze. Wystarczy do nas zadzwonić i ustalić termin
– zaprasza pani Katarzyna.
Podkreśla jednocześnie, że FORMA jest jedyną w Koszalinie
siłownią, która ma tzw. Misiowy Kącik. Jest to salka, w której w czasie
kiedy rodzice wylewają poty na bieżni albo na przyrządach, ich dzieci mogą się bawić pod okiem animatorki. Czas szybko im mija, bo
zabawy są urozmaicone i absorbujące – dla dzieci w różnym wieku.
Ta fachowa opieka nad dziećmi jest zagwarantowana w godz. 17.30
– 20.30. Również wprowadziliśmy warsztaty plastyczno-artystyczne
dla dzieci naszych klubowiczów oraz dzieci z zewnątrz.
Raz w miesiącu zaś odbywają się Treningi Rodzinne. Wtedy dorośli
i ich pociechy mogą spróbować wspólnych ćwiczeń. Była to bardzo
trafiona inicjatywa, jeśli sądzić po rosnącej frekwencji. Odbywają się
one w ostatni czwartek każdego miesiąca o godzinie 18.00. Prowadzi je w sali na poziomie -1 trener Oskar. – Dla dzieci widok tych
wszystkich maszyn jest fascynujący – mówi pani menedżer. - Bardzo
angażują się we wspólną zabawę. Przychodzą już pięcio- i sześciolatki. Trener rozstawia dla nich przyrządy, prowadzi ćwiczenia w formie
zabawowej.
A dla kogo jest przeznaczona propozycja pod nazwą „Aktywny
Weekend”? Pani Katarzyna wyjaśnia: - Czasami w soboty przychodzi
do Parku Wodnego cała rodzina, ale nie wszyscy jednakowo długo
chcą się kąpać lub jeden członek rodziny nie chce w ogóle wchodzić do wody, wtedy ćwiczy u nas. Za okazaniem paragonu z kasy

basenu uzyskują wtedy 50 procent rabatu na wstęp do FORMY. Tak
więc cała rodzina spędza czas aktywnie, ale w różny sposób.
Morsowanie i bieganie
Nowością zaadresowaną do klubowiczów FORMY jest wspólne
niedzielne morsowanie. Pierwsze tegoroczne kąpiele w zimnym Bałtyku już się odbyły. Zbiórki chętnych odbywają się zawsze w niedzielę
w Unieściu, na plaży na wysokości Wojskowego Ośrodka Wypoczynkowego (godzina 12:00). Wejście do wody poprzedza kilkuminutowa fachowa rozgrzewka. – Wiem, że to może na początku przerażać.
Sama zaczęłam morsować stosunkowo niedawno. Ale zapewniam,
że daje to znakomity efekt hartujący – mówi pani Katarzyna. – Organizm nabiera odporności, poprawia się samopoczucie. Każda zimna
kąpiel to zastrzyk dodatkowej życiowej energii. Oprócz morsowania,
w ramach grupowych aktywności, wprowadziliśmy również wspólne
bieganie. Otoczenie Parku Wodnego to piękny las Góry Chełmskiej,
w którym jest mnóstwo malowniczych ścieżek. W każdą środę można po nich po truchtać z naszą instruktorką jako przewodniczką.
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Marcin Betliński

Centrum Rekreacji FORMA
mieści się na piętrze Parku Wodnego Koszalin
(ul. Rolna 14); tel. 506 037 660; e-mail: biuro@centrumforma.pl
Czynne: od godz. 7.00 do 22.00 (w niedzielę 9.00-21.00)
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Zimowe wakacje
w Południowym Tyrolu
W Południowym Tyrolu sezon narciarski rozpoczyna się już na początku grudnia. Wypoczynek w tej części Europy, na granicy trzech państw:
Austrii, Szwajcarii i Włoch, to nie tylko uroki jazdy na nartach, ale także możliwość zimowej jazdy konnej, górskich wspinaczek, saneczkarstwa,
trekkingu czy też poznawanie lokalnej kultury i bogatej oferty kulinarnej. Każdego sezonu region ten odwiedza ponad 15 tysięcy Polaków.

g

dy za oknami pada śnieg, nie lubimy tracić czasu na
dojazdy na stoki narciarskie, nie chcemy też tłoczyć
się w hotelowych gigantach. By być bliżej natury
i miejsc, w których można oddać się zimowemu
szaleństwu należy rozważyć ofertę farm agroturystycznych spod znaku Roter Hahn (pol. Czerwony Kogut).
Wyjątkowe warunki narciarskie
To co przekonuje miłośników sportów zimowych to wyjątkowe
krajobrazy, których nie można zobaczyć gdzie indziej. Do tego alpejskie warunki narciarskie, perfekcyjnie przygotowane stoki i co
roku odnawiana oraz rozszerzana infrastruktura narciarska, a przede
wszystkim włoska gościnność. To argumenty, które sprawiają, że
urlop zimowy w tej części Europy na pewno będzie wyjątkowy.
Miłośnicy narciarstwa mogą cieszyć się śniegiem już na początku grudnia. Mają także dostęp do ponad 30 ośrodków narciarskich
rozciągających się w całym Południowym Tyrolu, jak na przykład
Ortler Skiarena czy Tauferer Ahrntal. Narciarze mają szansę skorzystać z „Dolomit SuperSki”, czyli największej na świecie sieci ośrodków narciarskich zlokalizowanej w Dolomitach, które jako region są
częścią Południowego Tyrolu. „Dolomit SuperSki” to łącznie ponad
1200 km szlaków w 12 regionach narciarskich.
Załóż biegówki
Miłośnikom biegów narciarskich region oferuje 150 świetnie
przygotowanych tras, które pozwalają cieszyć się spokojem i pięk-

nem Alp oraz świeżym powietrzem. Doskonale przygotowane trasy
biegowe często prowadzą bezpośrednio obok kwater agroturystycznych. Taką wymarzoną lokalizację dla gości lubiących uprawiać
narciarstwo biegowe może zaoferować 150 gospodarstw, które leżą
bezpośrednio przy narciarskich trasach biegowych.
Południowy Tyrol jest jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów
Alp. Podczas zimy odwiedzający mają do dyspozycji profesjonalną
infrastrukturę do uprawiania tradycyjnych sportów zimowych: jazdy
na nartach czy snowboardzie.
Region daje turystom również możliwość spróbowania nietypowych aktywności: wycieczek wysokogórskich, biegów długodystansowych czy szybkiej jazdy tradycyjnymi południowotyrolskimi saniami (toboggan).
Trekking w rakietach
Tam, gdzie w lecie słychać krowie dzwonki, w zimie można bezpośrednio po wyjściu z budynku rozkoszować się urokami zimy.
Sielskie farmy w cichych dolinach w Południowym Tyrolu nadają się
idealnie do trekkingu w rakietach śnieżnych. Mają one długą tradycję w Południowym Tyrolu. Od niepamiętnych czasów rolnicy wykorzystują szerokie „talerze” na nogach, aby bez wysiłku poruszać się
po śnieżnych zaspach.
Również amatorzy saneczkarstwa nie będą się nudzili. W kraju
mistrza saneczkarstwa Armina Zöggelera sport ten sprawia olbrzy-
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mią przyjemność wszystkim, nawet tym, którzy nie marzą o udziale
w olimpiadzie. W Południowym Tyrolu saneczkarstwo jest sportem
narodowym – dla wielu już od dzieciństwa. Często tuż za gospodarstwem znajduje się mały stok, na którym dzieci szaleją w śniegu,
zjeżdżają i mogą budować swoje własne podjazdy.
Z kolei drogi polne do pastwisk bywają przekształcane w tor saneczkowy z wieloma zakrętami. Szczególną atrakcję dla nocnych
Marków stanowić może wieczorna jazda na sankach i nastrojowe
wędrówki z pochodniami.
Konna wycieczka z widokiem
Okres zimowy skłania do wielu innych aktywności, np. jazdy konnej. Ten, kto myśli, że na koniu jeździ się tylko latem, jest w błędzie.
Konna wycieczka w zimowym krajobrazie, poprzez zaśnieżone wsie
i idylliczne leśne płazowiny stanowi niezapomniane przeżycie; słońce grzejące w plecy i widok gór
Południowy Tyrol oferuje także niezapomniane wrażenia kulinarne. Zima to także czas wielu festynów, jarmarków i wydarzeń lokalnych obfitujących w degustacje potraw, win i zabaw na świeżym
powietrzu. Idealnym dopełnieniem dnia spędzonego w Alpach
jest odpoczynek na jednej z farm agroturystycznych należących do
związku Roter Hahn. Pobyt na farmie to jedyna możliwość, by z bliska poznać tradycję, kulturę, a przede wszystkim tyrolską kuchnię.
Tradycyjne wiejskie śniadania – aromatyczne sery, słodkie dżemy
i świeże pieczywo na pewno na długo zostają w pamięci odwiedzających. Dzień najlepiej zakończyć z kieliszkiem regionalnego wina
lub kubkiem grzańca przyrządzanego według lokalnej receptury.
Autor: Matylda Promień

ROTER HAHN (pol. Czerwony Kogut) – to organizacja zrzeszająca ponad 1700 farm agroturystycznych położonych w Południowym Tyrolu. Zrzeszenie w Roter Hahn oznacza, że gospodarstwo agroturystyczne spełnia rygorystyczne standardy
jakości oferowanych usług. Początkowo do
Roter Hahn mogły przystąpić jedynie farmy oferujące turystom pobyty. Od 2003 r. organizacja zrzesza także farmy specjalizujące się w usługach gastronomicznych, produkcji ekologicznej żywności wysokiej jakości oraz rękodzielnictwa. Dzięki
temu odwiedzający gospodarstwa agroturystyczne spod znaku Roter Hahn mają możliwość doświadczenia prawdziwego
stylu życia w Południowym Tyrolu.

POŁUDNIOWY TYROL – to historyczna część Tyrolu położona we Włoszech, na południe od głównej grani Alp. Charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem: od imponujących
lodowców na zachodzie, przez niezwykłe szczyty Dolomitów
na wschodzie, aż do śródziemnomorskich winnic na południu.
Łagodny klimat i ponad 300 słonecznych dni w roku stwarzają
warunki sprzyjające produkcji tyrolskich specjałów, takich jak
jabłka, wino i speck (lokalny typ dojrzewającej szynki).

47

48

Podróże

Turystyka
ekstremalna
- Czarnobyl
26 kwietnia 1986 roku w wyniku nieudanego eksperymentu doszło najpierw do wybuchu, a później pożaru czwartego reaktora
czarnobylskiej elektrowni atomowej. Tak zaczęła się największa w historii ludzkości katastrofa nuklearna i tak powstała Czarnobylska
Strefa Wykluczenia. Tworzą ją tereny, które w pośpiechu musiało opuścić 350 tysięcy ludzi, większość bez dobytku, autobusami
ściąganymi na gwałt z Kijowa, Mińska i innych miast.

k

iedy w elektrowni trwała walka z pożarem, w Moskwie radzono co powiedzieć światu, w Kijowie
szykowano się do pochodu pierwszomajowego,
a w Polsce z ust do ust powtarzano słowa „płyn
Lugola”. Mowa o miksturze opracowanej w 1829
roku przez francuskiego lekarza Jeana Lugola chroniącej przed
przenikaniem radioaktywnych izotopów jodu do tarczycy.
W Strefie w tym samym czasie wyrzucano na bruk wyposażenie
mieszkań, niszczono buldożerami i wywożono na wysypisko śmieci,
by potem zasypać wszystko ziemią. Dlaczego? Władze bały się, że
pomimo ryzyka napromieniowania, pojawią się szabrownicy, a radziecki rynek zaleją promieniujące lodówki i pralki z drugiej ręki.
Tak więc prywatne mieszkania ogołocono ze wszystkiego, co miało
jakąkolwiek wartość.
Sama Prypeć - zbudowana specjalnie dla pracowników elektrowni - była miastem bogatym, bardzo bogatym, świetnie zaopatrzonym i pełnym młodych wykształconych ludzi. Średnie zarobki
wynosiły tu 300 rubli miesięcznie (w ZSRR przeciętnie 100 rubli),
a ówczesna średnia wieku mieszkańców to 26 lat. Rocznie rodziło
się około półtora tysiąca dzieci - zdobycie miejsca w żłobku było jednym z niewielu problemów nękających mieszkańców.
Z dokumentów ciągle jeszcze znajdujących się w budynku szpitala wynika, że w rok dokonywano tu około półtora tysiąca aborcji.

Najczęściej popełnianym przestępstwem była, karana trzyrublowym
mandatem, jazda pod wpływem alkoholu - to także można wyczytać
w zapisanych cyrylicą raportach milicyjnych, tym razem w budynku
komisariatu.
Strefa to nie tylko Prypeć, to przede wszystkim Czarnobyl, okoliczne wioski i Czarnobyl2 - zbudowany specjalnie dla pracowników
„Rosyjskiego Dzięcioła”, „Oka Moskwy” czy po prostu Dugi - cudu
radzieckiej techniki wojskowej, radaru pozahoryzontalnego, który
miał śledzić przestrzeń powietrzną nad Kanadą i USA. Pięciokrotnie
droższy od całej elektrowni nigdy nie uzyskał sprawności operacyjnej. Dziś stanowi, największą - dosłownie - „atrakcję”. Długi na prawie kilometr i wysoki na 135 m obiekt to jedna z wizytówek Strefy.
„I nie boisz się tam jechać?” - słyszę pytanie. „To niebezpieczne,
chyba nawet głupie.” Nie, nie boję się. Zresztą nie tylko ja, jedzie nas
16 plus przewodnik i kierowca.
Bus jest wypełniony facetami w różnym wieku. Najstarszy dobrze
po siedemdziesiątce, dla kilku najbliższe wybory będą pierwszymi,
w jakich mogą głosować. Różne zawody, różne zajęcia, różne wykształcenie i różne powody wyjazdu. Strefa przyciąga wielu. Ilu?
W 2017 roku: ponad 48 tysięcy osób.
Formalnie w Czarnobylskiej Strefie Wykluczenia nie ma turystyki,
choć przed punktem kontrolnym stoją dwa żółte kioski, pełne żół-

Podróże
to-czarnych gadżetów z nieodłącznym symbolem radiacji. Można
tu kupić magnes z obrazkami ze Strefy, breloczek, naszywkę, maskę
pgaz (tzw. słonia), a nawet plecak stalkera, kawę, hot-doga i dozymetr. Ale oficjalnie turystyki nie ma i już.
Żeby wejść na teren trzeba dopełnić paru formalności. Podać
z 10-dniowym wyprzedzeniem numer paszportu, podpisać szereg
oświadczeń i być w towarzystwie ukraińskiego przewodnika.
Mieliśmy to wszystko, albo prawie. Kiedy dojechaliśmy do punktu
kontrolnego, okazało się, że na naszych dokumentach zabrakło pieczątki Służby Bezpieczeństwa Ukrainy.
Czekamy. Przewodnik biega, dopytuje, szuka rozwiązania. Okazuje się, że utknęliśmy nie tylko my. Osiem ekip czekało przy szlabanach. Mijają godziny, w kiosku skończyły się parówki.
Dzisiaj już na teren Strefy nie wjedziemy. Wracamy do hotelu, do
Kijowa.
Nazajutrz wracamy pod szlaban. Jest nadzieja, inni wjechali. Wołodia, nasz przewodnik, wreszcie wraca z pozwoleniem. Jedziemy!
Dlaczego nie wczoraj? Jakaś wewnętrzna procedura, jakaś próba sił.
Nie wszyscy z naszej ekipy wytrzymali napięcie, jednego na teren
Strefy musimy wnieść. Ukraiński policjant nie chce o tym słyszeć, na
terenie strefy obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Wołodia ręczy
głową, że dostarczymy delikwenta do hotelu i położymy spać.
Dużo czasu straciliśmy przed szlabanem, bardzo dużo. Pędzimy
do Dugi. Wojskowe tereny za żelazną bramą z metalową gwiazdą, ze
strażnikiem i z atrapą karabinu maszynowego spawanego ze złomu.
Konstrukcja robi niesamowite wrażenie, nie mniejsze pomieszczenia, w których interpretowano dane z nasłuchu. Model północnej
półkuli, pulpity z żaróweczkami. Wszystko trochę jak porzucona dekoracja z filmów o Bondzie. I ciągnące się w nieskończoność pokoje
komputerów. Dziś taką moc obliczeniową nosimy w kieszeni.
Dawniej wspinaczka na antenę radaru stanowiła nie lada atrakcję dla goszczących w Strefie, ale po ubiegłorocznym tragicznym
upadku młodego Białorusina, odcięto drabinki powyżej drugie-

go poziomu. Nadal da się wejść na górę, ale to już sport ekstremalny.
Jedziemy do hotelu „Dziesiątka” w Czarnobylu, do niedawna jedynego, obecnie jednego z trzech, tyle że wciąż o najwyższym standardzie.
W pokoju są dwa łóżka, telewizor i szafa. Czysto. Okna zamknięte
na stałe. Łazienka na korytarzu jedna na trzy czy cztery pokoje. Idziemy na kolację. Smaczne domowe jedzenie kosztuje tyle, co obiad
w dobrej, drogiej kijowskiej restauracji! Bar czynny do godziny 21,
wszak podpisaliśmy regulamin mówiący o tym, że w Strefie nie będziemy spożywać alkoholu.
Śniadanie o ósmej
Wyruszamy do Strefy. Można się po niej poruszać od 9 do 19. Wycieczkę zaczynamy od szybkiego wypadu na pocztę (działa we wtorki i czwartki). Kartki można wysłać, nie można za to żadnej kupić. Na
szczęście organizator wyjazdu dał nam po trzy w zestawie startowym.
W Prypeci zwiedzamy przedszkole. Porzucone zabawki, dziecięce
łóżeczka i laleczki robią upiorne wrażenie. To obowiązkowa pozycja na trasie każdej wycieczki. Podobnie jak szpital, w którym pełno
jest jeszcze fiolek, igieł, strzykawek. Dokumentacja medyczna, upięta w zgrabne pakunki przewiązane bandażem, zalega na półkach.
Tony sprzętu, a w zasadzie złomu medycznego, walają się po opuszczonych sala i korytarzach. W szpitalu po raz pierwszy możemy użyć
dozymetrów. To znaczy mamy je ze sobą cały czas, ale dotąd - poza
przystankiem w Rudym Lesie, w którym nie wysiedliśmy z autobusu
- ich wskazania nie różniły się od normy.
W recepcji szpitala, na blacie, leży plakietka strażaka, jednego
z pierwszych biorących udział w gaszeniu reaktora. Wołodia ostrzega przed zbytnim zbliżaniem urządzenia, może to trwale uszkodzić
jego wyskalowanie. No ale prawie wszyscy muszą mieć w kadrze
i dozymetr, i plakietkę.
Wybaczcie, pisałem już, że poza zakazem spożywania alkoholu
na terenie Strefy, zobowiązujemy się również do niewchodzenia do
budynków?
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No właśnie, nie można. Strefa się wali, jedna ze szkół straciła cały
środek, runęła znaczna część budynku, odpada elewacja. Trzydzieści
dwa lata bez konserwatora robi swoje.
Koniecznie trzeba zobaczyć drugą szkołę, w której zachowało się
najwięcej z wyposażenia klas, pracownie chemiczne, muzyczne czy
fizyczne. Robią wrażenie. A brodzenie w stosie książek szkolnej biblioteki jest doświadczeniem wręcz mistycznym.
Zakłady Jupiter, w których produkowano magnetofony to kolejny,
„żelazny” punkt programu. Komisariat milicji, ze wspomnianym już
dziennikiem wykroczeń, celami i samochodami na dachu i wokół
posesji.
Całkiem niedaleko w lesie spoczywa chwytak, który zyskał sławę
w trakcie usuwania skutków czarnobylskiej awarii. To jeden z najsilniej napromieniowanych obiektów dostępnych dla każdego.
Walące się budynki, drzewa rosnące na ich dachach, nie są największym problemem Strefy. Coraz rzadziej użytkowane i nieremontowane mosty wkrótce mogą utrudnić zwiedzanie tego obszaru.
A Strefę zobaczyć warto, Prypeć modelowe miasto lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku, dobrze zaplanowane, zaprojektowane
z rozmachem możliwym tylko w systemach totalitarnych, wizytówka
technologicznej i architektonicznej koncepcji mieszkania. Dziś jest
miejscem niekwestionowalnego tryumfu natury. Człowiekowi przedzierającemu się przez gęste krzaki i szeleszczące pod nogami liście,
bardzo trudno zorientować się, że kroczymy środkiem miejskiej,
dwupasmowej arterii. Zdradzają to tylko regularnie układające się
kępki, a w zasadzie pasma mchu.
Czy Strefa jest niebezpieczna? Jest. Coraz bardziej. Z roku na rok,
osłabione konstrukcje, sypiące się ściany, odpadające elementy –
wszystko to grozi zawaleniem. Nie zdziwię się, jeśli za rok, dwa pojawi
się wpis w regulaminie o konieczności ubierania kasków.
Czy promieniowanie jest niebezpiecznie? Samo w sobie tak.
W Strefie, zachowując rozsądek i umiar, nasze ryzyko nie różni się
niczym od zdjęcia RTG.
Jak pojechać do Czarnobyla?
Konieczny jest ukraiński przewodnik. Kilka biur podróży oferuje
różne opcje - od wycieczek jednodniowych, przez kilkudniowe, po
pół swobodną eksplorację. Każdy znajdzie coś dla siebie.
Mój wybór padł na Aliena Tour z Bielska-Białej. Trzydniowy pobyt
w Strefie wydawał się optymalny plus dzień na zwiedzanie Kijowa.
Koszt? 1600 złotych plus kolacje. Te w Kijowie oscylowały pomiędzy
120 a 250 hrywien (hrywny kupowaliśmy już po stronie ukraińskiej,
dzięki czemu kurs wyniósł ok. 15 groszy), w zależności od lokalu.
Tu, po raz kolejny, nieocenione były podpowiedzi Wołodii. Obiad
w “Dziesiątce” to wydatek równych 200 hrywien, no ale to Strefa
- trudno pobiec do konkurencji. Przejazdy kijowskim metrem (8
UAH), wejścia do muzeów, podobnie jak piwo to groszowe sprawy
(30-60 UAH). Będąc przy rozliczeniach, nie sposób pominąć faktu że nie udało się zrealizować zaplanowanego pobytu w Strefie,
nie była to ani wina nasza, ani organizatora. Mimo to Aliena Tours
zwróciło ponad jedną trzecią kosztów i to bez zgłoszenia jakichkolwiek żądań. Postawa godna pochwały. Warto? Zdecydowanie, choć
trzeba mieć świadomość zagrożenia. Strefa uzależnia. Ja tam jeszcze
wrócę.
Tekst i Foto: Tomasz Piekut-Jóżwicki
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"Najlepszy partner w podróży!"

Naszym obecnym i przyszłym klientom,
współpracownikom oraz kontrahentom
życzymy rodzinnych, pogodnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz Szczęśliwego Nowego 2019 Roku
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Motoryzacja
Porsche 911 (typ 992) – ósma generacja legendy

Porsche 911:
ósme wcielenie ikony
Ósma generacja Porsche 911 zadebiutowała podczas salonu samochodowego w Los Angeles. Od poprzednika jest jeszcze mocniejsza,
jeszcze bardziej emocjonująca i jeszcze wydajniejsza, a przy tym oferuje rozbudowane funkcje cyfrowe. Ale pomimo tych wszystkich
innowacji 911 wciąż pozostaje tym, czym było od zawsze: rasowym samochodem sportowym i pulsującym sercem Porsche. Ikoną.

j

ednoznaczne przywiązanie do DNA designu Porsche,
znacznie bardziej muskularny wygląd oraz 10,9-calowy ekran dotykowy w kabinie sprawiają, że nowe
911 jest ponadczasowe i nowoczesne zarazem. Inteligentne elementy sterowania oraz podwozia, a także
innowacyjne systemy wspomagające łączą mistrzowską, bezkompromisową dynamikę, z której słynie ten klasyczny, tylnosilnikowy samochód sportowy, z wymogami cyfrowego świata.
Design karoserii wygląda znajomo, a jednak nie pozostawia wątpliwości, że powstał od nowa. Ósma generacja 911 jest szersza, bardziej zdecydowana i bardziej zaawansowana niż dotąd. Poszerzone nadkola skrywają duże koła z 20-calowymi obręczami z przodu
i 21-calowymi z tyłu. Tylny pas wszystkich modeli jest zdominowany
przez znacznie szerszy tylny spojler o zmiennym położeniu oraz elegancki, płynnie przebiegający pas świetlny. Za wyjątkiem przedniej
i tylnej sekcji cała karoseria jest wykonana z aluminium.
Legenda 911 narodziła się podczas Międzynarodowego Salonu
Samochodowego (IAA) we Frankfurcie. Jest 12 września 1963 r.:
Porsche przedstawia gorąco oczekiwanego następcę 356 – samochodu sportowego, który 15 lat wcześniej w austriackim Gmünd
rozpoczął historię tej marki.
Pierwsze 911 – początkowo oferowane pod nazwą 901 – w ciągu 10 lat powstało w liczbie 111 995 egzemplarzy. Dekadę później,
w 1973 r., debiutuje mocno zmodernizowane 911 serii G. W topowym modelu producent samochodów ze Stuttgartu - Zuffenhausen
wykorzystuje silnik turbo i ocynkowane nadwozie, a po drodze, poza
wprowadzoną wcześniej Targą, uzupełnia ofertę wersjami Cabriolet
i Speedster.

Do 1989 roku buduje 198 496 sztuk 911 serii G. Jego następca,
wewnętrznie określany jako typ 964, pojawia się na rynku w 1988 r.
Już pierwsze warianty nowej generacji dowodzą, jak zaawansowane
jest najnowsze 911: w wersji Carrera 4 po raz pierwszy otrzymuje
napęd na obie osie, pierwotnie zaprojektowany dla sportowego samochodu o wysokich osiągach – modelu 959. W 1989 r. dołącza tylnonapędowa Carrera 2. Obok Coupé swój debiut świętują wówczas
Cabriolet oraz Targa. Niezależnie od wersji, 964 miało sprawdzone
nadwozie – nowe były jedynie zintegrowane zderzaki, ale kryło pod
nim 85 proc. nowo opracowanych części. Do października 1993 r.
Porsche zbudowało 63 762 egzemplarze trzeciej generacji 911.
Czwarta odsłona 911 – typ 993 – jest jedną z najbardziej pożądanych. Początkowo Porsche oferuje je tylko jako Coupé i Cabriolet.
Targa debiutuje w 1995 r., i to w nowej postaci: zamiast zdejmowanego hardtopu ma niemal całkowicie przeszklony dach, sięgający
aż do tylnej szyby.
Rozdział silników chłodzonych powietrzem kończy się w 1998 r.,
po wyprodukowaniu 68 881 egzemplarzy typu 993. Wraz z piątą generacją 911, od 1997 r., Porsche przestaje stosować jednostki chłodzone powietrzem.
Firma boryka się z problemami finansowymi. Po 34 latach przestawia swoją ikonę w kompleksowo przebudowanej postaci – typ 996
stanowi największy „skręt” w drzewie genealogicznym 911. W ramach procesu, który rozpoczął się już od poprzednika, skupiono się
na obniżeniu kosztów produkcji poprzez maksymalną kompatybilność części z innymi seriami modelowymi, takimi jak Boxster, a także
m.in. na spełnieniu zaktualizowanych przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz emisji spalin.

Spokojnych i radosnych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wiele pomyślności i
sukcesów w Nowym Roku
Porsche 911 (typ 992) – premiera w Los Angeles

Produkcja 996 trwała do 2005 r. Z wynikiem 175 262 sprzedanych
egzemplarzy model ten reprezentuje długo niedoceniany sukces
w ponad 40-letniej historii 911.
Od 2004 r., gdy zadebiutował typ 997, Porsche 911 ma więcej
twarzy niż kiedykolwiek: klienci mogli wybierać pomiędzy Coupé,
Targą, Cabrioletem a Speedsterem, napędem na tylne lub wszystkie
koła, standardową albo poszerzoną karoserią, chłodzonymi cieczą
silnikami z turbo lub bez, sportowymi odmianami GTS, GT2, GT2 RS
i GT3 oraz dwoma modelami GT3 RS.
Uwzględniając modele specjalne, gama obejmowała 24 warianty – uzupełnione szeroką paletą opcji personalizacji. Znajdując
213 004 nabywców, szósta generacja 911 po raz kolejny pobiła rekord produkcji.
Generacja 991, wprowadzona w 2011 r., reprezentuje najwyższy
dotąd stopień rozwoju Porsche 911. Stanowi niezwykłe odzwierciedlenie przewodniego motywu producenta samochodów sportowych: dążenia do jak najlepszej wydajności. 991 wygląda na
potężniejszą niż którakolwiek z poprzedniczek. Jednocześnie, jako
pierwszy seryjny samochód sportowy Porsche, model skorzystał
z adaptacyjnej aerodynamiki zaczerpniętej z supersportowej hybrydy 918 Spyder. 991 to także absolutny bestseller w historii ikony
Porsche. Do 31 października 2018 r. powstało w liczbie 217 930 egzemplarzy, a łącznie od chwili debiutu w 1963 r. – 1 049 330 sztuk
seryjnych „911”. Ósma generacja 911 z pewnością dopisze do tej
historii kolejne złote głoski!
Autor: Max Radke / Foto: Krzysztof Nowosielski

reklama

Porsche 911 (typ 996) - pierwsze Porsche 911 z silnikiem typu bokser chłodzonym cieczą
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Prezenty Świętego Mikołaja
i Grupy Mojsiuk – następna odsłona
Tym razem w temat świątecznych propozycji prezentowych związanych z motoryzacją zaangażował się sam Św. Mikołaj. Posłuchajmy, co
wybrał, i co na to doradcy handlowi Grupy Mojsiuk.

s

amochody spod znaku Gwiazdy przybliży nam Piotr
Jarmużewski, product expert w salonie Mercedes
-Benz Mojsiuk: – Po pierwsze Mercedes-Benz C 200d,
czyli najchętniej wybierana seria modelowa, jaka właśnie zadebiutowała w nowej, wszechstronnie udoskonalonej odsłonie.

Otrzymaliśmy m.in. nowy wygląd przedniego pasa oraz odświeżone wzornictwo przednich i tylnych lamp. Zupełnie nowa jest również architektura elektroniczna samochodu: klienci mogą skorzystać
z opcjonalnego, w pełni cyfrowego panelu wskaźników oraz systemów multimedialnych z dopasowanymi do ich potrzeb funkcjami
informacyjnymi i rozrywkowymi.

Przykładowo – za model Mercedes-Benz C 200 4M, miesięczna rata leasingowa
w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców wynosi 2078 zł netto (przy wpłacie
wstępnej 5% wartości, okresie leasingu 36 m-cy i przebiegu rocznym 25 tys. km).

Motoryzacja

Przykładowo – za model Mercedes-Benz GLA 200, miesięczna rata leasingowa
w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców wynosi 1669 zł netto (przy wpłacie
wstępnej 5% wartości, okresie leasingu 36 m-cy i przebiegu rocznym 25 tys. km).
Równocześnie w ofercie zadebiutowały nowe silniki benzynowe
oraz wysokoprężne. Prezentowana wersja jest wyposażona w silnik diesla o pojemności 2.0 l. generujący moc 150 KM i 360 Nm
momentu obrotowego z automatyczną, 9-biegową skrzynią. Drugi model, o którym wspomina nasz ekspert, to nowa Klasa A, wyposażona po raz pierwszy w zupełnie nowy system multimedialny
MBUX. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji ma on unikalną
cechę: zdolność uczenia się. Może być personalizowany i dopasowywany do potrzeb użytkownika. Do atutów MBUX należy także
panoramiczny kokpit z dotykowym ekranem, nawigacja korzystająca
z rozszerzonej rzeczywistości oraz inteligentne sterowanie głosowe
z funkcją rozpoznawania naturalnej mowy, aktywowane komendą
„Hej, Mercedes”. Prezentowana wersja jest wyposażona w silnik 1.4 l.
generujący 163 KM i 250 Nm momentu obrotowego, współpracujący z 7-biegową, automatyczną skrzynią.

Przykładowo – za model Mercedes-Benz A 200, miesięczna rata leasingowa
w programie Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców wynosi 1554 zł netto (przy wpłacie
wstępnej 5% wartości, okresie leasingu 36 m-cy i przebiegu rocznym 25 tys. km).

Na świątecznej liście znalazł się także: jeden z pierwszych kompaktowych crossoverów w segmencie premium, czyli Mercedes-Benz
GLA, który w 2017 roku przeszedł lifting i w takiej formie sprzedaje
się go obecnie. Dostępny jest |w wielu wariantach mocy, silników
benzynowych oraz diesla, opcjonalnie z napędem 4MATIC. Dzięki
zastosowaniu 7-stopniowej przekładni AMG Speedshift DCT samochód jest wstanie osiągnąć pierwsze 100km/h w czasie 4.4 s.!

Mając na uwadze przyszłoroczne zmiany w systemie leasingłowym, sprawdź ofertę na programu Mercedes-Benz Lease&Drive 1%. Lease&Drive daje Ci możliwość użytkowania
wymarzonego Mercedesa z gwarantowaną w ramach opłaty
miesięcznej kompleksową obsługą. Korzystnie skalkulowane
stałe opłaty zawierają koszt ubezpieczenia i pełnej obsługi serwisowej. Na koniec umowy możesz zdecydować, czy wykupić
samochód za jego wartość rynkową, czy zwrócić go do salonu.
Wszystkie opłaty związane z umową Twoja firma może w całości wpisać w koszty uzyskania przychodu.

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
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Rata leasingu dla prezentowanego modelu Honda Civic 1.5 T Sport
może wynosić już od 1622,90 zł netto miesięcznie (przy 36 ratach i
całkowitym limicie kilometrów wynoszącym - 60 tys. km).
Nowy, pięciodrzwiowy Civic jest najbardziej dynamicznym
i wyrafinowanym modelem w historii 10 generacji tego modelu –
mówi Grzegorz Różański, doradca handlowy salonu Hondy. Warto zwrócić uwagę na osiągi – zarówno na moc (182 KM) jak i na
moment obrotowy (240 Nm) dostępny już przy 2000 obrotach na
minutę. Oznacza to, że przy każdej prędkości przy tych obrotach
silnik jednakowo sprawnie przyspiesza. Jest to rzecz ważna dla
bezpieczeństwa, która szczególnie przydaje się przy wyprzedzaniu.
W wersjach ze skrzynią biegów manualną klienci znajdą skrzynię
sześciobiegową, a w „automatach” – skrzynię bezstopniową z symulowanymi siedmioma przełożeniami.
Główne zalety auta: wygląd, dynamika jazdy, bezpieczeństwo –
auto ma m.in. tempomat adaptacyjny i system utrzymania w pasie ruchu. Klienci podkreślają jeszcze komfort, bo auto ma z tyłu
wielowahaczowe zawieszenie, pozwala regulować działanie amortyzatorów, oferuje dwustrefową klimatyzację.

tują większą przestrzeń wnętrza. Najwyższą w klasie funkcjonalność
kabiny pasażerskiej uzupełnia bardzo bogate wyposażenie, a szerszy i głębszy bagażnik oferuje więcej miejsca dla przewożonych
przedmiotów. Nowa dwupoziomowa podłoga strefy załadunku
zapewnia płaską powierzchnię przydatną podczas przewożenia
rzeczy o większych gabarytach, a klapa z systemem Power Hands
umożliwia bezproblemowy dostęp do bagażnika.
Dzięki inteligentnym funkcjom, nowa Honda CR-V jest bardziej
przyjazna dla uzytkownika podczas codziennej eksploatacji.
Wysokość otwarcia tylnej klapy można zaprogramować tak, aby
uniknąć uderzenia w sufit garażu, a trzystopniowy schowek w środkowej konsoli poprawia funkcjonalność wnętrza. Ponadto, nowe
oparcia tylnej kanapy dzielone w stosunku 60:40 można składać
jednym ruchem (system „dive down”), co przyspiesza i ułatwia ładowanie bagażu.

Nowa Honda Civic została zaprojektowana od podstaw w celu
osiągnięcia doskonałych właściwości jezdnych. Lekka, bardzo
sztywna karoseria - stworzona z wykorzystaniem innowacyjnych
rozwiązań inżynieryjnych oraz nowoczesnych technik konstrukcyjnych - pozwala uzyskać niski środek ciężkości, natomiast nowe,
wyrafinowane zawieszenie zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy.
Warto umówić się na jazdę próbną i wszystko to samemu sprawdzić.
W śród polecanych Mikołajowi modeli musiał znaleźć się również
nowy model legendarnego suv`a Hondy – model CR-V. Nowy CR-V
prezentuje odświeżoną sylwetkę z szerszymi, muskularnymi nadkolami oraz wyrazistymi przetłoczeniami maski i tylnej części nadwozia. Model ten otrzymał najnowszą „twarz” rodziny modeli Hondy z charakterystyczną linią reflektorów.
Nowa aranżacja wnętrza obejmuje deskę rozdzielczą o stylizacji
podkreślającej przestronne, szerokie wnętrze tego muskularnego
auta. Kokpit wyposażono w dwa 7-calowe wyświetlacze, a rozkład
elementów sterujących uproszczono, umieszczając panel zarządzania klimatyzacją pod centralnym ekranem dotykowym.
Całkowicie nowy CR-V ma nieco większe wymiary zewnętrzne niż
jego poprzednik, a większy rozstaw osi i szersze podwozie gwaran-

Rata leasingu przykładowo dla modelu Honda CR-V 1.5 T Elegance 2WD może
wynosić już od 1813 zł netto miesięcznie (przy cenie samochodu 104 065,04
zł netto, przy 35 ratach i 45% wpłaty własnej, wykup 1% wartości pojazdy).

Wszelkich informacji na temat modeli tej japońskiej marki
udziela Autoryzowany Salon Honda Mojsiuk Auto KM
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 l
ub pod nr tel.: 94/34 77 363
www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku: Honda Mojsiuk Auto KM
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Prezentowany model Peugeot 3008 dostępny jest w miesięcznych
ratach netto w ramach leasingu Peugeot Perfect Drive już od 1180 zł
(10% wpłaty własnej, 36 miesiącach, przebiegu 20 tys. km na rok).
W salonie Peugeota Mikołajowi podpowiada Dariusz Pietrulewicz – Doradca Handlowy, co warto wrzucić pod choinkę i wymienia
dwa modele: Peugeot 3008 i 5008. Pierwszy z nich odpowiada na
oczekiwania wymagających klientów, dysponując mocnymi atutami - przykuwającym wzrok designem, zoptymalizowaną konstrukcją i zaawansowanym technologicznie wyposażeniem. W nowym
Peugeot 3008 czujemy się jak w innym świecie. Wzrok natychmiast przyciąga spektakularny kształt deski rozdzielczej. Najnowsza
generacja kokpitu jest niezwykle spójna stylistycznie. Duży, ośmiocalowy ekran dotykowy wygląda jak tablet umieszczony pośrodku
deski rozdzielczej. Jest wyposażony w technologię pojemnościową,
zapewniającą większą czułość i jest bardziej praktyczny w obsłudze.
Nie sposób pominąć sześciu eleganckich przełączników typu „toggle switch”, które zapewniają bezpośredni dostęp do najważniejszych funkcji związanych z komfortem: radia, klimatyzacji, nawigacji,
ustawień pojazdu, telefonu i mobilnych aplikacji.
Na wrażenie, jakie robi wnętrze, ma również wpływ jego bogactwo. Dobór materiałów jest finezyjny, a ich wykończenie wręcz
idealne. Projektanci wykorzystali skórę, detale z matowego chromu,
liczne elementy dekoracyjne o fakturze karbonu lub tkanin. Płaty
drzwi, dach, słupki, a nawet nietypowe jak na samochód powierzchnie, takie jak listwa w desce rozdzielczej, są pokryte tekstyliami przypominającymi luksusowe tkaniny do domu, dającymi efekt ciepła
i nowoczesności.
W tym aucie można czuć się w pełni bezpiecznie dzięki zainstalowanym w nim licznym systemom wspomagania prowadzenia.
Rozwiązania ADAS oddają do dyspozycji kierowcy cały arsenał
zabezpieczeń, w tym systemy: automatycznego hamowania awaryjnego i wspomagania zachowania odległości między pojazdami,
monitorowania pasa ruchu, wykrywania zmęczenia kierowcy, system
automatycznego przełączania świateł, monitorowania ograniczeń
prędkości oraz tempomat.
Nic dziwnego, że Peugeot 3008 otrzymał mnóstwo prestiżowych
nagród, a wśród nich tytuły Samochodu Roku 2017 i Women’s
World Car of the Year” w kategorii SUV-ów.
Jego większy brat – model 5008, może poszczycić się również
tymi wszystkimi systemami i dodatkowo oferuje podróżującym trze-

ci rząd siedzeń, co przy podróżowaniu większą rodziną jest ważnym
elementem wyjazdu.

Przykładowo prezentowany model Peugeot 5008 można nabyć w miesięcznych
ratach netto w ramach leasingu Peugeot Perfect Drive już od 1555 zł (10%
wpłaty własnej, 36 miesiącach, przebiegu 20 tys. km na rok).

Po szczegóły 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
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Mercedes AMG GT
4-DOOR COUPÉ:

bestia o pięknej twarzy
To najszybszy, seryjnie produkowany, czteromiejscowy samochód na świecie! Mercedes AMG GT 63 S 4MATIC+ 4-Door Coupé do setki
przyśpiesza w 3,2 s, rozwija prędkość maksymalną 315 km/h.

n

Nürburgring.

owy Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+, z oficjalnie zmierzonym i notarialnie potwierdzonym
czasem 7:25,41 minut, został najszybszym seryjnie produkowanym czteromiejscowym samochodem na legendarnej północnej pętli toru

Czterodrzwiowy AMG GT wygląda agresywnie, dynamicznie i elegancko. Uwagę przyciąga masywny przód z długą maską, duża atrapa chłodnicy z uwydatnionym logo marki oraz smukły tył nadwozia
z wąskimi światłami i poczwórną końcówką układu wydechowego.
Ważąca ponad 2 tony maszyna napędzana jest doładowanym silnikiem V8 o pojemności 4 litrów i mocy 639 KM, zawieszonym na
aktywnych poduszkach. Maksymalny moment obrotowy wynosi 900
Nm i jest rozwijany w zakresie 2500–4500 obr./min.
Bardzo duży rozstaw kół oraz specjalnie zaprojektowane do tego
modelu zawieszenie odpowiada za wyjątkowe właściwości jezdne.
Jego standardowe wyposażenie obejmuje liczne zaawansowane
rozwiązania z zakresu dynamiki jazdy, takie jak całkowicie aktywny
napęd na obie osie AMG Performance 4MATIC+, skrętne tylne koła,
elektronicznie sterowaną blokadę mechanizmu różnicowego tylnej
osi, wielokomorowe zawieszenie pneumatyczne oraz pakiet trybów
dynamicznej jazdy AMG DYNAMICS.
Tak jak dwudrzwiowy AMG GT, jego czterodrzwiowy odpowiednik korzysta z aktywnej aerodynamiki z systemem prowadzenia powietrza AIRPANEL w przednim zderzaku oraz rozkładanym tylnym
skrzydłem – elementy te zapewniają podstawę dla wysokiej wydajności aerodynamicznej, dbają o wysoką przyczepność i stabilność.

Co ważne, w odmianie 63S w standardzie mamy tryb Drift. Po jego
włączeniu napęd na cztery koła dezaktywuje się i czterodrzwiowe
coupé zmianie się w samochód całkowicie tylnonapędowy.
Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+ w bazowej wersji wyceniony
został na 793 500 zł. Prezentowana wersja została bogato doposażona i kosztuje ponad 1 milion złotych. Najdroższą opcją dodatkową w nim zamontowaną, jest ceramiczny układ hamulcowy, który
wymaga ponad 31 tys. zł dopłaty, 21-calowe obręcze kół za blisko
11 tys. zł oraz matowy lakier “szarość selenitu magno” za 12.851 zł.
AMG GT63 S konkuruje z topowymi wersjami Porsche Panamery,
AudiRS7 i BMW Serii 8 Grand Coupe.
Autor: Max Radke / Foto: Krzysztof Nowosielski
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Lincoln prezydenta
Ten samochód budzi respekt. Ma pod maską silnik o pojemności 7,3 litra i mocy niemal 300 koni mechanicznych. Właśnie w takim aucie
swoją ostatnią podróż odbył jeden z amerykańskich prezydentów.

z

tym modelem Lincolna wiąże się historia, która
w latach 60. ubiegłego wieku wstrząsnęła nie tylko Stanami Zjednoczonymi, ale i całym światem.
Ulicami Dallas przemierzał przepiękny Lincoln
Continental. Wewnątrz miał niecodziennych pasażerów: Johna F. Kennedy’ego oraz jego żonę. Było to rozpoczęcie
kampanii prezydenckiej w USA. W pewnym momencie – z tłumu,
z karabinu maszynowego oddano w kierunku samochodu kilka
strzałów. Niestety doszły do celu i dwie z nich śmiertelnie raniły
Kennedy’ego.
Nasz „szczeciński” model najprawdopodobniej nie ma aż tak
dramatycznej historii. Najprawdopodobniej, bo właściciel kupił go
w Anglii zaledwie dwa lata temu. Wcześniej – w latach XX w. – auto
trafiło do Europy ze Stanów Zjednoczonych.
Lincoln Continental Convertible jest rzadko spotykaną czterodrzwiową limuzyną. Kabriolet ma automatycznie podnoszony dach.
Otwieranie dachu co prawda nie trwa 10 sekund, bo trzeba poczekać kilka minut, jednak i tak jest to bardzo widowiskowy proces.
Auto wyprodukowane zostało w 1964 roku. Pod maską kryje silnik

o pojemności 7,3 litra i mocy niemal 300 koni mechanicznych. Ile
zużywa paliwa?
– Tyle ile się wleje. Nie sprawdzaliśmy nigdy ale bardzo dużo. Samochód jest ogromny, nazywamy go „łódeczką”. Nim się nie jedzie,
a płynie. Przemieszczanie się nim jest bardzo komfortowe – przyznają właściciele.
Wyposażenie w aucie jest takie, jakiego mogą pozazdrościć
właściciele niejednych współczesnych samochodów. Mamy w nim
m.in. skórzaną tapicerkę. Jazda „łódeczką” nie byłaby możliwa, ze
względu na gabaryty auta, bez wspomagania kierownicy. Jest to
samochód bezpieczny, dlatego też bezpieczeństwo zwiększa wspomaganie hamulców.
Oprócz elektrycznego dachu znajdziemy w nim także elektryczne szyby, jest także tempomat. Skorzystamy z mnóstwa schowków
oraz jazdę uprzyjemni nam automatyczna skrzynia biegów. Auto
fabrycznie cieszyło się również klimatyzacją, jednak… właściciele ją
wymontowali.
Autor: Andrzej Kus / Foto: Jarosław Gaszyński
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Nowe Porsche Macan

Spektakularna premiera drugiej generacji Porsche Macan w industrialnych przestrzeniach Centrum Stocznia Gdańska!

z

a modelem Macan stoi historia prawdziwego sukcesu. Połączenie typowych dla Porsche osiągów w
każdym terenie z wysokim stopniem praktyczności
na co dzień od samego początku zaimponowało
klientom: od 2014 r. Porsche sprzedało ponad 350
tys. sztuk tego kompaktowego SUV-a. Nic zatem dziwnego, że premiera drugiej generacji Macana to jedno z najważniejszych wydarzeń w roku dla Porsche Centrum Sopot.
Hala CSG zachwycała grą świateł, laserów, zarówno na zewnątrz,
jak i w środku. Już od wejścia gościom towarzyszyły technologiczne
nowinki – zdjęcia w technologii 3D, strefy wirtualnej rzeczywistości,
bardzo realistyczny symulator jazdy wyścigowej, czy strefa haftu
komputerowego, w której można było spersonalizować koszulkę
lub buty. Logo Porsche na sneakersach New Balance? Proszę bardzo, dla specjalistów z firmy Embro nie ma rzeczy niemożliwych.
Bohaterem wieczoru był jednak Macan. Ustawiony na środku hali,
na obrotowym podeście wabił piękną sylwetką i zatrzymywał funkcjonalnym, ergonomicznym wnętrzem. Dzięki wielu przemyślanym
zmianom w nadwoziu nowe Porsche Macan zyskało jeszcze bardziej
sportowy i nowoczesny wygląd. Najpoważniejsza zmiana to trójwy-

miarowy, diodowy pas tylnych świateł. Technika LED standardowo
jest również obecna w reflektorach głównych.
Lista zasadniczych innowacji obejmuje: 11-calowy ekran dotykowy nowego systemu Porsche Communication Management (PCM),
przeprojektowane i przeniesione otwory wentylacyjne oraz sportową kierownicę GT znaną z modelu 911. PCM daje dostęp do nowych cyfrowych funkcji, takich jak inteligentne sterowanie głosowe
czy nawigacja online – dostępnych w standardzie. Wachlarz wyposażenia z zakresu komfortu poszerza asystent jazdy w korku, jonizator
powietrza oraz podgrzewana przednia szyba.
Znacznych zmian dokonano w układzie jezdnym. Zmodyfikowane
podwozie zapewnia większy komfort i jest przyjemniejsze w prowadzeniu. Nowe Porsche Macan jak na razie dostępne jest z 2-litrowym, turbodoładowanym silnikiem benzynowym o mocy 245 KM
i 370 Nm maksymalnego momentu obrotowego oraz z 7-biegową,
dwusprzęgłową automatyczną skrzynią biegów. Ceny zaczynają się
od 248.800 zł brutto.
Autor: Max Radke / Foto: Krzysztof Nowosielski

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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BMW Seria 8 i nowa
generacja BMW X5
BMW otwiera nowy dla siebie rozdział w dziedzinie samochodów sportowych. Po wielu latach rynkowej nieobecności, do oferty BMW
powraca Seria 8, która nawiązuje do historycznego modelu e31 z 1989 roku i stanowi współczesne wskrzeszenie tamtej legendy.

m

imo niezaprzeczalnego piękna nowej Serii 8,
jej stylistyka nie jest już tak szokująca jak miało to miejsce z klasyczną “ósemką” w latach
90-tych, która prezentowała się wówczas jak
samochód “nie z tej ziemi”. Mimo zaprzeczeń
ze strony BMW, trudno nie odnieść wrażenia, że jest to raczej kontynuator Serii 6, tylko z wyższym oznaczeniem.
“Ósemka” we współczesnym wydaniu to duże, ekskluzywne coupe typu GT z wyraźnie usportowionym charakterem. Dla porównania, dealer BMW Zdunek z Gdyni, podczas premierowego pokazu,
zaprezentował również klasyczny model 840Ci z lat 90-tych, który
wzbudził nie mniejsze zainteresowanie, niż nowe wcielenie.
Seria 8 oferowana będzie na początek w dwóch wersjach silnikowych. Benzynowe M850i xDrive Coupé z nowym silnikiem 4.4 litra
w układzie V8 o mocy 530 KM (0-100 km/h w 3.7 sek, 250 km/h)
oraz BMW 840d xDrive Coupé z sześciocylindrowym rzędowym
silnikiem wysokoprężnym o pojemności 3 litrów i mocy 320 KM (0100 km/h w 4.9 sek, 250 km/h). Podstawowa cena modelu Serii 8

rozpoczyna się od 476 000 zł. Wkrótce do oferty dołączy również
odmiana Cabrio z otwartym nadwozie, wyczynowa wersja M8 oraz
model 4 drzwiowy Gran Coupe.
Drugim debiutantem jest jeden z najważniejszych modeli dla
BMW, czyli X5. Prekursor klasy SAV trafił po raz pierwszy na rynek
niemal 20 lat temu i od tamtego czasu znalazł ponad 2.2 miliona nabywców. Czwarta generacja, jak zapewnia producent, to kompletnie
nowy samochód. Jest dłuższy, szerszy i wyższy od poprzednika, powiększeniu uległ także rozstaw osi. Jedną z najważniejszych nowości
jest pakiet off-road, dzięki któremu X5 zmienia się z dostojnego SUV-a w rasowe auto terenowe.
Na chwilę obecną, w polskiej ofercie pojawi się X5 xDrive40i
z 6-cylindrowym rzędowym silnikiem benzynowy o mocy 340 KM
i pojemności 3 lirów. Ponadto dwie wersje wysokoprężne: X5 xDrive30d (3.0, R6, 265 KM) i X5 M50d (3.0 R6, 400 KM). Opcjonalnie,
nowe X5 może być doposażone w trzeci rząd siedzeń. Cena rozpoczyna się od 330.800 zł.
Autor: Marcin Wiła / foto: Nikola Leleń

Toyota Jankowscy Spółka Jawna
ul. Diamentowa 2, 75-736 Koszalin
tel: 94 341 02 87, 94 346 55 10
www.toyota.koszalin.pl

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku
pragniemy złożyć Naszym Klientom i Firmom Współpracującym
serdeczne życzenia - dużo sukcesów, radości i uśmiechów
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BILANS ROKU 2018
To już nasza „prestiżowa” tradycja. Pod koniec roku pytamy naszych Czytelników i bohaterów naszych publikacji,
co ich zdaniem było istotnego w mijającym roku w wielu wymiarach: w skali świata, Europy, Polski, regionu,
miasta, ale również w planie zawodowym i osobistym. W ten sposób powstał nasz BILANS ROKU 2018.

Jerzy Buziałkowski, dyrektor Muzeum w Koszalinie
Wydarzenie, które najbardziej mną poruszyło w 2018 roku, to
pierwsza na świecie wielka monograficzna wystawa Petera Bruegla
Starszego w wiedeńskim Muzeum Historii Sztuki. Wystawa została
zorganizowana z okazji 450. rocznicy śmierci flamandzkiego mistrza
pędzla. Marzyłem o zobaczeniu wszystkich dzieł Bruegla i spełni się
to w trzech czwartych, bo w Wiedniu zobaczyć można 30 z 40 jego
zachowanych do dziś obrazów olejnych (i sześćdziesiąt grafik). Zatem – na Wiedeń!
W Polsce najdonioślejszym wydarzeniem mijającego roku było
Wielkie Narodowe Pojednanie na okoliczność 100. Rocznicy
Odzyskania Niepodległości. Polacy z ulgą i ogromną nadzieją na
przyszłość przyjęli zasypanie podziałów dewastujących nasze życie
społeczne i kolejny raz zadziwili świat… To sarkazm. Niestety, to najważniejsze dla Polski, moim zdaniem, wydarzenie w 2018 r. nie nastąpiło, a nawet oddaliło się. Wyzwanie zostaje przełożone na kolejny
rok.
Dla naszego regionu najważniejsze były (i są) zawirowania wokół
Staszka Gawłowskiego. Tak uważam nie tylko dlatego, że znam go
od lat. To nie tylko moja opinia, że po roku 1990 Koszalin i region nie
mieli lepszego ambasadora w Szczecinie i Warszawie. Jeżeli Koszalin, okoliczne miasta i wsie zmieniły swoje oblicze zdecydowanie in
plus, to niemała w tym zasługa posła Gawłowskiego. Potrafił zadbać
o słuszne interesy samorządów Pomorza Środkowego. Czy także
o swoje? To rozstrzygnie sąd. Oby niezawisły. Wierzę, że wszystko
okaże się koszmarnym snem.
Najważniejsze wydarzenie w życiu zawodowym? Takie jak
najważniejsze wydarzenie dla muzealnego Koszalina – Zagroda
Jamneńska. Ale o tym - potem.

Piotr Flens, przedsiębiorca, właściciel firmy PBO Piotr Flens
Jaki byłeś Roku 2018? Jaki byłeś dla świata, Europy, Polski, a jaki
dla mnie ?
Z pewnością byłeś rokiem walki. Walki o interesy, wizje świata,
o zdrowie, o prawdę, o wiarę, o podupadające zasady.
Walczyli oczywiście wszyscy o dobro, ale nie zawsze o dobro
oczywiste. Byli dobrzy i źli. Były dobre i złe sprawy. Były dobre i złe
tej walki strony. W natłoku różnych informacji płynących z mediów,
które piszą, co piszą (w zależności od interesów piszących i tych
za nimi stojących, słowem zależnie ,,od miejsca siedzenia” mających różne punkty widzenia) byliśmy manipulowani i zdani niejednokrotnie na własne odczucia i wnioski. My obywatele, czytelnicy, przeciętni i nieprzeciętni zjadacze chleba. Co my na to?
My w tej plątaninie informacji tracimy poczucie rzetelności, realności
w zderzeniu z tym co na co dzień sami mamy, co widzimy, co czytamy.
Jest pewne, że takie informacje mamy, w jakie media zaglądamy.
Zatem jaki byłeś Roku?
Świat. Tu trwała walka. Na całego trwała „wojna o pokój” dla
Syrii, walka o interesy na Ukrainie i wpływy Wielkich tego świata. To
przykłady sytuacji, kiedy „dobro” przewrotnie pojmowane nie zrobiło nic dobrego, a wręcz przeciwnie - dodało złego.
Europa. ,,Europejski pociąg” jeszcze nie w dwóch prędkościach
pędzący, ale wagony dwóch klas ciągnący. W pierwszej ci co pierwsi do pociągu powsiadali, w drugiej ci co później do niego się dostali. Nagle w pierwszej klasie zabrakło miejsca dla Wielkiego Królestwa, a w drugiej siedzieć mu nie wypada, więc Królestwo doszło do
wniosku, że z pociągu wysiada. Ze szkodą dla nas.
Polska żyła setną rocznicą odzyskania niepodległości, wyborami
samorządowymi i sądami. Wszyscy ogłosili zwycięstwo. Dobrze się
stało. Polacy dobrze to rozegrali.
Prywatnie. Jak to w życiu bywa. Zło z początkiem roku zabrało mi
kochanego Brata. Torował mi przez lata drogę w życiu. Dobro też
spotkałem - w końcu roku wydałem za mąż córkę.
Roku 2018, dziękuję że byłeś, że wiele mnie nauczyłeś. Dziękuję za to, że byłem z Rodziną, że żyję, pracuję i dalej mam plany. Ale
wierzę, że rok kolejny będzie: wiarygodniejszy, mądrzejszy, uczciwszy, sprawiedliwszy, zdrowszy, szczęśliwy i bardziej kochany.

Zbigniew Górniak, reportażysta, felietonista, pisarz, obecnie
dziennikarz TVP 3 Opole
Zacznę od siebie, bo bliższa ciału koszula. Dla mnie ten rok był
intrygujący. Przede wszystkim wróciłem do literatury. Dokończyłem
i wydałem „Serce nr 62”, które uważam, za swoją najlepszą powieść.
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Dostaję pochwały nie tylko od czytelników i książkowych blogerów,
ale także od wybrednych uniwersyteckich polonistów. Napisałem
sztukę radiową o Kiepurze i szukam dla niej wydawcy. Zacząłem się
udzielać felietonowo w Salonie24 i TVP3. Nieoczekiwanie straciłem
niezłą pracę i równie nieoczekiwanie zaproponowano mi ciekawszą.
A po kilku latach ortopedycznych słabości stanąłem wreszcie na
deskach. Wiązania trzymają, więzadła też, łąkotka nie grzechocze.
Jest dobrze.
Dobrze jest też w Polsce, gdzie następuje powolna, choć stanowcza i rozsądna kontrrewolucja obyczajowa. Dajemy odpór szaleństwom politycznej poprawności, która Europę Zachodnią zawiodła
na manowce. Genderowe czary-mary nie awansują w Polsce do
miana nauki, a geje nie będą tu mogli adoptować dzieci. Uważam
to za jedną z najbardziej niedocenianych korzyści cywilizacyjno-kulturowych tak zwanej dobrej zmiany. Cieszę się też z powołania
komisji VAT-owskiej, która, mam nadzieję, unaoczni Polakom, w jak
bardzo bogatym mieszkają kraju, skoro stać nas było przez lata na
tuczenie tak wielu tak bezczelnych złodziei. Radują mnie też postępy
komisji reprywatyzacyjnej w Warszawie, którą pracowicie kieruje
mój opolski ziomek. Dlatego wynik wyborów na prezydenta stolicy
uważam za fantastyczny materiał do badań dla psychologii społecznej w dziedzinie „masochizm zbiorowy”.
Świat, niestety, zaczął szybciej wirować. Rosja po raz kolejny pokazała swą gębę potwora, lecz Putin wciąż wygląda krzepko i nie ma
co liczyć na to, że umrze z otyłości jak Breżniew lub że się zapije jak
Jelcyn. Trzeba się zbroić, być czujnym i twardym, i nie liczyć zbytnio
na deklaracje przyjaciół, bo jak pokazał przykład ambasador Azari,
bywają oni fałszywi, a przykład kanclerz Merkel – zachłanni (postulat
zrzeczenia się suwerenności państw UE).

Alicja Górska, dziennikarka radiowa, redaktor naczelna
koszalińskiej redakcji Radia Plus
W mijającym roku jednym z najważniejszych wydarzeń, faktów jest
dla mnie 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. W te
obchody wpisuje się kolejne ważne wydarzenie - sprowadzenie do
Polski prochów admirała Józefa Unruga i jego żony.
Zgodnie z wolą admirała, mogło to się stać dopiero, jak zostaną
podobnie uczczeni i zrehabilitowani jego koledzy, oficerowie Marynarki Wojennej RP niewinnie straceni lub zmarli w więzieniu. Warto
zapoznać się z biografią dowódcy Obrony Wybrzeża w trakcie kampanii wrześniowej.
Kolejnym ważnym wydarzeniem w skali kraju, ale to dotyczy
także naszego regionu, jest stanowisko Konferencji Episkopatu Polski w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez
niektórych duchownych. Mowa tu o zdradzie niewinnych osób i ich
rodziców, ale także współbraci w kapłaństwie, o wstydzie i hańbie.
Padają też słowa przeprosin za zaniedbania z strony przełożonych
kościelnych i deklaracja podjęcia pokuty. Ten głos biskupów jest
dla mnie bardzo ważny i potrzebny. Mam nadzieję, że nowe procedury kościelne zostaną wprowadzone rzetelnie, a dyskusja wokół

przypadków nadużyć w Kościele przyczyni się do szerszej debaty na
ten temat w Polsce, bo skala tego rodzaju przestępstw jest znacznie
większa, dotyczy również innych środowisk.
Prywatnie i zawodowo był to dla mnie ważny rok, rok życiowych
lekcji, czasami trudnych, ale potrzebnych; pięknych spotkań z Bogiem i ludźmi; czas rozwoju i spełnienia marzeń.

Rafał Janus, polonista, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Stanisława Dubois w Koszalinie
Na świecie nie wskazałbym żadnego konkretnego szczególnie
ważnego wydarzenia, za to trzy zjawiska, które sobie w pełni uzmysłowiłem w tym roku.
Po raz pierwszy w historii ludzkości nastąpiło w naszych czasach
odwrócenie ról, tzn. młodzi uczą starych – nowe technologie, sposoby komunikacji, dynamiczna sfera informatyczna.
Dwa – jesteśmy świadkami / uczestnikami obiecującego postępu
technicznego, na przykład tzw. autonomizacji czy coraz poważniejszego wykorzystania technologii 3D. Ostatnio odtworzono komuś
twarz...
Po trzecie można się coraz bardziej bać – to był kolejny rok kataklizmów wywołanych siłami natury: powodzie, tsunami, pożary, ale
i katastrof zawinionych przez człowieka, jak np. zawalenie autostrady
w Genui.
W Polsce najważniejsze w 2018 r. były oczywiście wybory
samorządowe, a zwłaszcza dość wysoka frekwencja. Także wydanie
„Wielkiego słownika języka polskiego PWN” z okazji 100-lecia niepodległości. Prywatnie najbardziej cieszy mnie – ograniczony, niestety – udział w rozwoju półtorarocznego wnuka-imiennika i rozpoczęcie kolejnej – już na pewno ostatniej! – kadencji dyrektora I LO.

Piotr Jedliński, prezydent Koszalina
Mijający rok dał nam możliwość świętowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wśród licznych uroczystości,
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największym zainteresowaniem cieszyły się oczywiście te przewidziane na 11 listopada. Imponujący tłum koszalinian, który wziął
udział w okolicznościowej paradzie, z pewnością zapadnie nam na
długo w pamięć. Mówiąc o ważnych datach warto przypomnieć,
że w 2018 roku obchodziliśmy również setną rocznicę przyznania
kobietom praw wyborczych. W Koszalinie to niezwykle ważne wydarzenie zbiegło się w czasie z powołaniem Rady Kobiet, z utworzenia, której bardzo się cieszę.
Nasze miasto miało z resztą wiele powodów do dumy. Zajmowaliśmy wysokie lokaty w licznych, prestiżowych rankingach, uruchomiliśmy Koszaliński Rower Miejski, który wypożyczono 78 tysięcy razy,
rozwijaliśmy przy tym infrastrukturę rowerową, za przykład której
może służyć nowe centrum przesiadkowe przy Alei Armii Krajowej.
W sferze infrastrukturalnej możemy pochwalić się remontami
dróg z Drogą Krajową 11 na czele. Kontynuowaliśmy prace na Górze
Chełmskiej, otworzyliśmy także kolejne inwestycje zrealizowane
w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego. Koszalin zyskał
również nową markę – Centrum Pomorza, z którą wiążę duże nadzieje. Zmiana wizerunku objęła również większość instytucji i spółek
miejskich. Zunifikowane logotypy mają przypominać mieszkańcom
i gościom naszego miasta, że Koszalin to ogromny organizm świadczący wiele zróżnicowanych usług.
Jesień upłynęła bez wątpienia pod znakiem wyborów
samorządowych oraz towarzyszącej im kampanii wyborczej. Patrząc
z perspektywy kilku tygodni, mogę przyznać, że temperatura politycznych sporów nie była za wysoka, a poziom dyskusji dawał dobre
świadectwo koszalińskim politykom. Pozwolę sobie w tym miejscu
podziękować jeszcze raz wszystkim mieszkańcom, którzy oddali
na mnie swój głos. Państwa zaufanie jest dla mnie bardzo ważne
i każdego dnia motywuje mnie do dalszej pracy.

Dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska, wykładowca (Uniwersytet
Warszawski), specjalizuje się w zagadnieniach komunikacji
społecznej i PR
Najważniejsze wydarzenie na świecie w mojej perspektywie
zawodowej to problemy Facebooka oraz deepfakes. Wiosną afera
„Cambridge Analityca” – Facebook ujawnił, że do CA trafiły dane
prawie 90. mln użytkowników. CA to firma analityczna tworzącą
oprogramowanie pozwalające przewidzieć preferencje polityczne
i wpływać na wybory. Jesienią zaś zaatakowane zostały serwery
Facebooka, atakujący uzyskali kontrolę nad ok. 50 milionami kont
użytkowników oraz innych usług, w których wykorzystuje się FB do

logowania (np. Tinder, Spotify, Airbnb).
Druga sprawa to stosowanie na coraz większą skalę deepfakes.
Jak okazuje się fake newsy nie wystarczają, stąd coraz doskonalsze
i trudniejsze do weryfikacji formy fałszu w świecie online. Niestety
także niosące poważniejsze zagrożenia dla osób, instytucji, krajów,
przeciwko którym są tworzone.
Najważniejsze wydarzenie w kraju/regionie to jesienne wybory samorządowe i mobilizacja społeczna, która w dniu wyborów
wyrażona została w wyższej niż zwykle frekwencji. Cieszy to, bo
jeśli okaże się tendencją stałą, to tylko wyjdzie na lepsze naszej
demokracji na poziomie kraju czy małych ojczyzn. Szkoda jednak,
że w znacznej mierze znów była to mobilizacja typu „przeciw”, a nie
„za”.
Najważniejsze wydarzenie w życiu zawodowym to z pewnością styczeń zamknięty uzyskaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie nauk o mediach
oraz październik, który przyniósł nagrodę Rektora Uniwersytetu
Warszawskiego za osiągnięcia w pracy naukowej i dydaktycznej.
Poza habilitacją ważnym dla mnie wydarzeniem zawodowym było
wydanie książki pod moją redakcją naukową „Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się”.
Najważniejsze wydarzenie w życiu prywatnym – coraz intensywniejsze i skuteczniejsze przechodzenie z „muszę” na „chcę” :)

Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa
Najważniejsze wydarzenie roku? Niewątpliwym sukcesem było
zdobycie przez polskich siatkarzy w Turynie mistrzostwa świata.
Po raz drugi z rzędu „nasi” pokazali, że mimo wielu przeciwności
w najważniejszym momencie potrafili rozprawić się z mocniejszymi
przeciwnikami nie dając im najmniejszych szans pod siatką. Swój
profesjonalizm i waleczność potwierdził wybrany na najlepszego
zawodnika mistrzostw - Bartosz Kurek. Jak zwykle nie zawiedli najlepsi na świecie polscy kibice.
A najważniejszym tegorocznym wydarzeniem „rozegranym”
w Polsce były jesienne wybory samorządowe. Cieszę się, że marszałkiem województwa zachodniopomorskiego po raz trzeci wybrano Olgierda Geblewicza, a jego zastępcą po raz kolejny został Tomasz Sobieraj z Koszalina. Darłowo ma też swój udział w tym sukcesie - radną
wojewódzką z listy Koalicji Obywatelskiej została moja wieloletnia
zastępczyni Elżbieta Karlińska.
Byłbym nieszczery gdybym za najważniejsze wydarzenie mijającego roku w moim życiu nie uznał swojego piątego już sukcesu
w wyborach na burmistrza Darłowa. Cieszy mnie nie tylko sam sukces ale i jego skala - prawie 78 procent oddanych głosów. To największe poparcie w dotychczasowych elekcjach.
Czytelnikom „Prestiżu” życzę na nowy rok 2019 zdrowia, zdrowia
i jeszcze raz zdrowia!

72

Społeczeństwo

Katarzyna Kużel, dziennikarka (Polskie Radio Koszalin)
Bardzo istotnym wydarzeniem mijającego roku było podpisanie
pod koniec listopada porozumienia w sprawie wyjścia Wielkiej
Brytanii z Unii Europejskiej. Zapoczątkowany w 2016 roku Brexit,
przyniesie nie tylko Brytyjczykom, ale i nam, Polakom, wiele zmian.
Choć kalendarz wyjścia i zmian w prawie i stosunkach międzynarodowych zostanie precyzyjnie określony, to zapewne niejedno nas
zaskoczy. Nie wiemy także, jak zmieni się układ sił w Europie i na ile
Wielka Brytania pozostanie dla pracujących tam Polaków przychylna. I jak potoczą się losy tych, którzy są tam od wielu lat.
Polskie kino w tym roku przyniosło nam znów kilka dobrych
filmów. Dla mnie najciekawsza jest „Zimna wojna”. Piękna historia
miłości dwojga ludzi, rozgrywająca się w trudnych latach socjalizmu. Uświadamiająca nam, jak trudne decyzje muszą podejmować
ludzie, by być razem lub zdecydować o tym, by razem nie być. Plus
zalety malarskiego, czarno-białego filmu i muzyka. Czy ten film,
powtórzy amerykański sukces „Idy”? Przekonamy się czasie Gali Oscarów 2019.
Moje podwórko. To zmiany związane z życiem zawodowym. Po
dwóch i pół roku pracy poza radiem, wróciłam do Polskiego Radia
Koszalin. Jeszcze do połowy października zarządzałam Małym spa
i Saunarium w Parku Wodnym Koszalin. Nauczyłam się tam wielu
rzeczy, o których pracując przez dwadzieścia lat w radiu, nie miałam
pojęcia. Dzięki temu zmieniłam, ale i poszerzyłam swoje patrzenie na
świat i ludzi. Dlaczego więc powrót? Najkrócej można by powiedzieć,
że ciągnie wilka do lasu. Ale wiem, że z tego lasu, można też wyjść.

Jerzy Lewandowski, audytor, niezależny ekspert, od sześciu
lat w Kolegium Ligi Związku Piłki Ręcznej w Polsce
Świat się zmienia na naszych oczach. Gdy mam odpowiedzieć na

pytanie, jakie wydarzenie (wydarzenia) uważam za najważniejsze,
odpowiadam: wyborcze zwycięstwa prawicy i populistów. W 2018
roku Włochy i Brazylia były na ustach świata.
Ponad dwieście lat trwa proces koncentracji kapitału. Nożyce
bogactwa i biedy gwałtownie oraz szeroko się otworzyły. Na tyle
szeroko, że skupieni na obu ostrzach są zbyt daleko od siebie. Stali
się sobie odlegli, obcy i wrodzy. Od niewielkiej garstki megabogaczy zależy byt, bezpieczeństwo (w każdym obszarze) wielkiej
masy ludzi, krajów, kontynentów. Takiej sytuacji nigdy wcześniej
nie było. Za taki stan rzeczy winą obarczana jest neoliberalna lewica, której wyborcy przestają ufać. Oddala się także upadająca klasa
średnia, która z poduszki bezpieczeństwa, coraz częściej zmienia się
w karzącą rękę. Różne warunki i skutki lewicowych ofert politycznych
przestają budzić nadzieję, budząc coraz większy lęk. Miksowanie
kultur w sposób gwałtowny rozsiewa chaos, niszczy wiekami budowaną europejską stabilizację dużych i małych ojczyzn. Efektem są
potężniejące siły prawicy opartej na fundamencie wielopokoleniowej tradycji i sprawdzonym systemie wartości. Włochy i Brazylia to
silne sygnały potężniejącej walki o wizerunek naszego świata w XXI
wieku.
Polską wstrząsnął jeden film. „Kler” niczym tsunami uderzył z nagła
i nadspodziewanie wysoką falą. Falą, która zdarła grube płótno
okrywające wszystkie znane i nieznane grzechy ludzi w szatach
znamionujących dobro, pokorę, służebność wielkim rzeszom oczekujących wsparcia grzeszników codziennej mitręgi. Film jest jakby
zaczarowanym kluczem otwierającym oczy, usta, uszy. Jest dobrym
owocem złej sławy, bowiem daje nadzieję na lepszą przyszłość, na
oczyszczenie, na prawo do szlachetnej wiary w siebie, w człowieka,
w Boga, mimo całego zła gromadzonego dziesiątkami i setkami lat.
Nikt i nigdzie nie utrzyma autorytetu żyjąc w kłamstwie. Kościół, nie
tylko w Polsce, mylił się sądząc, że jego sług to nie dotyczy.
Ze smutkiem patrzę na mijający rok w naszym regionie. Nie wydarzyło się nic, co mogłoby ożywić pozytywne emocje. Była i jest
ciepła woda. Może nie zawsze czysta ale ciepła. Kosztowne błędy
kolejny rok są badane bezowocnie. Mój przyjaciel Krzysztof chodzi
z coraz niżej opuszczoną głową. Tyle.
W 2018 roku podjąłem dwie dawno od siebie oczekiwane decyzje.
Pierwsza, od przyszłego roku będę także warszawiakiem. Pół na pół.
Oba miejsca kocham i będąc tam, będę tęsknił za Koszalinem, zaś
będąc tu, tęsknił będę za Warszawą. Druga. Tu zbuduję dom swojego marzenia. Drewniany, przywieziony z Bieszczad, wystrugany
zgodnie z tradycją. Ja, kujawiak z domu na pomorskiej ziemi postawię dom z głęboko tradycyjnej, dawnej Rzeczypospolitej. To chyba
piękne.

Jarosław Loos, koszaliński przedsiębiorca, właściciel
i współwłaściciel spółek z branży okiennej
Co do skali makro - myślę, że najważniejsze jest to, co dzieje się
obecnie w światowej ekonomii. Wartość pieniądza spadła do zera,
a właściwie poniżej zera. Tak jak jest w przypadku parametru Euroli-
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bor. Oznacza to, że cały rozwinięty świat inwestuje ogrom pieniędzy
we wszystko, co może dać zysk, a unika pozostawiania pieniędzy
w bankach niegwarantujących żadnych dochodów. To powoduje,
że biznes okienny, który jest częścią biznesu budowlanego, rozwija
się w Europie zdecydowanie szybciej. Rezultatem tego, firmy, które
kontroluję, osiągają większe zyski.
Co wydarzyło się najważniejszego, najistotniejszego w Polsce?
Zdecydowanie za kluczowe wydarzenie należy uznać wyniki ostatnich wyborów samorządowych. Udowodniły one, że Polacy są
bardzo mądrym społeczeństwem i bardzo często doceniają ludzi
a nie partie polityczne. Polacy jasno pokazali, jak bardzo liczy się
człowiek, jego osiągnięcia, zdolności i umiejętności, a nie partyjna
legitymacja.
Prywatnie najważniejszy dla mnie w mijającym roku był fakt, że
mój syn, Maciej, odebrał dyplom jednej z najbardziej cenionych i najwyżej ulokowanych w rankingu uczelni ekonomicznych w Europie,
a mianowicie ESCP Europe Business School. Tym samym, wypełnił
zadanie, które przed nim postawiłem: ma lepsze wykształcenie niż
ja, włada większą liczbą języków.

Cezary Łazarewicz, pochodzący z Darłowa dziennikarz i pisarz,
przez lata związany z Koszalinem
Świat. Próba otrucia w Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego
córki przez służby Federacji Rosyjskiej w marciu 2018. Widać, że
służby specjalne Rosji korzystają z bogatej tradycji Czeka, NKWD,
KGB, które kiedyś w podobny sposób mordowały przeciwników
socjalizmu na całym świecie. Robi wrażenie bezwzględność tego
aktu przemocy, ale też nieudolność. Agenci Rosji dali się złapać na
gorącym uczynku, co doprowadziło do kompromitacji państwa i wybuchu międzynarodowego skandalu po którym wyrzucono z Europy
Zachodniej setkę rosyjskich dyplomatów, a właściwie „dyplomatów”.
Kraj. Walka PiS z Sądem Najwyższym. Prowadzona pod pretekstem reformy wymiaru sprawiedliwości „dobra zmiana” w sądownictwie zakończyła się destrukcją systemu prawnego w Polsce
i zdewastowała opinię o Polsce w Europie. Najgorsze, że pisowska
„reforma” sądownictwa wprowadziła walkę polityczną na poziom
sądów, skłóciła środowisko i zdestabilizowała prace wymiaru sprawiedliwości na wiele lat.
Na koniec rząd przy wsparciu prezydenta Andrzeja Dudy dokonał
zamachu na niezależność Sądu Najwyższego i mimo licznych ostrzeżeń postanowił go sobie podporządkować. Po protestach
ulicznych, buncie sędziów SN i wyroku Trybunału Sprawiedliwości
UE ministerstwo sprawiedliwości wycofuje się z pomysłu rakiem,

ale straty wizerunkowe są nie do odrobienia. Utraciliśmy reputację solidnego państwa prawa w Europie, środowisko sędziowskie
jest skłócone z ministrem sprawiedliwości i zamiast porządku jest
jeszcze większy chaos.
Region. Wybory samorządowe. Druzgocące zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej, słaby wynik PiS i zanik formacji Sojusz Lewicy
Demokratycznej. Platformie Obywatelskiej udało się utrzymać
większość w sejmiku wojewódzkim, a to daje partii w Zachodniopomorskiem realną władzę. Bo to Platforma przez kolejnych pięć lat
będzie dzielić gros europejskich dotacji w regionie.

Maja Nowicka, sales marketing manager Agencja Reklamowa
EVOLUTION, Koszalin
Za najważniejszą, ale jednocześnie i najsmutniejszą wiadomość
w tym roku uważam śmierć w Sudanie ostatniego samca nosorożca białego północnego, bo to uzmysłowiło mi po raz kolejny, jak
bardzo ludzkość niszczy zasoby naszej planety, nie dbając o przyszłe
pokolenia oraz rozpacz jaką poczułam z powodu śmierci Dolores
O’Riordan wokalistki The Cranberries.
Najważniejsze wydarzenie w kraju/regionie to według mnie:
obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski, które skłoniły
mnie do refleksji nad sytuacją w naszym kraju. Tego dnia z jednej
strony ogarnęło mnie wzruszenie, ponieważ tak niesamowity przekaz solidarności z Polską popłynął ze wszystkich stron świata: wieża
Eiffla w biało-czerwonym kolorze, czy inne ważne miejsca na świecie
w naszych ojczystych barwach po to, by pokazać nam, że jesteśmy
ważni i to było niesamowite i jedyne w swoim rodzaju przeżycie.
Z drugiej zaś, niestety, tego rodzaju przekazu zabrakło na naszym
własnym podwórku i obchody w naszym kraju były szaro-buro nijakie. Na szczęście sytuację uratował duch panujący w narodzie: bowiem to on tego dnia zjednoczył Polaków. Wstąpiła we mnie wiara, że
jeszcze nie wszystko stracone.
Należy wspomnieć również o premierze filmu „Kler”, który zjednoczył Polaków do tego stopnia, że pół Polski wybrało się do kina,
manifestując w ten sposób swoje niezadowolenie z tego co się
w Kościele dzieje. Wprawdzie sam film pokazał jedynie to, o czym
wszyscy tak naprawdę wiemy już od dawna, ale nareszcie temat tabu
został publicznie obnażony.
Sprawy zawodowe. Realizacja marzeń, które długo leżały w szufladzie - o założeniu własnej firmy wraz z niesamowitym wspólnikiem, bez którego nie byłoby to możliwe oraz zrozumienie wreszcie,
kim jestem i tego, że nigdy nie jest za późno.
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Prywatnie. Na razie chaos, ale wiem z doświadczenia, że właśnie
z chaosu powstają rzeczy wyjątkowe!

Ks. Wojciech Parfianowicz, tygodnik „Gość Niedzielny”, rzecznik
prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie
Wydarzenia, które chciałbym przywołać, dotyczą obszaru życia,
który najbardziej mnie interesuje, czyli styku wieczności i doczesności – innymi słowy, wiary.
W wymiarze światowym wymieniłbym kanonizację papieża Pawła
VI, która odbyła się 14 października br. To czwarty z ośmiu papieży
XX wieku wyniesiony na ołtarze. Kolejni czekają. Dla mnie to znak
tego, że mimo różnych kryzysów, w Kościele nie brakuje świętości.
Poza tym, ta postać mówi coś ważnego światu. To był papież „życia
i obrony ludzkiej miłości”. Cuda za jego wstawiennictwem, wzięte
pod uwagę w procesie kanonizacyjnym, dotyczyły zagrożonych ciąż.
Matki, którym proponowano aborcję, ponieważ z punku widzenia
medycyny nie miały szans na ich donoszenie, szczęśliwie urodziły.
W wymiarze regionalnym wskazałbym na remont koszalińskiej katedry. Trwał on od marca do grudnia. To ważne wydarzenie nie
tylko dla Kościoła, ale także dla miasta. Katedra jest największym
i chyba najpiękniejszym zabytkiem Koszalina. Jeszcze nigdy centralny kościół w mieście nie był tak długo wyłączony z użytku. Warto było
czekać. Uważam, że efekt wykonanych prac jest godny podziwu.
Lutowa zmiana na stanowisku redaktora naczelnego tygodnika „Gość Niedzielny” jest dla mnie ważna z punktu widzenia osobistego i zawodowego. Wiąże się z nowymi wizjami, a zatem także
z nowymi wyzwaniami. Ciągle zadaję sobie pytanie o przyszłość
mediów „papierowych” oraz zastanawiam się, jak, bez szkody dla
jakości przekazu, dobrze korzystać z dobrodziejstwa Internetu.
Ufam, że będzie dobrze.

Dariusz Pawlikowski, dziennikarz radiowy, obecnie dyrektor
Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
Najchętniej skoncentrowałbym się, omawiając 2018 rok, na wielkim wstydzie świata, czyli bezsensownych wojnach i cierpieniach

68 milionów uchodźców uciekających przed głodem, gwałtami,
bombami i upokorzeniami oraz kryzysie klimatycznym. Skupię się
jednak na kulturze. W skali światowej gigantyczny sukces odniosła
Olga Tokarczuk, zostając laureatką Man Booker International Prize.
To jeden z najbardziej prestiżowych laurów w literackim świecie.
Jury nagrodziło jej książkę „Bieguni” w tłumaczeniu Jennifer Croft.
Drugą postacią, z której powinniśmy być dumni, jest Paweł Pawlikowski, reżyser „Zimnej wojny” nagrodzonej m.in. Europejską
Nagrodą Filmową, nagrodą za reżyserię w Cannes i Złotymi Lwami w Gdyni. Przed nami jeszcze oczekiwanie na ewentualnego
Oscara. W wymiarze światowym i krajowym wydarzenia dotykają
niestety spraw ostatecznych, ponieważ odszedł na zawsze Tomasz
Stańko, gigant jazzowej trąbki, muzyk, który wypracował swój
własny dźwiękowy podpis. Zostawił nas z ostatnią już płytą, teraz
będącą szczególnie na czasie, „December Avenue”. Z przykrych
rzeczy wzruszyła nas jeszcze śmierć Kory, artystki nieprzeciętnej,
a ostatnio – Bernardo Bertolucciego, reżysera choćby wspaniałych
„Ukrytych pragnień”. Do wydarzeń kulturalnych wartych odnotowania zaliczyłbym także spektakl „K.” Moniki Strzępki i Pawła Demirskiego w poznańskim Teatrze Polskim oraz w tymże Poznaniu wystawę w Starym Browarze wybitnego fotografika Davida Lachapella.
Kinomani muszą też obejrzeć obowiązkowo mądry i ważny tegoroczny obraz Marka Koterskiego „Siedem uczuć”.
Wymiar lokalny, ale o znaczeniu krajowym i międzynarodowym,
to przede wszystkim sukces 15. Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja i nagroda dla niezwykłego filmu belgijskiego
w reżyserii Petera Ghesquiere’a „Downside up”. Jak zawsze dobry poziom trzymają Hanza Jazz Festiwal oraz KFDF „Młodzi i Film”.
Zawsze też wydarzeniem najwyższej klasy są koncerty jazzowej
grupy „Marcin Wasilewski Trio”. W ogóle, w Koszalinie dzieje się
w kulturze mnóstwo. Moim zdaniem, nie było w naszym mieście
jesieni i zimy z tak bogatą ofertą kulturalną dla każdego. Rzecz
jasna, muszę zaprosić do Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, gdzie
wydarzenie kulturalne goni wydarzenie, no i przede wszystkim
jest możliwość wypożyczenia za darmo każdej nowości książkowej
albo zajrzenia do któregoś ze 165. prenumerowanych czasopism.
Od redakcji: W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (w siedzibie
głównej i wszystkich filiach) dostępny jest również miesięcznik
„Prestiż Magazyn Koszaliński”.

Jacek Skąpski, graphic designer manager, Agencja Reklamowa
EVOLUTION, Koszalin
Za najważniejsze wydarzenie na skalę światową uważam pierwsze
zdjęcie Ziemi wykonane przez polskiego satelitę skonstruowanego
przez członków Studenckiego Koła Astronautycznego Politechniki Warszawskiej. To bardzo ważny krok, który może się przyczynić

SALE -25 %

OKULARY KOREKCYJNE
OKULARY PRZECIWSŁONECZNE
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SOCZEWKI PROGRESYWNE
Salon Optyczny Koszalin
ul. Zwycięstwa 20-24, (Hotel Gromada)

Salon Optyczny Białogard
ul. Wojska Polskiego 11, tel 94 312 82 48

78

Społeczeństwo
do uporania się z problemem kosmicznych śmieci, gdyż nad jego
rozwiązaniem pracują naukowcy na całym świecie. Byłoby miło,
gdyby to właśnie dzięki polskiemu wynalazkowi problem ten został rozwiązany. Poza tym: czerwony księżyc 27 lipca, zatkało mnie
z zachwytu!
W Polsce najważniejszym wydarzeniem w tym roku, według mnie,
były obchody 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. Tego
dnia przypomniałem sobie po raz kolejny, że jestem Polakiem i jak
bardzo jestem dumny z mojego kraju, chociaż nie zawsze bywało
w nim dobrze. Świadomość naszej wolności i suwerenności oraz
refleksja nad tym, jak łatwo je stracić. Przy okazji mogę przytoczyć
tu przykład świetnego nowego polskiego serialu pt. „1983”, który
opowiada o tym co by było, gdyby żelazna kurtyna nigdy nie opadła.
Gdyby Polska nadal była państwem odizolowanym od reszty świata
tak jak Kuba ze swoim reżimem i stojącą w miejscu gospodarką,
prześladowaniami i rządami rodem z Orwella i gdyby po 20 latach
Cold War nadal trwała w najlepsze! To koszmar, z którego ciężko się
otrząsnąć. Polecam serial, naprawdę dobry.
Zawodowo. Po 18 latach, zmiana pracy! Nie powiem, że było mi
łatwo podjąć taką decyzję, ale było to konieczne, ponieważ w pewnym momencie poczułem, że stoję w martwym punkcie. Założyłem
własną firmę i spełniam marzenie o turkusowej firmie - ludzkiej firmie, bo taka właśnie ta firma jest. Uwolniłem wreszcie swoją kreatywność, stawiam na naukę i rozwój, nowe doświadczenia. Poznaję
nowych ludzi i chcę, by w moim życiu było ich coraz więcej.
Prywatnie. Moim największym sukcesem jest to, że wreszcie
nauczyłem się asertywności i zrozumiałem, że nie zawsze należy
mówić TAK.

Tomasz Sobieraj, wicemarszałek województwa
zachodniopomorskiego (druga kadencja), polityk
Platformy Obywatelskiej
Na świecie wydarzyło się wiele. Co było najważniejsze? Może
spotkanie Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem, może kryzys
w cieśninie Kerczeńskiej i ogłoszenie stanu wojennego na Ukrainie?
W Polsce, jednym z najważniejszych, była próba przejęcia przez
PiS Sądu Najwyższego i tym samym zakończenie procesu likwidacji
trójpodziału władzy oraz decyzje Komisji Europejskiej i TSUE z tym
związane.
Regionalnie i lokalnie najważniejsze były wybory samorządowe,
które zarówno na Pomorzu Zachodnim jak i w Koszalinie wygrała
Koalicja Obywatelska.
Zawodowo dla mnie, z pewnością, najważniejsze również były
wybory samorządowe, które wygraliśmy! Liczba 22.433 głosów to
gigantyczne zaufanie, które otrzymałem oraz ogromna odpowiedzialność i motywacja do pracy na przyszłość. Oczywiście w ślad za
tym ponowny wybór na funkcję wicemarszałka.

W życiu prywatnym - najmłodsza córka, Zuzia, poszła do pierwszej
klasy, starsza, Julia, jest zastępową w harcerskiej drużynie, a żona otworzyła i już prowadzi swój wymarzony salon fryzjerski „Kitka”.

Wioletta Stelmach, dyrektor generalna Przedsiębiorstwa
Budowlanego KUNCER
Świat. Wybór w październiku nowego prezydenta Brazylii jako
punkt kulminacyjny narastania w świecie nastrojów skrajnie prawicowych i antydemokratycznych. Najpierw wybory prezydenckie
w Stanach Zjednoczonych, następnie we Włoszech, folgujące frustracji społeczeństw bez życiowych perspektyw, a w końcu dla mnie
do apogeum - wybór Jaira Mesiasa Bolsonaro na prezydenta Brazylii. Prezydentem wielkiego kraju zostaje polityk, który jest piewcą dyktatury, mający na swoim koncie stwierdzenia , że Pinochet
powinien zamordować więcej ludzi, że należy rozwiązać parlament
i wprowadzić dyktaturę, a jedynym rozwiązaniem problemów kraju
jest wojna domowa i wymordowanie 30.000 ludzi. I nie ma znaczenia , że mówił to 20 lat temu, już po zwycięstwie wyborczym zapowiedział, że uwięzi lub wyrzuci z kraju członków lewicowych partii
opozycyjnych, a w kampanii nawoływał: „strzelajmy do członków
Partii Pracujących” .
A najbardziej przerażające jest to , że nazywa się go „tropikalnym
Trumpem” , a Trump to nie borykająca się z biedą, korupcją i wieloma innym problemami Brazylia, Trump to jeden z przywódców świata.
Kraj. Walka o Sąd Najwyższy zakończona sukcesem w znacznym zakresie, choć mam obawy czy ten wynik jest trwały. Pozostaje
jeszcze duży obszar naruszonej praworządności w naszym kraju, ale
mam nadzieję, że tak jak wybory samorządowe były jednymi z kilku
sprawdzianów, które nas czekają, tak i przywracanie ładu w prawie
ma zaledwie swój początek w ustawie o Sądzie Najwyższym.
Region. Ważny jest wynik wyborów prezydenckich w Koszalinie,
nie ukrywam, że dla mnie zwycięskich. Ważny jest szybki postęp
w realizacji drogi ekspresowej S6 na odcinku z Koszalina do Szczecina, co ma dla mnie znaczenie również osobiste.
Życie zawodowe. Nabycie przez firmę kolejnej dużej nieruchomości, zapewniający perspektywę paru lat realizacji następnego
pięknego osiedla mieszkaniowego (planowanego Osiedla Franciszkańskiego - dop. red.) w Koszalinie. Fajne jest to uczucie radości na
widok piękniejących naszą ręką fragmentów miasta.
Prywatnie. Zmiana mieszkania córki w Barcelonie na większe
i ładniejsze, a jako, że Barcelonę kocham jak swój drugi dom, to
puszczając oko, mogę stwierdzić, że mam lepsze warunki bytowe.
A poza tym, niech będzie jak jest: bilans zysków i strat w 2018 roku
jest na pewno dodatni.

OKULARNIA
SALONY OPTYCZNE

» Badania wzroku
» Dobór soczewek kontaktowych
» Duży wybór oprawek
» Okulary przeciwsłoneczne
Tel.: 607 881 776
Koszalin ul. Poprzeczna 1a (Pasaż Czerwona Torebka)
Sianów ul. Armii Polskiej 20
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Dr Piotr Szarszewski, medioznawca, Wydział Humanistyczny
Politechniki Koszalińskiej
W skali globu smuci fakt, że ludzkość coraz wyraźniej zaczyna
przegrywać sama ze sobą. Mówię tu o postępującej dewastacji środowiska naturalnego i braku wymiernych działań zapobiegających
podnoszeniu się temperatury na Ziemi. Skutki tego w postaci coraz
częstszych anomalii pogodowych możemy nieomal codziennie
oglądać na ekranach telewizorów. Niestety okazuje się, że interesy
poszczególnych państw oraz egoizm nastawionych na zysk korporacji triumfują nad zdrowym rozsądkiem.
W skali kraju cieszy fakt, że naciski Unii Europejskiej na rządzącą
w Polsce partię zaczynają przynosić efekty. I dobrze. Ostatecznie
nawet sensowne rozwiązania w sferze socjalnej nie usprawiedliwiają
dewastacji demokratycznego państwa prawa.
Lokalnie dwie rzeczy. Pierwsza to niespodziewanie łatwe zwycięstwo Piotra Jedlińskiego w wyborach na urząd prezydenta miasta Koszalina. Zaskakujące zwłaszcza w kontekście rachitycznej kampanii
wyborczej, której symbolem były spacery po kolejnych dzielnicach
Koszalina. Wyprawy, w których włodarza otaczali najczęściej nie tyle
zaproszeni do eventu koszalinianie, lecz jego bliscy współpracownicy. Druga rzecz to przemiana Koszalina z miasta „Pełni życia” na
„Centrum Pomorza”. Zmiana, której efektów, poza podmianą hasła
pozycjonującego i logotypu, zwyczajnie nie widać.
Prywatnie cieszę się, że udało się w tym roku zrealizować ze studentami z koła reklamowego dwa pokazy reklam oraz pierwszą edycję konferencji naukowej „Obszary reklamy”. Prace nad kolejną jej
odsłoną trwają.

Wojciech Szwej, fotografik:
Niewątpliwie zjawiskiem globalnym jest kryzys klimatyczny.
Smutne jest to, że wiemy, że dzieje się źle, ale nie wiemy, jak sobie
z tym poradzić. Nawet naukowcy nie są w stanie wypracować jednej,
wspólnej opinii w tej kwestii. Niedawno mieliśmy szczyt klimatyczny
w Polsce, na który nie pofatygował się żaden kluczowy przywódca
światowy. Mamy problem ekologiczny, obok biznes, który musi istnieć i się rozwijać, ale też nadprodukcję rzeczy i błędną dystrybucję choćby żywności. Marnujemy gigantyczne ilości jedzenia, kiedy
świat głoduje.
W Polsce wydarzeniem znaczącym była rocznica odzyskania przez
Polskę niepodległości i wszystko, co jej towarzyszyło – obchody,
komentarze, dyskusje. Szkoda tylko, że przebiegały w cieniu niezgody narodowej, choć mam wrażenie, że w dużej mierze jest ona
podsycana przez polityków i ich manipulacje. Wydaje mi się, że jako
społeczeństwo rozumiemy, że kraj jest wspólny, jesteśmy jednością,
ale to polityka dzieli nas sztucznie na prawo i lewo.
Jeśli chodzi o sferę prywatną, to cieszę się, że dopisuje mi zdrowie, co jest rzeczą nadrzędną. Pracuję w dobrym rytmie, podróżuję.
Może nieco mniej niż dawniej, ale w tym roku byłem na przykład na
Florydzie. To taka podróż pod hasłem bussines & pleasure. Byłem też
w Kanadzie, gdzie przez wiele lat mieszkałem. Zachwyciła mnie natomiast moja letnia wyprawa przez Słowację, Rumunię, Węgry i Czechy.
Byłem niezwykle miło zaskoczony tymi krajami, zwłaszcza Węgrami.
Podsumowując refleksje o mijającym roku: dla mnie istotne jest,
by tworzyć swoje małe światy, „małe życia”, niezależne od wielkich
spraw, na które mamy średni wpływ, i bycie „flexible” – giętkim i elastycznym wobec zmieniającej się rzeczywistości. To daje mi poczucie
względnego spokoju.

Jacek Wezgraj, psycholog, aktywista społeczny, Stowarzyszenie
„Lepszy Koszalin”
Rok 2018 był czasem obfitującym w istotne wydarzenia polityczne, zarówno w wymiarze globalnym, krajowym i lokalnym.
Świat z niepokojem spoglądał na obie Ameryki – w największym kraju południowej, Brazylii, do władzy doszedł Jair Bolsanaro. Reprezentant skrajnej prawicy nazywany często „latynoskim Trumpem”
neguje globalne ocieplenie i zapowiada agresywną wycinkę Puszczy
Amazońskiej. Z kolei na północy względnym remisem zakończył się
wielomiesięczny pojedynek między Demokratami i Republikanami. Daje to nadzieję, na zablokowanie lub przynajmniej czasowe
wstrzymanie najbardziej szalonych pomysłów Donalda Trumpa.
Najważniejszym wydarzeniem w Polsce były wybory samorządowe.

ZNAMY PODATKI OD KAŻDEJ STRONY
Oferujemy usługi szkoleniowe z zakresu prawa podatkowego dla pracowników i kadry
kierowniczej, instruktaże dla firm, biur rachunkowych i osób fizycznych, porady z tematyki
podatkowo - finansowej oraz usługi rachunkowo-księgowe

Życzymy Państwu zdrowych i wesołych
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym 2019 Roku!
Krzysztof Sulewski tel. +48 601 382 111

Damian Żelazny tel. +48 602 433 934

VERTAX Sp. z o.o., ul. Lubuszan 4, 75-848 Koszalin, www.vertax.pl, biuro@vertax.pl
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Pokazały one niezbicie ogromną polaryzację polityczną i zbliżyły nas
do systemu, w którym realnie wybierać będziemy między radykalną
prawicą z PiS a umiarkowaną centroprawicą z PO. Wyborczynie
i wyborcy w większości przypadków nie okazali zaufania ruchom
obywatelskim, próbującym wyłamać się z tego podziału. Sytuacja ta
miała dla mnie również znaczenie osobiste - mimo wytężonej wielomiesięcznej pracy jestem jedną z osób, które nie uzyskały wystarczającego zaufania głosujących. Mimo zatem, że rok 2018 był pod tym
względem dla mnie mocno rozczarowujący, to jednocześnie mobilizuje do dalszej pracy i szukania nowych sposobów na przekonywanie do swoich pomysłów i wcielanie ich w życie.

Monika Widocka, wiceprezes zarządu Pracowni Pozarządowej
Słowa „100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski” w 2018
roku padały zdecydowanie częściej niż deszcz. To wydarzenie było
obchodzone przez świat, Polskę i Koszalin. Z zaangażowaniem
włączyłam się w przygotowanie koszalińskich obchodów. 11 listopada był dla mnie pełen wzruszeń – oglądałam w Internecie gesty solidarności dla Polski w wykonaniu innych państw, widziałam tak wielu
mieszkańców Koszalina biorących udział w świętowaniu, brałam udział w wydarzeniach zorganizowanych z pasją przez społeczników,
wzruszałam się, gdy harcerze zapalili Ptaki Hasiora. To był ważny dzień.
W 2018 roku wybieraliśmy też nowe władze samorządowe. Nadchodzące pięć lat to czas, w którym wiele w Koszalinie może się zmienić
– Śródmieście, kultura, zieleń, atrakcje, aktywność mieszkańców. Los
naszego Miasta jest dla mnie ważny, dlatego wybory były dla mnie
znaczącym momentem. Zapoznałam się z programami poszczególnych kandydatów, obejrzałam debatę, zastanowiłam się i oddałam
świadomy głos. Owoce tegorocznej decyzji będziemy poznawali przez kolejne pół dekady. Dla mnie miniony rok był szczególny.
Spełniłam moje marzenie z dzieciństwa i zaprosiłam do Koszalina Jurka Owsiaka, by swoim płomiennym przemówieniem zain-

spirował pół tysiąca koszalińskich społeczników. Stojąc z Jurkiem na
pięknej scenie Filharmonii, widziałam przed oczami siebie w wieku
9 lat, gdy wpatrzona w transmisję Finału WOŚP, postanowiłam, że
gdy dorosnę będę działała na rzecz społeczników. Nie mogłam wtedy przypuszczać, że marzenie to urzeczywistni się, a Jurek Owsiak
osobiście nas odwiedzi. Warto marzyć i spełniać marzenia.

Prof. Danuta Zawadzka, prorektor Politechniki Koszalińskiej
Najważniejsze wydarzenie w świecie? To niewątpliwie 19. Mistrzostwa Świata w piłce siatkowej mężczyzn, które odbyły się w dniach
9-30 września we Włoszech i Bułgarii. Reprezentacja Polski, po
wspaniałej walce, pokonała w finale 3:0 Brazylijczyków, zdobywając
złoty medal i tym samym broniąc tytuł Mistrza Świata! MVP turnieju
wybrany został nasz rodak Bartosz Kurek! Mistrzostwa śledziliśmy
w gronie całej rodziny, kibicując z wielką pasją naszej reprezentacji,
z której jestem bardzo dumna.
W kraju/regionie. Ten rok w Polsce upłynął pod znakiem obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości Polski. W mojej ocenie
kalendarz uroczystości, który obejmował cały jubileuszowy rok,
był bardzo bogaty. To, co mi zaimponowało, to niesamowita aktywność szkół na różnych poziomach edukacji oraz innych instytucji,
szczególnie z naszej lokalnej perspektywy. Wielość projektów, ich
różnorodność, a przede wszystkim ich przesłanie uważam za bardzo
cenne dla wszystkich Polaków.
W życiu prywatnym/zawodowym. Dla mnie ten rok to przede
wszystkim jubileusz 50-lecia Politechniki Koszalińskiej, którego
główne obchody odbyły się w czerwcu. Z uwagi na fakt mojego
związania z Uczelnią od czasów studenckich, to był wspaniały czas
wspomnień, podsumowań i budowania planów na przyszłość.
Spotkanie z absolwentami pierwszych roczników Wyższej Szkoły
Inżynierskiej, emocje temu towarzyszące, bal absolwenta – to była
znakomita okazja do „naładowania akumulatorów” na kolejne lata.

Wypowiedzi ułożone są według porządku alfabetycznego nazwisk wypowiadających się osób.

Relaks
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KOMPIX:

rozwiązania informatyczne
dla małych i wielkich firm
W poprzednim wydaniu „Prestiżu” zaprezentowaliśmy szeroko Optimę – jeden z programów klasy ERP (do zarządzania firmą) oferowanych
przez jego producenta, firmę Comarch. Autoryzowanym partnerem Comarchu jest koszaliński Kompix. Oprócz Optimy, szczególnie użytecznej dla małych i średnich przedsiębiorstw, Kompix wdraża również u swoich klientów programy do zarządzania dużymi organizacjami
gospodarczymi pod nazwą Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum oraz rozwiązania Comarch e-Sklep i Comarch Mobile, czyli programy do
zarządzania handlem elektronicznym. Warto się im przyjrzeć, bo są one w stanie wspierać przedsiębiorcę w każdym obszarze działalności
i nie wymagają przy tym zakupu licencji na stałe, umożliwiając korzystanie z nich na zasadzie comiesięcznego abonamentu. Dzieje się tak
dzięki tzw. chmurze Comarch: klient loguje się do wykupionych usług internetowo i nie musi przechowywać programu na swoim serwerze.

k

rakowski Comarch jest od 25 lat twórcą oprogramowania biznesowego, działającym w skali
globalnej, z powodzeniem konkurującym z największymi światowymi potęgami w tej dziedzinie. Należy do największych spółek notowanych
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

wanie, dzięki czemu powstają narzędzia informatyczne służące zarządzaniu np. pralnią, żwirownią, przetwórnią ryb, itp.).

Oferta Comarchu to obecnie kilkanaście różnych, kompletnych
rozwiązań. Nie sposób omówić je wszystkie, dlatego skupimy się
tym razem na prezentacji dwóch z grupy ERP (ang. enterprise resource planning) – Comarch ERP XL i Comarch ERP Altum oraz narzędzi wspierających handel - Comarch e-Sklep i Comarch Mobile.

System informatyczny Comarch ERP XL ma budowę modułową,
a jego funkcjonalności idealnie współpracują ze sobą. Jest on produktem dostosowanym do krajowych i międzynarodowych realiów
gospodarczych, w tym standardów Unii Europejskiej. Program adresowany jest do średnich oraz dużych firm handlowych, produkcyjnych i usługowych.

Ważne jest to, że wszystkie te programy składają się z wyspecjalizowanych modułów, spośród których nabywca wybiera tylko
te, które są mu rzeczywiście potrzebne. Wszystkie dostępne są za
pośrednictwem chmury internetowej i wszystkie ze sobą doskonale
współpracują.
Kompix dostarcza nie tylko wersje podstawowe programów, ale
również oferuje usługę wdrożenia, w ramach której oprócz instalacji czy szkolenia oferuje dostosowanie programów do konkretnych
warunków i branż (modyfikuje albo tworzy dodatkowe oprogramo-

Skala XL, czyli Comarch ERP XL

Konfiguracja oraz wybór ilości modułów następuje zawsze na
podstawie analizy potrzeb i specyfiki funkcjonowania przedsiębiorstwa. Comarch ERP XL dostępny jest w wersji stacjonarnej (instalowanej na posiadanym serwerze) oraz on-line (SaaS), gdzie dostęp
do programu możliwy jest przy użyciu zdalnego dostępu internetowego.
Comarch ERP XL jest systemem działającym w układzie klient-serwer. Wykorzystuje on nowoczesne technologie (m.in. Microsoft SQL

Biznes
Server) zapewniające sprawną, bezawaryjną pracę, bezpieczeństwo
danych, a także integrację z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Dodatkowe narzędzia dają możliwości uzupełniania systemu
o nowe funkcje. Ze względu na jego unikalność produkt wyróżniono
certyfikatem Designer for Microsoft BackOffice.
Oprogramowanie Comarch ERP XL dzięki możliwości swobodnej
rozbudowy o kolejne moduły w zależności od aktualnych potrzeb
firmy od kilku lat jest najczęściej kupowanym systemem ERP w kraju.
Obecnie w Polsce korzysta z niego ponad 5000 przedsiębiorstw reprezentujących różne branże.
Dlaczego? Comarch ERP XL pozwala na zwiększenie efektywności wszelkiego rodzaju działań w firmie. Dzięki systemowi zwiększa
się wydajność pracy i osiągane są lepsze wyniki ekonomiczne. Przy
użyciu programu przedsiębiorstwo zyskuje także na skuteczniejszym wykorzystywaniu kanałów sprzedaży, lepszym zarządzaniu logistyką, sprawniejszym wykorzystywaniu zasobów, a także szybszej
realizacji zleceń. Nowe możliwości jakie daje program, to zwiększenie skuteczności sprzedaży i efektywności pozyskiwanie kolejnych
klientów, polepszenie jakości obsługi i serwisu obecnych klientów,
lepsza kontrola kosztów, zautomatyzowanie pracy oraz błyskawiczny
dostęp do zawsze aktualnych danych pochodzących z poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa.
Krzysztof Przybysz komentuje: - Jedną
z podstawowych zalet tego systemu jest to,
że właściwie jako jedyny na rynku pozwala
na kompleksową obsługę produkcji łącznie
z jej planowaniem, definiowaniem technologii i produkcji poszczególnych wyrobów,
wariantów technologii, definiowaniem zasobów produkcyjnych takich, jak maszyny,
urządzenia, gniazda robocze, pracownicy,
a to wszystko w powiązaniu z pozostałymi elementami systemu takimi jak handel,
magazyn czy księgowość. Realizacja zaplanowanych zleceń produkcyjnych jest odzwierciedlana w sposób realny, na przykład
poprzez rejestratory czasu pracy na hali produkcyjnej (jest to coś innego niż tylko wejście i wyjście, to jest rejestracja każdej czynności, którą wykonuje się w ramach danego
zlecenia produkcyjnego). Pozwala to efektywnie zarządzać produkcją w tym sensie, że uzyskujemy informacje
na temat stanu zaawansowania procesu produkcyjnego, jak również
wydajności pracowników: jeden wykonuje daną czynność dłużej,
drugi krócej. Jest miejsce na to, żeby coś usprawniać.
Altum, czyli automatyzacja procesów biznesowych

Także Comarch ERP Altum jest przeznaczone dla dużych firm,
w szczególności handlowych o rozbudowanej strukturze organizacyjnej. Integralną częścią programu jest tzw. mechanizm BPM (skrót
od Business Process Management). Można uruchomić w nim pewne procesy biznesowe w sposób automatyczny, czyli wykonać bez
udziału człowieka to, co w klasycznym programie wymaga działania
operatora.
Jak to działa? Dzięki BPM możemy automatyzować zarówno rutynowe procesy charakterystyczne dla każdej firmy, jak również nietypowe zadania, specyficzne dla każdego przedsiębiorstwa, np. wprowadzenie automatycznej promocji na konkretne produkty w oparciu
o spadek sprzedaży poniżej wcześniej ustalonego limitu.

Dotyczy to również procesu księgowania, bo każde wystawienie
pełnego dokumentu finansowego może zostać zaksięgowane automatycznie, bez wykonywania jakichkolwiek czynności przez operatora.
System Altum stale jest rozbudowywany, także w oparciu o elementy sztucznej inteligencji. Potrafi na przykład „podpowiadać”
klientowi towary, które mają związek z tym, co zamówił w danym
momencie lub „przypominać”, jakie rzeczy kupował ostatnio.
Zarówno Comarch ERP XL jak i Comarch ERP Altum dostępne są
w wielu wersjach językowych.
Branża e-commerce
Jeśli mowa o handlu to w dzisiejszych czasach nie można zapomnieć o handlu internetowym. Systemy Comarch produkowane
zgodnie z koncepcją omnichannel (z ang. wielokanałowość) zapewniają dotarcie do klienta różnymi kanałami sprzedaży. Oprócz
klasycznej sprzedaży detalicznej czy hurtowej w ofercie Comarch
znaleźć można oprogramowanie wspierające sprzedaż internetową
B2C (z ang. business-to-consumer – czyli popularne sklepy internetowe z ofertą dla klientów detalicznych), sprzedaż B2B (z ang. busi-

ness-to-business – czyli oferta hurtowa dla innych przedsiębiorców)
czy mobilną (usprawniającą pracę np. przedstawicieli handlowych).
Comarch e-Sklep jest aplikacją dostępną w kilku odmianach.
Może to być typowy sklep detaliczny, gdzie zakupy robi tzw. klient
jednorazowy, który nie loguje się, wybiera towar, „wrzuca go do
koszyka”, podaje swój adres, płaci i na tym kończy się jego kontakt
ze sklepem. Taki klient może jednak w każdej chwili zarejestrować
się w sklepie, dzięki czemu stworzone konto pozwoli korzystać ze
sklepu częściej bez podawania co chwilę swoich danych, korzystać
z promocji, newsletterów czy weryfikowania statusu zamówienia.
Może to być również sklep skonfigurowany trochę jak aplikacja B2B albo program lojalnościowy - w tym sensie, że konkretny
klient szczególne warunki promocyjne albo rabaty „wypracowuje” sobie poprzez kolejne zamówienia. Wówczas po zalogowaniu
się do e-Sklepu przekona się, jakie otrzymuje bonusy albo na ile
ceny dla niego zostały obniżone w reakcji na wcześniejsze zakupy.
W końcu może to też być typowe B2B. Wtedy na przykład klient nie
wejdzie do sklepu, jeśli nie poda loginu i hasła albo będzie widział
całą ofertę pozbawioną cen do momentu aż się zaloguje.
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Sklepy internetowe tworzone za pomocą programu e-Sklep
różnią się również poziomem skomplikowania funkcji. Chodzi na
przykład o to, że podstawowa wersja traktuje złotówkę jako walutę transakcyjną i obsługuje do sześciu języków, w tym oczywiście
język polski. Wersja Enterprise, która jest bardziej rozbudowana,
obsługuje zaś tzw. wielosklepowość, wielowalutowość i pełną wielojęzyczność. Oznacza to, że możemy z poziomu jednego panelu
sterującego administrować dowolną liczbą sklepów. Każdy z nich
może rozliczać operacje w określonej walucie albo w wielu walutach
jednocześnie. Wtedy klient będzie widział cenę albo uzależnioną od
kraju, z którego się loguje (np. Francuz dostanie cenę w euro, a Anglik w funtach), albo może wybrać sobie określoną walutę, która mu
odpowiada.
To samo dotyczy wersji językowej: w systemie możemy zdefiniować sobie wszystkie tłumaczenia dotyczące towarów, które chcemy
wystawiać w sklepach wielojęzycznych. W takim sklepie po wybraniu języka będą się prezentowały zdjęcia i opisy w odpowiedniej
wersji.
Warto podkreślić, że każdy z tych systemów obsługuje do kilkudziesięciu języków, łącznie z bardziej egzotycznymi czcionkami – cyrylicą, czcionkami arabskimi czy chińskimi.

czeniu: kopię zapasową). Usługa ta w ofercie Comarchu nosi nazwę
Comarch IBARD i zapewnia kopię bezpieczeństwa danych przechowywaną w chmurze. Jej mocną stronę stanowi to, że chmura jest zlokalizowana w Comarch Data Center, czyli dane są przechowywane
w Polsce, a nie - jak w przypadku innych powszechnie dostępnych
na globalnym rynku rozwiązań - w USA albo innych miejscach świata.
Krzysztof Przybysz podkreśla: - Comarch IBARD pozwala na automatyczne wykonywanie kopii folderów, plików a przede wszystkim baz danych. Archiwizuje na bieżąco nie tylko poszczególne
pliki i dokumenty, ale też same bazy, pozwalając na ich kompresję
i dodatkowe szyfrowanie. Działa zarówno na systemie Windows jak
i systemach mobilnych/smartfonach (Android, iOS). Oferujemy tę
usługę od wielu lat, w zasadzie od momentu kiedy powstała. Zdecydowanie polecamy ją każdemu, kto chce zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Nasze doświadczenia wskazują na to, że często zapominamy o tak ważnej rzeczy jak bezpieczeństwo własnych
danych. W przypadku awarii sprzęt możemy zawsze zastąpić, utrata
danych jest natomiast dla firmy stratą niepowetowaną i może zaważyć nawet na jej istnieniu.
Nowoczesne kadry
Dzięki aplikacji Comarch HRM (Human
Resources Management) zarządzanie pracownikami w firmie może stać się efektywniejsze. Program jest w pełni zintegrowany
z modułami kadrowo-płacowymi wszystkich
systemów Comarch ERP i pozwala m.in. na
skuteczne zarządzanie czasem pracy, kwalifikacjami pracowników, urlopami, nieobecnościami i delegacjami oraz na prowadzenie
elastycznego systemu oceny pracowników.
Aplikacja jest responsywna, czyli działa na
przeglądarkach mobilnych (np. na smartfonach albo tabletach). Zwalnia z części obowiązków dział kadr: pozwala na samodzielne weryfikowanie przez pracowników czasu
pracy czy składanie wniosków urlopowych,
które tą samą metodą mogą być zatwierdzane przez osoby upoważnione.

Wiedza na żądanie
Wszystkie rozwiązania klasy ERP autorstwa Comarchu, oferowane na naszym lokalnym rynku przez Kompix, zapewniają coś, co ma
kapitalne znaczenie w zarządzaniu operacyjnym - analizy Business
Intelligence. Dzięki odpowiedniemu skonfigurowaniu działających
w chmurze internetowej programów, każdy kto od właściciela firmy
uzyska takie uprawnienie, może w czasie rzeczywistym generować
szereg raportów. Ma więc wgląd w stan magazynu, płatności, zamówienia itd., nie mówiąc już o rozmaitych raportach przekrojowych.
Świetnie sprawdza się to w firmach, ale korzystają z tych możliwości również biura rachunkowe. Mogą one w ten sposób udostępniać dane klientom. Już nie trzeba dzwonić lub pisać e-maile, żeby
dowiedzieć się o wysokość podatków czy składek ZUS. Wszystko
to przedsiębiorca może „obejrzeć” w dowolnym momencie samodzielnie. I oczywiście nie tylko to – dostępne są wszelkie dane przekazane do biura i ich sprofilowane analizy.
Pewność i bezpieczeństwo
Rozwiązania informatyczne wykorzystujące chmury internetowe
mają jeszcze jedną zaletę - zapewniają doskonały backup (w uprosz-

W tej aplikacji pracownicy w każdej chwili mogą sprawdzić historię swoich nieobecności, grafik dyżurów czy zmian, komunikaty.
Oprócz tego system pozwala na obsługę delegacji i rekrutacji (możliwość składania wniosków aplikacyjnych i CV).
Nowoczesne kadry to także najnowsze rozwiązanie do przechowywania elektronicznej dokumentacji pracowniczej. Mowa tu
o e-Teczce, która służy przechowywaniu dokumentów kadrowych
związanych z pracownikiem w formie elektronicznej, umożliwiając
jednocześnie łatwy dostęp do danych pracownika.
Wszystkie powyższe rozwiązania ściśle współpracują ze sobą,
pozwalając tym samym na kompleksowe i sprawne zarządzanie
przedsiębiorstwem.
KOMPIX
ul. Cypryjska 11/1, 75-430 Koszalin
tel. +48 94 340 49 49
kom. +48 602 585 375
www.kompix.pl kp@kompix.pl
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Na święta
podaruj
sobie
wiedzę
Firma Quadrivium w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie. Właśnie 10 lat temu przygotowałam swój pierwszy projekt szkoleniowy
dla Hotelu Senator w Dźwirzynie. Budżet tego projektu przekraczał 800 tys. złotych, obejmował roczny pakiet szkoleń dla wszystkich
pracowników, począwszy od dyrektorów poszczególnych działów, poprzez administrację, restaurację, kuchnię, SPA, obsługę pięter aż
do działu technicznego. Innowacją tego przedsięwzięcia było wdrożenie intermentoringu. Do dziś w większości organizacji mentor nadaje
kierunek uczeniu się, wywierając wpływ na ucznia. Intermentoring polega na włączeniu się obu stron w proces doskonalenia i przepływu
informacji zawodowych. Zamiana ról może następować płynnie i wielokrotnie przez długi czas, tak długo, jak potrzebują tego uczestnicy
relacji - mentorzy dla siebie nawzajem.

t

o był mój debiut, jeśli chodzi o realizację projektu
szkoleniowego od początku do końca. Dzięki temu
projektowi poznałam pracę trenerów, obserwowałam ich warsztat, nawiązałam relacje biznesowe, które
trwają do dziś. Zawsze ceniłam rozwój poprzez naukę,
jednak w tamtym czasie miałam okazję zaobserwować, jak zmienia
się organizacja pod wpływem kolejnych szkoleń, co poskutkowało
nowymi projektami przygotowanymi przez moją firmę, dofinansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Były to projekty „szyte na miarę”, które powstawały na podstawie dogłębnej analizy potrzeb i problemów danej organizacji. Szkolenia w dużej mierze rozwiązywały
te problemy oraz dostarczały narzędzia do dalszego doskonalenia
pracowników. Z ciekawszych mogę wymienić projekt: „Poprawa
konkurencyjności Hotelu Zdrojowego Pro-Vita poprzez zastosowanie nowoczesnych instrumentów zarządzania”. Dziś trzygwiazdkowy
Hotel Zdrojowy stał się Hotelem Wellness **** świadczącym usługi na najwyższym poziomie. Pracownicy tej organizacji zdobywają
prestiżowe nagrody a sam hotel wyróżnia się jakością obsługi oraz
wyjątkowym klimatem zbudowanym przez pracowników. Kolejny
projekt: „Aktywni - Kreatywni - Profesjonalni. Szkolenia kooperacyjne podnoszące kwalifikacje oraz kompetencje pracowników Hotelu
Aquarius SPA” trwał 12 miesięcy i obejmował szkolenia zawodowe
(kucharskie, kelnerskie, barmańskie, księgowe, marketingowe, język
angielski, język niemiecki i wiele innych) oraz szkolenia miękkie (komunikacja, negocjacje, delegowanie zadań, zarządzanie i inne). Ten

dobrze zaprojektowany pakiet wiedzy wyniósł organizację na inny
poziom funkcjonowania. Wzrosła kultura organizacyjna oraz jakość
świadczonych usług. Ma to swoje odzwierciedlenie w sprzedaży.
Zawsze byłam i jestem zwolenniczką szkoleń dopasowanych
do potrzeb firmy, realizowanych kompleksowo, a nie wyrywkowo.
Jednorazowe szkolenie może zadziałać doraźnie, jednak zmiana
to proces, którego efekty odczuwalne są po jakimś czasie. Projekty
szkoleniowe, o których opowiadam (w formule zamkniętej), zniknęły
na jakiś czas z rynku, obecnie można je realizować w trochę innej
formule, korzystając ze środków dystrybuowanych przez Koszalińską
Agencję Rozwoju Regionalnego. Dofinansowanie szkoleń wynosi
od 50 do 80%, co stanowi istotną pomoc dla przedsiębiorcy. Można sfinansować zarówno szkolenia zawodowe jak i interpersonalne.
Quadrivium realizuje kilka projektów szkoleniowych z wykorzystaniem tego finansowania, między innymi dla Hotelu Grand Baltic
Sp. z o.o. w Dźwirzynie. Cały proces szkoleniowy rozpoczął się od
analizy potrzeb wykonanej drogą elektroniczną za pomocą ankiet.
Zinterpretowała je i podsumowała Pani dr Sylwia Olszewska – trenerka psychologii biznesu, wykładowczyni i twórczyni kierunków
dydaktycznych jednej ze szczecińskich uczelni, właścicielka Creative
Training, z którą od początku roku ściśle współpracuję. Następnie
80 pracowników wzięło udział w szkoleniach integracyjnych wyjazdowych, gdzie po raz pierwszy na jednej sali szkoleniowej spotkali
się kucharz z kierownikiem marketingu a księgowa z panem stró-
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żem. Nie tylko wykonywali te same zadania, ale często musieli sobie
wzajemnie zaufać, dowiedzieć się o sobie nowych rzeczy i docenić
wzajemnie swoją pracę. Kolejnym szkoleniem, które również objęło
wszystkich pracowników, była praca nad nową strategią przedsiębiorstwa. Misja i wizja firmy tworzona przez cały zespół nie jest pustym hasłem lecz drogowskazem, dzięki któremu wszyscy wiedzą,
gdzie jest ich miejsce w organizacji oraz w jakim kierunku podążają.
Dalej akademia menadżera dla kierowników wszystkich działów,
którzy podnoszą swoje kompetencje zarządcze – cykl ośmiu comiesięcznych spotkań. Kiedy odwiedzam tego Klienta, za każdym razem
widzę zmiany. Przeorganizowane działy, większe zaangażowanie
w pracę, uśmiech na twarzach, u niektórych nawet strój i postawa
ciała – pewna siebie i otwarta zwracają moją uwagę. Pracownicy
zaczepiają mnie i pytają kiedy następne szkolenie. Chcą więcej, nie
męczy ich częstotliwość ani intensywność szkoleń, doceniają swoich
przełożonych za to, że mogą się uczyć i podnosić kwalifikacje.
Nie bez powodu opisałam branżę hotelarską, ponieważ hotele to
organizacje, które rozumieją potrzebę stałego podnoszenia kwalifikacji i kompetencji pracowników. Kiedy standard budynku jest już
najwyższy i gość ma zapewnione wszelkie luksusy, konkuruje się jakością obsługi. Szkolenia zapewniają tę jakość. Na rynku jest bardzo
bogaty wybór usług szkoleniowych, zalecam dlatego ostrożność
w wyborze szkoleń dla siebie czy swoich pracowników. Należy kierować się jakością a jakość zapewnić mogą zweryfikowani trenerzy,
z bogatym doświadczeniem szkoleniowym, będący jednocześnie
praktykami, którzy doświadczyli tego, o czym nauczają. Moja firma
współpracuje właśnie z takimi osobami.

Szkolenie z komunikacji zespołowej

Zbliża się koniec roku, więc tym, którzy mają problem ze znalezieniem prezentu gwiazdkowego, polecam zakup szkolenia lub usługi
doradczej. Aktualny zakres szkoleń znajduje się na stronie firmowej
w zakładce szkolenia. Myślę, że podarowanie komuś wiedzy jest
pięknym i wyjątkowym gestem. Ze swojej strony życzę Państwu spokojnych, rodzinnych świąt.
Anna Kalinowska
Quadrivium Firma Konsultingowa
www.quadrivium-kolobrzeg.pl
Ja w organizacji
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Krystian Modrzejewski (LCP Properties) odbiera wyróżnienie PRCH Retail Awards, październik 2018

Galeria Emka
zdobywa nagrody!
Cieszymy się, widząc, że koszalińska Galeria Emka po niedawnej przebudowie zyskuje duże uznanie branży nieruchomości komercyjnych.
W tym roku nasza galeria została dostrzeżona w dwóch prestiżowych konkursach, zdobywając wyróżnienie i główną nagrodę.

11

października 2018 roku podczas uroczystego
wręczenia nagród i wyróżnień PRCH Retail
Awards, właściciel Emki, brytyjska firma LCP
Properties, zdobyła wyróżnienie w kategorii „Przebudowa/Rozbudowa/Modernizacja
Centrum Handlowego”. Konkurs Polskiej Rady Centrów Handlowych, który za rok będzie świętował swoją dziesiątą edycję, wybierał
laureatów spośród rekordowej liczby 109 zgłoszeń.
To jednak tylko początek, gdyż już 6 listopada w kolejnym konkursie Emka zdobyła 1 miejsce i statuetkę zwycięzcy w kategorii „Best
4RE” (Refurbishment/Recommercialisation/Rebranding/Relaunch).
Miało to miejsce podczas gali CIJ Awards Poland – jednego z naj-

bardziej uznanych wydarzeń branży nieruchomości komercyjnych
na polskim i europejskim rynku, podczas którego nagradzane są
inwestycje, zespoły zarządzające oraz nowatorskie koncepcje i rozwiązania. W konkursie startowało ponad 100 nominowanych podmiotów. Jury doceniło nowoczesny charakter, otwartą przestrzeń,
estetykę wnętrza oraz sprawne rozwiązania techniczne (w tym modernizację instalacji wentylacyjnej i przeciwpożarowej), dostosowujące najstarszą koszalińską galerię do wysokich standardów współczesnych obiektów handlowych. Pod uwagę brany był także tzw.
tenant mix, czyli dobór sklepów i punktów usługowych, w tym nowa
strefa gastronomiczna „Food on the Beach” nawiązująca klimatem
do pobliskiego wybrzeża Bałtyku. Nagroda CIJ Poland oznacza, że
Emka przechodzi jako kandydat do starcia na poziomie europejskim

Gala PRCH Retail Awards, październik 2018

Biznes
podczas przyszłorocznego, elitarnego konkursu HOF (Hall of Fame)
Awards 2019. Trzymajmy kciuki!
-Cieszymy się, że efekty naszej pracy zostały docenione – mówi
Krystian Modrzejewski, Country Manager polskiego oddziału LCP
Properties. – Poza dobrze zaplanowanym remontem, który pomimo
szerokiego zakresu prac umożliwił ciągłe funkcjonowanie dużej części remontowanej galerii, trzeba zwrócić uwagę na zaangażowanie
lokalnych wykonawców współpracujących przy remoncie, a także
wysiłek właścicieli sklepów i punktów usługowych w Emce, którzy
w odpowiedzi na modernizację obiektu również wyremontowali
i odświeżyli swoje lokale. Mamy nadzieję, że nowa Emka odpowiada
na potrzeby mieszkańców Koszalina i okolic. Cieszymy się, że kilka
uznanych marek, jak Martes Sport, Sinsay i Tchibo otworzyło swoje pierwsze w Koszalinie sklepy właśnie z nami. Na remoncie i komercjalizacji praca się zresztą nie skończyła. Staramy się cały czas
rozwijać ofertę. W tym roku dołączyło kilka nowych lokali i punktów,
w grudniu ruszyła nowa restauracja na parterze.

Krystian Modrzejewski odbiera nagrodę dla Emki - statuetkę CIJ Awards

Galeria Emka, zbiórka żywności „Świąteczna miska
dla zwierzaków ze schroniska”, 1 grudnia 2018.

- Emka wspaniale się rozwija. – dodaje Jacek Sikorski, dyrektor
zwycięskiej galerii. – Remont był kosztowny, ale widać, że okazał
się dużym sukcesem. Jestem dumny ze zwycięstwa LCP i ze starań
naszych najemców o to, aby ich sklepy i punkty były na najwyższym
poziomie. Współpracujemy też z nowoczesną agencją marketingową, która dba, aby w Galerii cały czas działo się coś ciekawego.
Współczesne centrum handlowe ma być miejscem, gdzie ludzie
przychodzą nie tylko po zakupy, ale żeby spędzić czas w fajnej atmosferze, gdzie dzieciaki i młodzież mogą spotykać się bezpiecznie. Podpisaliśmy długofalowe umowy o współpracę z ważnymi
podmiotami w Koszalinie, aby zapewnić jeszcze więcej atrakcji
i aktywnie angażować się w życie miasta, robić rzeczy, które są dla
ludzi ważne. Przykładem jest współpraca ze szkołami i organizatorami zajęć pozalekcyjnych dla dzieci, wspólne działania z AZS Koszalin, czy też współpraca z Politechniką Koszalińską, którą właśnie
rozpoczynamy w nowej odsłonie: z jednej strony studenci zyskają
okazję do ekspozycji swoich prac i zaangażowania się w organizację
imprez – z drugiej strony osoby odwiedzające galerię, będą miały
dodatkowe atrakcje.
Gratulujemy Emce, która z najstarszej Galerii w Koszalinie stała się
najnowszą!

Galeria Emka, zbiórka żywności „Świąteczna miska dla zwierzaków ze schroniska”, 1 grudnia 2018.
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Biznes

Dołącz
do zespołu
AR Partners
- Ktoś kto chciałby z nami pracować, nie musi mieć wiedzy bankowej. Ważniejsze, żeby rozumiał biznes, był otwarty na ludzi,
konsekwentny i rzetelny , miał pomysł i odwagę biznesową, by wyznaczać nowe standardy na rynku finansowym – podkreśla Alicja
Nidzgorska, prezes i współwłaścicielka spółki AR Partners. Młoda, działająca od roku firma zajmuje się pośrednictwem finansowym
na rzecz klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rozwija się, a więc potrzebuje kolejnych pracowników
i współpracowników.

Biznes

w

procesach konsolidacyjnych na rynku bankowym
gubią się już nawet sami bankowcy. Banki są
przekształcane, zmieniają nazwy, są przejmowane, łączone i znów przekształcane. Znikają marki,
inne się tworzą, zmienia się zakres obsługi. Do
tego wciąż pojawiają się na tym rynku nowe oferty, kredyty, pożyczki
i inne tzw. produkty finansowe. Można się w tym łatwo pogubić.
Dlatego powstaje coraz więcej firm o charakterze doradczym, które pomagają klientom w poruszaniu się po rynku bankowym. Jedną
z nich jest koszalińska spółka AR Partners, która ma swoje placówki w Koszalinie i Gdańsku (w trakcie otwarcia placówki w Słupsku
i Kołobrzegu). Kieruje nią Alicja Nidzgorska, która mówi: - Naszym
zadaniem jest przeanalizować potrzeby klienta i zaproponować mu
usługi banku jak najlepiej dopasowane do jego sytuacji. Jesteśmy
więc swoistymi przewodnikami po niezrozumiałym dla wielu świecie
finansów.
Pani Alicja ma wieloletnie doświadczenie bankowe. Kiedy w październiku 2016 roku zaczął działalność Nest Bank, zorganizowała
jego koszaliński oddział. Później otworzyła drugą placówkę banku,
ale już „własną”, bo na zasadzie franczyzy.
Nest Bank jest bankiem polskim (powstał m.in. na bazie wcześniej
istniejącego BizBanku i Smart Banku), ale jego kapitał wnieśli Angli-

mieć świadomość, że warunki stawiane przez banki kredytobiorcom
są różne. Czasami głównym kryterium jest dochód, ale bywa że również liczy się przychód, bo bywają firmy, które są przejściowo nisko
dochodowe przy ogromnych przychodach i stale zachowywanej
płynności finansowej. Takie podmioty również nie są pozbawione
szans na kredyt. Liczy się przy takiej ocenie wiele czynników. Klient
może się w tym pogubić. Przy naszej pomocy łatwiej mu przejść
przez ocenę zdolności kredytowej i przez inne formalności.
Warto podkreślić, że klient nie płaci pośrednikowi żadnego wynagrodzenia. Pośrednik opłacany jest przez bank, w którym klient
weźmie kredyt. Nie oznacza to, że pośrednik będzie preferował
określony bank ze względu na wysokość prowizji – stawki są wyrównane. W interesie pośrednika jest to, by klient miał właściwie
dobrany kredyt i by był z niego zadowolony. Wtedy jest szansa, że
wróci w przyszłości z inną sprawą albo poleci usługi pośrednika
swoim znajomym albo kontrahentom. Rekomendacja w tej branży
ma ogromną wartość i jest najlepszą formą marketingu.
Jaki interes mają banki ze współpracy z pośrednikami? Przede
wszystkim dzięki niej mają niższe koszty. Sprowadzając rzecz do konkretu – mogą zatrudniać mniej urzędników niż wtedy, gdyby wszyscy
klienci przychodzili ze swoimi potrzebami kredytowymi bezpośrednio do nich. Po prostu wszystkich koniecznych czynności prezenta-

Podczas zajęć szkoleniowych

cy, a konkretnie fundusz private equity AnaCap. Fundusz inwestuje
w wielu krajach, stawiając na bankowość adresowaną do klientów
indywidualnych i małego biznesu.
Znaleźć najkorzystniejsze rozwiązania
Spółka AR Partners, współzałożona i kierowana przez Alicję Nidzgorską, jest niezależna od jakiegokolwiek banku. Zajmuje się szeroko rozumianym pośrednictwem finansowym. Pomaga klientom
uzyskać kredyty gotówkowe, inwestycyjne, samochodowe, mieszkaniowe, leasingi. - Mogą być to również pożyczki pozabankowe,
bo i tym, na wyraźne życzenie klienta, się zajmujemy – informuje pani
Alicja.
W kontakcie z klientem w AR Partners wszystko zaczyna się od
długiej, szczerej, rozmowy. - Rozpoznajemy w niej oczekiwania
klienta, jego sytuację finansową, możliwości spłaty. Później szukamy
najkorzystniejszego rozwiązania, które zależy od tego, jak dużą kwotę chce ktoś pożyczyć, na jaki cel, na jak długo, w jakiej walucie. To
wszystko są istotne okoliczności – objaśnia Alicja Nidzgorska. - Jeśli
okazuje się, że według kryteriów obowiązujących w jakimś banku
klient nie ma zdolności kredytowej, szukamy takiego banku, który
zaakceptuje sytuację klienta. Jeśli zdolność kredytowa jest nie do
przyjęcia dla żadnego banku, szukamy rozwiązań pozabankowych,
ale ze świadomością, którą ma wówczas również nasz klient, że taki
kredyt albo pożyczka będą droższe. Możliwości są rozmaite. Warto

cyjnych, przygotowawczych, weryfikacyjnych nie wykonują pracownicy banków, ale właśnie pośrednicy. Trzeba mieć świadomość, że
nie każde postępowanie kredytowe kończy się transakcją. Czasami
po wykonaniu mnóstwa pracy i zużyciu mnóstwa czasu okazuje się,
że albo klient nie ma zdolności kredytowej albo rezygnuje z powodu stawianych przez bank warunków.
Oczywiście to ryzyko istnieje również przy obsłudze klienta przez
pośrednika. Ale tu sytuacja jest o tyle inna, że pośrednik może klientowi przedstawić jakąś alternatywę: jeśli nie oferta banku A, to może
lepsza będzie ta z banku B. – Oczywiście często dzieje się tak, że się
napracujemy i nie dochodzi do finalizacji umowy kredytowej – mówi
pani Alicja. – Ale to ryzyko jest wpisane w nasz zawód. Na pewno
jednak mamy więcej możliwości niż jeden konkretny bank.
Kandydaci do pracy
Alicja Nidzgorska, mówiąc o warunkach pracy w AR Partners, podkreśla, że są one inne niż w bankach. Tam na pracowników nakłada
się szereg planów. Muszą więc oni w każdym miesiącu czy kwartale
„sprzedać” określoną liczbę pożyczek, różnego rodzaju kredytów,
wydać ileś kart płatniczych i kredytowych itd.
W spółce pani Alicji jest odmiennie. Nie ma sztywnych planów
sprzedażowych. Kluczowa jest aktywność danej osoby przy pozyskiwaniu klientów i finalizacji transakcji.
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Alicja Nidzgorska mówi: - Potrzebujemy ludzi, którzy czują biznes
i są zmotywowani. U nas nie można niczego udawać, bo liczy się
skuteczność, konsekwencja, praca uporządkowana. Odpowiedni
kandydat to ktoś, kto wie, że niczego nie osiągnie, siedząc za biurkiem. Najważniejsza jest aktywność, umiejętność zadawania pytań
i słuchania klientów, bo dobrze przeprowadzony wywiad z klientem
to połowa sukcesu.
Otwartość i łatwość nawiązywania kontaktów jest więc koniecznością. Każdy kto w swej pracy musi porozmawiać z nieznanymi
sobie osobami, wie o czym mowa. Przyda się również odporność
psychiczna.
– Trudno dziwić się ludziom, że kiedy odbierają kolejny telefon
od nieznajomego, są niezadowoleni – mówi pani Alicja. – Potrzeba
rozbudowanych umiejętności komunikacyjnych, by w kilka sekund
przekonać rozmówcę, że nie dzwonimy, chcąc sprzedać garnki,
a oferujemy pomoc w wyborze właściwych rozwiązań finansowych,
pomagamy w formalnościach, a za całą tę pracę nie pobieramy od
klienta jakiegokolwiek wynagrodzenia. To trudne, ale można się
tego nauczyć.
Pani prezes podkreśla, że szuka ludzi rzetelnych i cierpliwych:
- W naszej pracy nie chodzi o „wciskanie” klientowi czegokolwiek.
Służymy pomocą, kiedy klient tego chce. Nasza firma jest młoda.
Bardzo zależy mi na jej dobrym wizerunku, bo on jest naszym kapitałem na przyszłość.
AR Partners oferuje umowy o pracę albo umowy cywilnoprawne.
Z firmą można współpracować w pełnym lub niepełnym zakresie.
Zasady wynagradzania są przejrzyste i zrozumiałe.
Alicja Nidzgorska podkreśla: - Nie oczekuję od nikogo, by będąc
na etacie, cały dzień przesiedział w biurze. Należy tak zorganizować sobie pracę, by przynosiła ona efekty. Wiele osób szuka takich
miejsc pracy, gdzie mogą realizować swoje pomysły przy wsparciu
ekspertów. Generalnie doradca powinien mieć własną wizję pracy,
wyjść do ludzi, nie bać się kontaktu i rozmowy z nieznanym klientem. To własne wyobrażenie pracy, można powiedzieć własny styl
pracy handlowej, jest bardzo ważny. My nie mamy jednego utartego schematu postępowania. Pomagamy doradcom, szkolimy
ich. Uwzględniamy różnice osobowościowe, różne temperamenty,
własne preferencje. Doświadczenie bankowe może pomóc w pracy,
ale nie jest konieczne. Tych kompetencji nabiera się z czasem i to
wystarczy.

AR Partners Spółka z o.o.
ul. Połczyńska 1, 75-802 Koszalin
tel. 660 598187
www.arpartners.pl
a.nidzgorska@arpartners.pl

AR Partners – dlaczego my?
Ewolucja rynku usług bankowych generuje wiele szans i możliwości do zdobywania doświadczeń i wchodzenia w nowe role.
W dobie konsolidacji banków AR Partners to miejsce idealne
na kreowanie dynamicznej i długofalowej kariery bez względu
na zawirowania rynkowe
Szukamy osób, które chcą w codziennych obowiązkach
być partnerami. Osób, które będą tworzyć, a nie odtwarzać.
Współpracowników, którzy są głodni wiedzy i wyzwań. Jeśli
uważasz, że Twój czas jest warty spotkania z nami – zgłoś się
– być może już niedługo będziesz miał szansę tworzyć coś niezwykłego razem z nami.
Oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę
o współpracy z atrakcyjnym wynagrodzeniem
- ponadprzeciętne prowizje za sprzedaż
- realne możliwości rozwoju zawodowego w oparciu o indywidualne ścieżki awansów
- profesjonalne szkolenie wprowadzające i rozwijające kompetencje
- dodatkowe konkursy, motywacje, integracje

WSPÓŁPRACA
Zapraszamy również do współpracy pośredników finansowych i biura rachunkowe , bo chociaż sami jesteśmy pośrednikiem mamy dla Was ciekawą ofertę współpracy.
Prowadzisz własną działalność lub myślisz o rozpoczęciu kariery w branży finansowej?
Jeśli tak to jesteś w odpowiednim miejscu i czasie! Dostarczymy Ci kompleksowe rozwiązania i rozpoznawalną markę
w taki sposób abyś mógł skupić się wyłącznie na kliencie i budowaniu swojej firmy
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Koszalińskie marki LEO i Baroon
wypływają na szerokie wody
Firma LEO (dawniej AK-TEL), specjalizująca się w handlu telefonami i akcesoriami do nich, ma nową główną siedzibę przy ulicy Szczecińskiej
38. Ale to tylko początek czekających ją dynamicznych zmian. Arkadiusz Klimczak, właściciel marek LEO i Baroon, wraz ze swoim
zespołem zamierza od 2019 roku uruchomić w największych polskich miastach placówki typu megastore, w których będzie można
kupić sprzęt telefoniczny, ale również załatwić wszelkie inne sprawy związane z telefonią niezależnie od tego, którego operatora klientem
jesteśmy. W projekt zaangażowali się najwięksi operatorzy abonamentowi w Polsce, oprócz tego takie marki jak Apple, Samsung, Huawei,
Xiaomi oraz autoryzowane serwisy. To coś, czego na rynku jeszcze nie było. Kolejny krok to ekspansja w skali europejskiej.

a

rkadiusz Klimczak w branży GSM pracuje od ponad 20 lat. Zaczynał jako przedstawiciel jednego
z operatorów, szybko jednak uruchomił własną
firmę AK-TEL. Zna rynek od podszewki. Stworzył
m.in. markę LEO, która ma swoje sklepy stacjonarne w Koszalinie, ale jest obecna również w Warszawie, Gdańsku
i Poznaniu.
Koszalinianie mogą również kojarzyć firmę z prestiżowym sklepem 4Mobile, który do niedawna działał przy ulicy Zwycięstwa naprzeciw ratusza. Jego istnienie jednak się zakończyło. Dlaczego?
Arkadiusz Klimczak wyjaśnia: - To było doświadczenie i eksperyment potrzebny przed inwestycjami w Polsce i Europie. Chcieliśmy
sprawdzić, jak klienci zareagują na placówkę oferującą w jednym
miejscu telefony i akcesoria kluczowych światowych marek, również tych najdroższych. Pozytywne efekty tej próby przeszły moje
oczekiwania. Mieliśmy obawy czy tego typu sklep ma prawo bytu
poza galeriami handlowymi (gdzie ograniczają nas warunki najmu,
małe powierzchnie, niekorzystne warunki finansowe). Jednocześnie doświadczenie to przyniosło nam bardzo ważne informacje,
które już wykorzystujemy, zakładając sieć swoich przedstawicielstw
w dużych miastach, i które stało się ważnym argumentem na rzecz
niedawnej przeprowadzki naszej centrali z ulicy Bohaterów Warszawy na ulicę Szczecińską 38 w Koszalinie. Przekonaliśmy się bowiem, jak ważnym elementem w działalności nastawionej na ob-

sługę dużej liczby klientów jest dostępność miejsc parkingowych.
W nowej lokalizacji mamy ich pod dostatkiem. Łatwy dojazd, możliwość wygodnego zaparkowania auta są tak ważnymi czynnikami,
że przekładają się natychmiast na satysfakcję klientów, a przez to
wysokość obrotów. Przy Szczecińskiej 38 działamy nieco ponad
miesiąc i już mamy dużo więcej klientów niż w starej siedzibie.
Warto podkreślić, że listopad to prawie najgorszy miesiąc w handlu, a dodatkowo nie prowadziliśmy żadnej akcji reklamowej
w pierwszym miesiącu. Może dzięki temu, że akurat w tym okresie
mamy dużo rozwiązań i pomysłów na prezenty świąteczne przydatne każdemu, zrobił się u nas taki ruch? Brak kampanii reklamowej
związanej z otwarciem nowego sklepu LEO na Szczecińskiej 38 to
też nasze celowe działanie dla dzenia, jaki ma faktycznie wpływ
na sprzedaż w pierwszym miesiącu ciche otwarcie w stosunku do
„hucznego” (takie jakie było np. w 4Mobile).
Nowa siedziba to gruntownie wyremontowany budynek, w których mieścił się poprzednio sklep meblowy. Firma ma w nim do dyspozycji 400 m kw. powierzchni sklepowo-biurowej i łącznie ponad
600 m kw. magazynów. Obiekt został odnowiony, unowocześniony,
zamontowano w nim wiele systemów i nowoczesnych rozwiązań
ułatwiających pracę i podnoszących komfort obsługi.
Na gości czeka duża sala sprzedaży z kącikiem do obsługi indywidualnej, gdzie przy kawie klient może porozmawiać z doradcą.
Pan Arkadiusz tłumaczy: - Nastawiamy się na klientów biznesowych

Biznes
ale oczywiście obsługujemy również osoby indywidualne szukające
u nas telefonów, akcesoriów, ale i informacji. To, że uruchomiliśmy
obsługę przy ulicy Szczecińskiej, nie oznacza, że dotychczasowe placówki przestaną pracować; punkty w Galerii Emka i przy ulicy 1 Maja
są i będą czynne jak dotychczas.
Stawiamy na wygodę i maksymalne skupienie uwagi na klientach.
Oprócz komfortowych warunków obsługi, w sklepie jest aż czterech
doradców gotowych poświęcić dowolną ilość czasu każdej osobie,
udzielając jej potrzebnych informacji, pomocy w wyborze lub obsłudze telefonu.
Wyzwaniem dla firmy na zbliżający się rok 2019 jest uruchomienie w pięciu największych polskich miastach dużych salonów typu
megastore. – Dotychczasowe nasze placówki w takich ośrodkach
mieszczą się w wielkich centrach handlowych. Odchodzimy od
tego rozwiązania na rzecz placówek mających po 200-300 metrów
kwadratowych ulokowanych nie w centrach miastach, ale za to
mieszczących się w samodzielnych obiektach z własnymi dużymi
parkingami – wyjaśnia Arkadiusz Klimczak. – W ciągu pół roku uruchomimy w Warszawie, a później w Poznaniu, Gdańsku, Krakowie
i Wrocławiu duże multi-salony przede wszystkim przeznaczone dla
biznesu i wymagających klientów. Z całą pewnością nie ma takich
nigdzie - ani w Polsce, ani w Europie. Główna nowość polega na
tym, że w jednym miejscu znajdzie się wszystko co związane z telefonią, a więc sprzedaż sprzętu, akcesoriów, obsługa finansowa,
stanowiska przedstawicieli operatorów, usługi serwisowe. Obecnie
telefon nie służy tylko do dzwonienia. Jest środkiem komunikacji,
źródłem wiedzy, informacji, rozrywki i sposobem na ułatwienie
nam życia. Współczesne smartfony to w rzeczywistości komputery,
które mają non stop zastosowanie w codziennej pracy. Tak więc to,
jakiego sprzętu się używa, jakie są warunki serwisu i usług dodatkowych, wpływa to na prowadzenie biznesu, nasz czas i wygodę życia.
W naszych placówkach obsługa będzie zindywidualizowana. Klient
będzie mógł wejść do sklepu i od razu zajmie się nim dedykowany
doradca. Będzie mógł także umówić się na spotkanie w konkretnej
sprawie - nasz pracownik, znając wcześniej temat, będzie przygotowany do rozmowy w najmniejszych szczegółach. Jeśli klient zażyczy
sobie, byśmy załatwili sprawy w siedzibie jego firmy – nie ma problemu, również zaoferujemy mu taką możliwość.
Jak podkreśla Arkadiusz Klimczak, takie proponowane klientom
podejście wynika z obserwacji rozwoju sytuacji na rynku: - Jeszcze
parę lat temu dominowało nastawienie na jak najniższe koszty obsługi telefonicznej, telefonu i akcesoriów na tym koncentrowali się
klienci. Koszt abonamentu od tego czasu ze względu na konkurencję
wśród dostawców usług relatywnie zmalał. Obecnie najważniejsza
staje się jakość, niezawodność we wszelkich aspektach, kompleksowość rozwiązań i oszczędność czasu. Klienci indywidualni również
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cenią już sobie swój czas i bardzo zwracają uwagę na parametry
urządzeń, jakość, warunki sprzedaży, serwisu i doradztwo. Podobnie
w obszarze akcesoriów nie cena jest już najważniejsza. Zaobserwowaliśmy to już w pracy wspomnianego sklepu 4Mobile w Koszalinie.
Wysokiej klasy produkty sprzedawały się w nim lepiej niż te z niższej
półki. Telefon, a właściwie smartfon, ze względu na jego wielofunkcyjność staje się powszechnym narzędziem, źródłem rozrywki, bramą do internetu, narzędziem do takich codziennych czynności jak
zakupy, opłaty, śledzenie mediów społecznościowych. Im bardziej
jest nam potrzebny i niezastąpiony w pewnych sytuacjach, tym ważniejszy i bardziej doceniany staje się w życiu. Zdajemy sobie z tego
sprawę i stawiamy co najmniej jeden krok dalej niż nasza konkurencja, a jednocześnie krok bliżej w kierunku potrzeb klienta.
W planowanych nowych sklepach przewidziane są tzw. VIP-roomy, gdzie klienci będą załatwiać sprawy w komfortowych warunkach, z klauzulą poufności, wyłącznie w obecności serwisanta lub
innej dedykowanej osoby, z pełną gwarancją prywatności. Chodzi
głównie o doradztwo, przegrywanie danych, zdjęć uruchamianie
aplikacji, i wyjaśnianie oraz naukę obsługi. U nas nie ma głupich
lub śmiesznych pytań. Postęp w naszej branży tak szybko idzie do
przodu, że to, co wydaje się dla niektórych normalnością i codzien-

nością, dla wielu, szczególnie starszych osób, jest niewyobrażalne,
nierzeczywiste. My to widzimy, rozumiemy i dla każdego znajdziemy
czas, by wszystko zrozumiale mu wyjaśnić.
W Warszawie już teraz obsługujemy wiele znanych osób, dla których czas, jakość i zaufanie ma ogromne znaczenie – podkreśla Arkadiusz Klimczak. – Wybierają nas, bo wiedzą, że znajdą u nas ogromny
wybór produktów najlepszych marek, a jednocześnie znajdują kompetentnych i zaufanych doradców, którzy potrafią zaprezentować
wszystkie możliwości urządzeń i odpowiedzieć na każde pytanie
oraz zapewnią poufność.
Firma LEO to nie tylko sklepy i placówki stacjonarne. Wyższe
obroty osiąga ona z handlu internetowego, gdzie prowadzi sprzedaż na kilkunastu kontach Allegro, Amazon, eBay i w pięciu sklepach internetowych.
Jej najnowszy i największy sklep (esklepgsm.pl) jest cały czas
w trakcie rozbudowy i zmian. – Jesteśmy obecnie w fazie zawansowanych testów i badania zachowań konsumenckich – wyjaśnia
pan Arkadiusz. – Współpracujemy przy tym projekcie wspólnie
z tak znanymi w tej dziedzinie firmami jak Verseo z Poznania, IAI ze

Szczecina, Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych z Koszalina, które
wprowadzały na Polski rynek dużą liczbę czołowych marek i sklepów internetowych. Cenimy profesjonalizm, odrzucamy wszelkie
półśrodki. Już wcześniej sprzedawaliśmy za granicę przez Amazon
i eBay. Ale kluczem do rynków zachodnich będzie otwarcie sklepu
stacjonarnego w Berlinie a później internetowego. Zaczniemy od
Niemiec i pójdziemy dalej. Obecnie już prowadzimy sprzedaż internetową przez naszego partnera w Czechach i na Słowacji. Dało nam
to dużo wiedzy i doświadczenia
LEO przygotowuje również własne marki produktów (Leo, Baroon). - Wprowadzamy powoli na rynek własne akcesoria, w ciągu
najbliższych miesięcy będzie więcej produktów sygnowanych naszą
marką. Nie szukamy najtańszych rozwiązań. Współpracujemy z firmami, które mają wysoki poziom. Produkują dla nas indywidualne
wzory i produkty, my niczego nie podrabiamy. Dlatego wciąż będziemy sprzedawać markowe sprawdzone produkty innych producentów, bo tego chcą klienci.
Z obserwacji Arkadiusza Klimczaka wynika, że Polacy jeśli chodzi o wiedzę na temat nowoczesnej telefonii i jej wykorzystanie, są
w europejskiej czołówce. Podobnie w zakresie sprzedaży akcesoriów i innych przedmiotów związanych z telefonami Polska staje się
liderem. Polskie firmy eksportują bardzo dużo akcesoriów do takich
krajów jak Hiszpania, Francja, Chorwacja, Czechy, Anglia, Norwegia,
a nawet do Włoch, które uchodzą za źródło najlepszego designu.
Ale nie ma róży bez kolców. Pan Arkadiusz komentuje: - Polacy nie
inwestują na Zachodzie w jakość i marki. Towary z Polski są tymi najtańszymi, niszowymi na rynkach europejskich. To moim zdaniem
ryzykowna strategia, bo zawsze może się pojawić konkurent, który
zaproponuje produkt tańszy i wygra. My idziemy w innymi kierunku: budowania relacji z klientami i sprzedaż mocnych marek i produktów wyróżniających się jakością materiałów, wzornictwem i starannym wykonaniem. Jestem bardzo zadowolony, że coraz więcej
polskich klientów ma świadomość, co to jest jakość i ile dzięki niej
zyskuje. Nie patrzą już tak jak kiedyś tylko na cenę. Wiedzą, że lepiej
kupić coś co jest trwałe, ładne, łatwe w użytkowaniu i posłuży dłużej
niż najtańsze zamienniki działające krótko i narażające na awarie lub
utratę cennych danych z naszych telefonów.
Kiedy pytamy pana Arkadiusza, czy nie ma obawy, że jasne
i otwarte deklarowanie biznesowych zamiarów nie przysporzy mu
sympatyków, on odpowiada: - Jestem w biznesie od ponad 20 lat.
Przekonałem się, że działanie z jasno zarysowanym i ambitnym planem przynosi dobre efekty. Jeśli ktoś pomyśli, że plan mocnego zaistnienia w Europie to wizja nierealna, jest w błędzie. Jesteśmy jako
firma do tego przygotowani. W ciągu paru lat będziemy w europejskich stolicach i mocno rozwiniemy handel internetowy, który już
obecnie daje nam dobry przychód, większy niż handel stacjonarny.
I nie boję się powiedzieć, jakie jest moje marzenie i cel: za 4-5 lat
taka wisienka na torcie, czyli nasz sklep LEO w Nowym Jorku przy
Times Square obok istniejącego tam już polskiego sklepu z kosmetykami INGLOT. Oczywiście oznacza to ogrom pracy. Ale bez ambitnych celów nie będziemy się rozwijać. Jeśli chodzi o to, co dotąd
robimy, konkurencja nas dogania. Musimy zrobić duży krok w przód
i robimy, nie czekamy.
Arkadiusz Klimczak podsumowuje: - Muszę to głośno powiedzieć,
bo to jest najważniejsze: zdaję sobie sprawę, że aby osiągnąć taki
sukces, nie wystarczył piękny sklep, najlepszy towar, tysiące złotych
wydawane w kampanie reklamowe. Najważniejsi są ludzie, którzy
pracują w LEO. Gdyby nie zespół zaangażowanych i fantastycznych
osób, dalej byśmy tkwili w „Torgu na Piętrze” jako AK-TEL lub nawet
nie. Bez nich nie byłoby LEO. Bardzo im za to dziękuję i cieszę, że są
ze mną w LEO. Dziękuję!

Niech magiczna moc
Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
A Nowy 2019 Rok obdaruje
pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy
Zarząd i Pracownicy Firmy EkoWodrol

ul. Słowiańska 13, Koszalin tel. 94 348 60 40, www.ekowodrol.pl
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sukienka, Mohito, cena 199,99 złotych
torebka, Mohito, cena 99,99 złotych
naszyjnik, Mohito, cena 59,99 złotych
kolczyki, Mohito, cena 39,99 złotych
buty, Reserved, cena 159,99 złotych

Magia
światła
Tego dnia każda z nas chce wyglądać wyjątkowo, by w blasku świateł oraz migotaniu zimnych ogni przywitać Nowy Rok.
Magia światła była inspiracją do stworzenia prezentowanej sesji zdjęciowej. Niech ona z kolei będzie inspiracją
do wyjątkowych stylizacji oraz niech wprowadzi Czytelniczki „Prestiżu” w nastrój zbliżającego się sylwestra.
Stylowego Nowego Roku!

Moda

bluzka, Reserved
spódnica, Reserved, cena 139,99 złotych
botki, Reserved, cena 199,99 złotych
torebka, Reserved, cena 129,99 złotych
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kombinezon, ZARA, cena 249 złotych
buty, ZARA, cena 249 złotych
torebka typu worek, ZARA, cena 159 złotych
kolczyki, ZARA, cena 59,90 złotych
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marynarka, H&M, cena 149,99 złotych
spodnie, H&M, cena 79,99 złotych
opaska, H&M, cena 29,99 złotych
torebka, H&M, cena 59,99 złotych
naszyjnik, H&M, cena 39,99 złotych

Realizacja:
Fotografia: Kuba Makarewicz
Modelka: Sandra Kulawiuk
MUA: Karolina Maciejewska
Stylizacja/ Projekt: Marta Waluk
Zdjęcia wykonano we wnętrzach Dune Resort w Mielnie
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku pragniemy serdecznie podziękować
za dotychczasową współpracę oraz złożyć Naszym Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom moc gorących
życzeń, zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności. Spełnienia marzeń, optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzą
Karolina Maciejewska i Marta Waluk

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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Jacek Ostrowski:

„Czasami projektuję razem z klientami”
Jego pierścionek Big Ring, został wykorzystany w sesji zdjęciowej niemieckiej edycji magazynu Vogue. Inne prace trafiły do Galerii YES,
promującej najciekawsze projekty młodych polskich jubilerów. Jacek Ostrowski to absolwent Wydziału Wzornictwa Politechniki
Koszalińskiej.

Moda

s

koro urodził się pan w Gdyni i tam mieszkał, to skąd
się raptem wzięły studia w Koszalinie?
- Z bardzo prostej przyczyny. Na studiach zaocznych pojawił się kierunek, który mnie wówczas
interesował. Zaoczne studia wzornicze są bardzo
rzadkie, więc wybór był prosty. Na studiach zaocznych człowiek
naprawdę chce się uczyć i moim zdaniem, lepiej się mobilizuje
w czasie weekendowej nauki. Świadczyć o tym może fakt, że ja zajęcia opuściłem może ze trzy razy w ciągu pięciu lat. Wybrałem studia
zaoczne także z powodów ekonomicznych, bo na studia dzienne,
nie było mnie stać. Mieszkałem i utrzymywałem się sam.
- Ale nie zaczął pan studiować od razu po ukończeniu szkoły
średniej?
- Po szkole wyjechałem do Włoch i tam mieszkałem przez sześć lat.
Wtedy miałem okazję poprzyglądać się dobremu wzornictwu, a że
zawsze lubiłem rysować i malować, i pociągała mnie sztuka użytkowa, to zdecydowałem, że studia wzornicze będą dobrym pomysłem
na życie. Nie mogłem studiować we Włoszech, postanowiłem więc
wrócić i tu kontynuować edukację. W pewnym sensie biżuteria pojawiła się przez przypadek.
- Przez przypadek?
- Tak. Ja ukończyłem szkołę gastronomiczną, niezwiązaną w ogóle
ze wzornictwem albo sztuką. W mojej rodzinie też nie ma artystów
czy ludzi związanych ze sztuką. W czasie pobytu we Włoszech
mieszkałem z kolegą, który ukończył Akademię Sztuk Pięknych i to
właśnie on, widząc moje rysunki, zachęcał mnie bym poszedł w tym
kierunku. Wróciłem do Polski, poszedłem na studia i jednocześnie
musiałem pracować. Najpierw w gastronomii, ale nie satysfakcjonowało mnie to zajęcie i szukając czegoś nowego, trafiłem do
pracowni biżuterii. Co najśmieszniejsze, po pierwszym dniu też mi

się tam nie podobało, ale zostałem i z czasem zakochałem się w tym
zajęciu. W pewnym momencie przeszedłem „na swoje”.
- To była dobra decyzja?
- Najlepsza z możliwych. Absolutnie tego nie żałuję, a teraz nie
wyobrażam sobie, że mógłbym robić coś innego. Cały czas czerpię
masę satysfakcji z tego, co robię, sprawia mi to dużo radości i do
pracy przychodzę z prawdziwą przyjemnością.
- Czy pana prace można znaleźć poza autorską galerią?
- Tak, oczywiście. Na przykład są także dostępne w Galerii YES,
która promuje młodych twórców i chętnie pokazuje ich prace, organizując wernisaże i wystawy. Trafiają tam ludzie, którzy wykraczają
swoimi pracami poza standardowe projekty.
- W ciągu 15 lat, zdobył pan 19 nagród oraz wyróżnień
i wziął udział w niemal 30 wystawach. To chyba potwierdzenie
słuszności wyboru?
- W życiu trzeba dążyć do celu, jednak nagrody czy wystawy nigdy nie były dla mnie celem samym w sobie. Wszystko, co zdarza
się w moim życiu, dzieje się chyba dzięki temu, że pasjonuję się
tym, co robię i może ta pasja przenosi się na rzeczy, które tworzę,
a ludzie to czują. Mam nadzieję, że uważają moje wyroby za rzeczy
prawdziwe.
- Czy nagrody i wyróżnienia przekładają się na powodzenie
w biznesie?
- To jest raczej dopełnienie, ponieważ biżuteria sprzedaje się
dobrze. Jedno z drugim idzie w parze – tak można powiedzieć.
Jestem otwarty na sugestie klientów. Takie wspólne projektowanie – tak to nazwijmy przynosi dużo satysfakcji. Lubię, kiedy przychodzą do mnie ludzie, którzy mają jakiś pomysł, ale siłą rzeczy, nie
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wiedzą jak go zrealizować, a ja mogę im w tym pomóc. To swoiste
pogodzenie tego, co chciałby otrzymać klient z moją wizją. Tak często się zdarza, kiedy przychodzą do mnie mężczyźni z pomysłami
na pierścionki zaręczynowe. Wiedzą, jakie są oczekiwania ich partnerek, a ja tworzę taką biżuterię wspólnie z nimi.
- Pana biżuteria ma formy geometryczne, rytmiczne. Czy nie
obawia się pan, że kiedyś przestanie być modna?
- Nie obawiam się, że może się to znudzić czy opatrzyć. Przyglądam się modzie, ale tworząc – nie kieruję się nią. Nie projektuję, w stylu „modnym”, ale w takim, który czuję. Takie rzeczy jak geometria, przestrzeń czy rytm są na tyle uniwersalne, że to nie może
przestać być modne. Jak kiedyś ktoś powiedział „najtrudniej zaprojektować rzeczy proste”. A moda chyba nie ma tu nic do powiedzenia, ponieważ niektórzy lubią rzeczy inne, niż modne. Tyle ilu jest
klientów, tyle jest potrzeb. Są różne gusta i nie ma się czym martwić.

- Skoro już rozmawiamy o pierścionkach, to nie mogę pominąć
pierścionka „Big Ring”, który znalazł się w sesji zdjęciowej do niemieckiego Vogue’a. Jak to się stało?
- Po prostu, udało mi się spotkać ludzi, którym spodobał się ten
pierścionek. Któregoś dnia wychodziłem na jedno z biznesowych
spotkań, na którym pokazywałem zaprojektowane nowości. „Big
Ring” był akurat świeżo zrobiony, ale zapomniałem go zabrać.
Jednak wróciłem po niego do pracowni i kiedy go pokazałem, to
ludziom z marketingu Vogue’a, bardzo się on spodobał. Jednak
niczego nie obiecywali, bo ostatecznie, to redaktorzy decydują, co
się w nim znajdzie. Więc w sumie, to kiedy znalazł się w magazynie,
to była to dla mnie duża przyjemność, ale i miła niespodzianka.
Chociaż od tego momentu, upłynęło już trochę czasu, to zdjęcie
w magazynie nadal pracuje – często ten fakt jest wspominany i żyje
w sieci.
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- Powróćmy jeszcze na chwilę do nagród i wyróżnień. Czy jest
wśród nich taka, która sprawiła panu najwięcej satysfakcji?
- Jest taka jedna publikacja, która niewątpliwie zrobiła mi
wielką przyjemność. W Hiszpanii, w 2013 roku, wydany został katalog „Jewerly Design”, autorstwa Natalio Martina
z ponad 500 pracami 63 artystów, z całego świata. I nie
tylko okazało się, że jestem jedynym polskim projektantem, którego prace się w nim znalazły, ale to właśnie
mój pierścień znalazł się na okładce tego wydawnictwa. Co zabawne, ja o tym nie wiedziałem. Dowiedziałem się od koleżanki, która dostrzegła go na wystawie księgarni w Barcelonie.
Oczywiście nie zamieszczono tam zdjęć moich
prac bez mojej wiedzy. Natalio Martin, korespondował ze mną ze cztery lata wcześniej, bo bardzo
chciał wydać taki katalog, a w efekcie chyba zapomniał mnie poinformować, że jednak mu się to udało.
- Czas i powodzenie w branży często wymuszają
zmiany. Czy bierze pan pod uwagę przejście z mikro
firmy do skali makro?
- Ani nie dążę, ani nie chcę, by moja firma była
dużą firmą. Bardziej skupiam się na indywidualności i na lokalnym rynku. Oczywiście rozeszły się trochę
informacje o nas po świecie, ale nadal jest to mikro firma i myślę by taka pozostała. I to jest w tej działalności
dla mnie najważniejsze. Oczywiście przez kilkanaście lat
obecności na rynku jest progres. I chociaż, wiadomo, są
w firmie różne okresy, to ja jestem zadowolony z tego, co się
dzieje i oby tak dalej.
Rozmawiała: Katarzyna Kużel
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Świąteczne
klimaty
Współpracujący stale z naszym miesięcznikiem zespół w składzie: Natalia Snoch (fotografie), Karolina Maciejewska (makijaż),
Marta Waluk (stylizacje) i Angelika Karabin (modelka) wziął tym razem za temat sesji „barwy świąteczne” - czerwień i zieleń.
Przyznają Państwo, że efekt pracy czterech utalentowanych pań jest imponujący…
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Witamy w City
Apartamenty do wynajęcia w najlepszych

Design

Apartments!
lokalizacjach w centrum Koszalina

City Apartments® jest firmą od ponad 12 lat zajmującą się wynajmem i obsługą luksusowych apartamentów
znajdujących się w wyselekcjonowanych i wyjątkowych lokalizacjach na terenie Koszalina, Mielna oraz
Kołobrzegu. Wszystkie apartamenty z naszej oferty zostały zaprojektowane w przemyślany sposób oraz
z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Stanowią doskonałą alternatywę dla droższych i przepełnionych hoteli,
gwarantując kameralny nastrój, a także co najważniejsze - niezależność i przestrzeń. Dzięki wieloletniemu
doświadczeniu w branży turystycznej znamy potrzeby i oczekiwania najbardziej wymagających klientów. Zależy
nam, aby zapewnić Ci najlepszy komfort pobytu oraz atmosferę, która na długo pozostanie w Twojej pamięci.
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Standard,
który Cię
zaskoczy
W naszych apartamentach zastaniesz wszystko czego potrzebujesz:
przestrzeń, wyjątkowo duże i wygodne łóżka, luksusowe poduszki i kołdry, śnieżno-białą hotelową pościel
i ręczniki, szybki internet oraz w pełni
wyposażone łazienki i aneksy kuchenne. Nasz przyjazny personel oraz profesjonalny serwis sprzątający zadbają
o miłą obsługę oraz nieskazitelną
czystość. To powód, abyś regularnie
odwiedzał nas podczas podróży służbowych oraz zaplanował wymarzone
wakacje dla Twojej rodziny.

Idealne
do pracy
i odpoczynku
Nasze apartamenty w Koszalinie to
świetna propozycja na wynajem długoterminowy. Naszym gościom biznesowym zapewniamy pobyty w najlepszych lokalizacjach w ścisłym centrum
miasta, w pobliżu najważniejszych
instytucji państwowych, najlepszych
restauracji oraz terenów rekreacyjnych
zapewniających spokój i gwarancję
odpoczynku po ciężkim dniu pracy.

Design

Umowa
korporacyjna
Zaskocz Gości Twojej firmy czymś
wyjątkowym - umowa korporacyjna.
Indywidualnie negocjowane warunki
sprawią, że otrzymasz od nas usługi dostosowane do Twoich potrzeb.
Konkurencyjne ceny noclegów, dogodne warunki rezerwacji oraz rabaty
na dodatkowe usługi sprawią, że pobyt Twoich gości w Koszalinie na długo pozostanie w ich pamięci.

Wyjątkowe lokalizacje
W naszej ofercie znajduje się już ponad 150 luksusowych apartamentów w najbardziej prestiżowych obiektach w Koszalinie, Mielnie oraz Kołobrzegu. Nasze
apartamenty zlokalizowane są w ścisłym centrum miasta, w monitorowanych i kameralnych budynkach zapewniających spokój i bezpieczeństwo Twojego pobytu.
Większość z nich posiada przynależne miejsca parkingowe wewnątrz obiektów,
z których korzystanie zawsze wliczone jest w cenę wynajmu. Będąc naszym Gościem masz możliwość zamówienia wyjątkowo smacznych śniadań, które dostarczamy do apartamentów na podaną przez gości godzinę. Jesteśmy również oficjalnym
operatorem obiektów Dune Resort oraz Rezydencja Park w Mielnie. W Kołobrzegu
nasze apartamenty znajdują się w luksusowym kompleksie Arka Medical Spa****.

ul. Bogusława II 47
75-057 Koszalin
+48 94 342 30 88
www.cityapartments.pl
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rzestrzeń do pracy powinna korzystnie wpływać na naszą
wydajność i kreatywność. Dlatego ważny jest każdy element
wnętrza: meble, dodatki i oświetlenie. Ostatni szczególnie,
ponieważ światło może wpływać też na nasze samopoczucie.

Światło podkreśla struktury zastosowanych materiałów i wydobywa
ich kolor. W dużej mierze decyduje też o komforcie pracy. Dlatego warto zadbać o jego dobrą jakość. W minimalistycznych i eleganckich biurach pracownia LOFFT postawiła na efektowne linie
świetlne oraz wyraziste oświetlenie punktowe QRLED. Lampy liniowe efektywnie oświetlają przestrzeń roboczą i ciągi komunikacyjne

a przy tym robią duże wrażenie. Warto zwrócić uwagę na sześciometrową linię LENS LINE, która wskazuje podział układu funkcjonalnego we wnętrzu.
Projekt został zrealizowany we współpracy z marką AQForm oraz
firmą Janex z Koszalina. AQForm (dotychczas znany jako Aquaform
Lighting Solutins) to nagradzana polska marka nowoczesnego
oświetlenia.
Projekty: Lasertechnika Borzytouchom, biuro Bagramet, biuro LOFFT autorstwa LOFFT architektura Małgorzata Hendrych-Lubińska

Koszalin, ul. Przemysłowa 11A
tel. 508 051 301

Kołobrzeg, ul. Sienkiewicza 30A
tel. 509 496 311
www.janexmarket.pl

Naszym obecnym i przyszłym klientom,
współpracownikom i kontrahentom
życzymy
rodzinnych, pogodnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego Nowego 2019 Roku
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Biophilic design w biurze
Otoczenie, w którym pracujemy, ma ogromny wpływ na naszą wydajność, efektywność i motywację. Planując wystrój wnętrz, warto postawić
na biophilic design, skupiający się na budowaniu uczucia więzi z naturą. Dlaczego zieleń w przestrzeni biurowej jest tak istotna?

b

iophilic design to trend w projektowaniu i wystroju
wnętrz tak, by natura stawała się częścią budynku
lub pomieszczenia. Zagospodarowanie przestrzeni roślinnością w różnorodnych kompozycjach
przynosi wymierne korzyści, m.in. redukcję poziomu stresu, zwiększoną pomysłowość i intensywność pracy, a także
związane z nią pozytywne odczucia. Poprzez zaspokojenie naszej
pierwotnej potrzeby bezpośredniej więzi z przyrodą, biophilic design oddziałuje na nasze zmysły: sprawia, że czujemy się swobodniej
i pewniej w działaniu, które zarazem sprawia nam więcej satysfakcji.
Jak wprowadzić naturę do biur? Coraz popularniejszymi rozwiązaniami są efektowne zielone tarasy, dachy i fasady, ogrody wewnętrzne czy zewnętrzne oraz ściany pełne roślinności. W tego typu
wnętrza wkomponują się takie rośliny zielone jak: dracena, palmy
oraz niezwykle modne philodendrony (zwane potocznie monsterami). Rozstawione w donicach czy umocowane w wertykalnych ogrodach nadadzą biurom designerskiego charakteru.
Co więcej, nie tylko wzbogacą one estetykę wnętrz, ale także
wpłyną na jakość pracy i samopoczucie pracowników. - Biophilic design to coś więcej niż przejściowy trend. Odchodzimy od chłodnych,
ascetycznych biur, jesteśmy już zmęczeni wszechobecnym przemysłem i chętnie sięgamy po naturalne materiały. Pozwalają one tworzyć przyjazne przestrzenie, w których każdy czuje się swobodnie,
a praca staje się przyjemnością - wyjaśnia Dariusz Wicher, dyrektor
handlowy Everspace, firmy specjalizującej się w aranżacji i wyposażaniu wnętrz biurowych.

Realne elementy natury nie są jedynymi sposobami na osiągnięcie takich efektów. Tego rodzaju wystroju dopełniają również motywy roślinne czy zarysy krajobrazów we wzorach, np. zdobiących
ściany. Sprawdza się to zwłaszcza jako forma aranżacji sal spotkań,
zapewniając spokojną atmosferę sprzyjającą koncentracji. Istotną
rolę w tworzeniu przyjaznej przestrzeni pełnią również meble wykonane z naturalnych materiałów w całości lub częściowo, z elementami drewna, dające poczucie relaksu i komfortu użytkowania. Świetną propozycją, która sprawdzi się we wnętrzach biurowych są meble
firmy Marbet Style, Noti, Nowy Styl Group. Warto zadbać również
o kolorystykę pomieszczenia, by było jasne, ciepłe i barwami nawiązujące do świata
Autor: Matylda Promień

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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W kawiarni Pod Bramą
jest miejsce dla każdego
Takich lokali jak kawiarnia Pod Bramą bardzo w Koszalinie brakuje. Miejski styl, niezobowiązująca, swobodna atmosfera, smaczne przekąski,
dobra kawa. W centrum, ale na uboczu. Marta Pawelec, właścicielka, stworzyła miejsce, w jakim sama lubiła bywać. Idealne na chwilę
oddechu w czasie dnia albo popołudniowe rozmowy w miłym towarzystwie.

w

menu Kawiarni Pod Bramą znajdziemy przekąski
słodkie i wytrawne. Te pierwsze to codziennie
inne, świeże ciasta i desery, do wyboru z cukrem
lub bez. Właścicielka jest dietetyczką i propagatorką zdrowego żywienia, więc w swoim lokalu
proponuje i coś dla łasuchów nie liczących kalorii, i miłośników fit żywienia lub osób, które z różnych powodów muszą ograniczać cukier.
Hitem wśród przekąsek słonych są panini, włoskie kanapki na ciepło z pysznym nadzieniem. Można też zamówić tosty i sandwiche.
I znów – w różnych wersjach: dla mięsożerców i wegetarian, mniej
lub bardziej dietetyczne, od klasycznych z pieczarkami czy szynką,
po buraka z kozim serem, szarpaną szynką czy karmelizowaną cebulą z serem pleśniowym. – Wszystkie receptury są moje – podkreśla Marta Pawelec. – Czuwam nad menu, gotuję, pilnuję, żeby było
smaczne, dobrze przyprawione, staram się do przepisów przemycać zdrowe składniki. Nie używamy żadnych półproduktów, mięsa
pieczemy lub grillujemy, zamiast majonezowych stosujemy sosy na
bazie jogurtu, dodajemy sporo warzyw, sałaty. Oczywiście w tostach
jest ser, ale za to wysokiej jakości. Pieczywo jest dla nas specjalnie
wypiekane, nie ma mowy o przemysłowym czy mrożonym.
Jedzenie można zamówić na wynos, ale... szkoda nie zjeść go na
miejscu. Lokal położony jest w centrum miasta, ale z daleka od śródmiejskiego harmidru. Niedaleko położone są szkoły, nieco dalej

wydział uczelni, stąd częstymi gośćmi bywają uczniowie i studenci.
Kawiarnia nie obciąży ich budżetu, bo przekąska z kawą kosztuje tu
nieco ponad dwadzieścia złotych, a ma wielkość porządnego lunchu. Na miejscu można popracować, spotkać się z przyjaciółmi, na
randkę, biznesowo albo przeczekać deszcz. – Nie chciałam, żeby to
była kawiarnia, do której wchodzi się szybko wypić kawę i wychodzi, ale gdzie przyjemnie jest posiedzieć, pogadać, spędzić czas,
poczytać gazetę, zagrać w planszówkę – mówi właścicielka.
Wnętrze jest na tyle duże, że da się rozmawiać swobodnie przy
rozstawionych szeroko stolikach. Każdy zakątek jest inny, od bardzo
przytulnych z kwiecistymi kanapami, po bardziej industrialne,
przy których można wygodnie rozłożyć się z laptopem. Większość
stoi pod wielkimi oknami z widokiem na ulice lub drzewa, które
zwłaszcza w ciepłych miesiącach otaczają lokal zielenią. Mimo że
kawiarnia mieści się przy ulicy, jest cicho. – Chciałam urządzić ją
eklektycznie, zgodnie z dobrą zasadą, że najlepiej wyglądają
wnętrza, w których pozornie nic do siebie nie pasuje – uśmiecha
się Marta. – Wcześniej działał tu klub, część z jego wystroju została,
tworząc fajne, trochę loftowe tło. Ciągle coś dokupuję, dostawiam,
ale bez zagracania powierzchni.
Stoliki da się łączyć, więc można do kawiarni Pod Bramą wpaść
większą grupą, z paczką przyjaciół, zorganizować okazjonalną
imprezę czy szkolenie firmowe (na miejscu dostępny jest ekran).
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Latem na zewnątrz rozstawiane są parasole i leżaki. Ucieszą się też
mamy z dziećmi – w głębi lokalu jest duży kącik zabaw dla maluchów. Co ważne, kawiarnia jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością wewnątrz i na zewnątrz za sprawą wygodnego
podjazdu.
Właścicielka w kawiarni organizuje Pod Bramą warsztaty skutecznego odchudzania – pierwsze spotkanie miało miejsce na początku grudnia, kolejne są w planie. Będą się odbywać cyklicznie, raz
w miesiącu. – Trochę edukuję na nich ze zdrowego żywienia, trochę
razem gotujemy, ale to też fajna propozycja na wspólne spędzenie
czasu – zachęca Marta Pawelec. Sama realizuje w kawiarni dwie pasje – do gotowania i zawodową. Jest dyplomowaną dietetyczką i jeśli
nie jest w kawiarni, to przyjmuje pacjentów w gabinecie. Wcześniej
przez dziesięć lat pracowała w urzędzie, co kompletnie, jak sama
mówi, nie pasuje do jej temperamentu. Lubi ludzi, gwar, ruch, jest
gadułą, uwielbia rozmawiać i jeśli tylko mają ochotę, chętnie konwersuje z gośćmi.
Od zawsze lubiła też gotować i robiła to na tyle dobrze, że na
otwarcie własnej knajpki bliscy namawiali ją od dawna. Z kolei do
samego miejsca ma stosunek nieco sentymentalny, bo jest absolwentką liceum ekonomicznego położonego po drugiej stronie ulicy.
Kiedy dowiedziała się, że działający tu klub się zamyka, pomyślała,
że lepszego czasu ani miejsca na otwarcie kawiarni nie znajdzie. Najbardziej cieszy się, że koszalinianie polubili jej lokal, że przychodzą
do niego i starsze panie na ploteczki przy ciastku, i panowie w garniturach, młodzi ludzie i zakochane pary, a niektórzy spędzają tu pół
dnia. Wszyscy są mile widziani.
Koszalin, ul. Zwycięstwa 109
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Ciasteczka
orkiszowe
Składniki:
» 250 g mąki orkiszowej
» 90 g cukru pudru
» 2 żółtka
» 150 g miękkiego masła
» szczypta soli
» 1 łyżeczka ekstraktu z wanilii
» dżem malinowy
lub brzoskwiniowy

Sposób przygotowania:
Masło utrzeć z cukrem pudrem.
Dodać jajka, ekstrakt z wanilii, a na
koniec mąkę orkiszową, wymieszaną ze szczyptą soli. Zagnieść
sprawnie ciasto (w razie potrzeby
dodać więcej mąki lub łyżkę zimnej wody), a następnie włożyć do
lodówki do schłodzenia na ok. 1
godzinę. Po tym czasie rozwałkować. Wykrawać okręgi oraz okręgi
z wyciętą na środku gwiazdką (lub
innym kształtem). Piec w temp. 180
stopni przez ok. 10 minut. Wystudzić. Ciasteczka przed podaniem
przełożyć dżemem malinowym lub
brzoskwiniowym i opcjonalnie posypać cukrem pudrem.
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Piszę, kiedy mam czas
Z Martą Matulewicz, koszalińską pisarką, rozmawiamy w czasie, gdy pisze trzecią i – jak zapowiada – ostatnią część „Singielki w Londynie”.
25 listopada autorka tej lubianej serii spotkała się z czytelnikami w rodzinnym mieście.

c

zy powrót z Londynu był momentem, w którym
podjęła pani decyzję o pisaniu?
Tak, zdecydowanie. Chciałam napisać powieść
o młodej dziewczynie, która ma wiele zabawnych
wpadek, a w związku z tym, że trochę brakowało mi
w Koszalinie londyńskiego zgiełku – właśnie tam umieściłam akcję
książki. Wyjeżdżając z Koszalina, nie wiedziałam, czy tu wrócę. Miałam 26 lat i stawiając na jednej szali Londyn, a na drugiej Koszalin,
byłam przekonana, że w Londynie zostanę na zawsze. Natomiast po
dziewięciu latach pobytu na emigracji, bardzo chciałam wrócić do
Polski. Tęskniłam prawie za wszystkim. Zastanawialiśmy się z mężem,
gdzie wrócić i Koszalin pojawił się jako dobra alternatywa, bo każde
inne duże miasto w Polsce byłoby powielaniem angielskiej metropolii. Poza tym chodziło o to, by wrócić tam, gdzie jest nasza rodzina,
by móc z nimi na bieżąco się spotykać i rozmawiać. Koszalin to także
idealne miasto do wychowywania dzieci. Jest zielono, wszędzie blisko, a przede wszystkim bezpiecznie.
- Ale jednak pojawiła się po powrocie tęsknota za Londynem
i powołała pani do życia Ewę, która tam zamieszkała.
- To było dla mnie bezpieczne rozwiązanie, bo nie musiałam podróżować do Londynu, by wiedzieć, w jakich miejscach umieścić
akcję, i jak mają wyglądać miejsca, w których moja bohaterka żyje
i pracuje. Tak było w pierwszym i drugim tomie „Singielki...”. Tak też

będzie w trzecim i ostatnim z serii. Potem będę musiała się odciąć
od tego miasta i skupić się na pisaniu powieści, których akcja rozgrywa się w Polsce.
- W losy Ewy wplecione są wątki biograficzne z pani życia. W tym
jeden z, moim zdaniem, ciekawszych: praca w chyba w najsłynniejszym domu towarowym.
To prawda. Po roku pracy w sieciówce, chciałam czegoś innego
i postanowiłam złożyć dokumenty do Harrodsa. Kiedy przyszłam na
rozmowę, okazało się, że czeka na nią osiemdziesiąt osób. Zabrano
nas do auli. Każdy z nas musiał zaprezentować się nie tylko rekruterom, ale i wszystkim pozostałym chętnym, stojąc na scenie. Z tej
osiemdziesiątki wybrano piętnaście osób, w tym mnie. Kolejnym
etapem było zachęcenie do zakupu jednego z setek tysięcy, a może
nawet milionów dostępnych produktów. Zrobiłam to i dostałam
pracę w tym niezwykłym miejscu. Teraz śmieję się, że po rozmowie
rekrutacyjnej w Harrodsie, żadna nie będzie dla mnie stresująca.
A Ewa? Ewa oczywiście także pracowała w tym luksusowym domu
towarowym.
- Czy przed rozpoczęciem pisania trylogii, miała już pani jakieś
doświadczenia pisarskie?
- Wcześniej prowadziłam literackiego bloga, na którym umieszczałam recenzje. Jednak pisanie o książkach, znacznie różni się od

Kultura
pisania książek. I przyznam szczerze, że kiedy podjęłam decyzję
o napisaniu powieści, praca poszła mi bardzo szybko. Sama byłam
zaskoczona, że nie zrezygnowałam w trakcie i udało się dociągnąć
do końca. A jako, że koniec pierwszej części był gotowym otwarciem
do drugiej części przygód Ewy, to kolejna część też powstała.
- Jest pani w trakcie pisania trzeciej i ostatniej części. A co potem?
- Mam cztery pomysły na nowe powieści. Będę musiała napisać próbny tekst na
dwadzieścia, trzydzieści stron, na podstawie
których wydawnictwo podejmie decyzję,
co powinnam pisać dalej. Jestem bardzo
ciekawa, co się najbardziej spodoba. Interesuje mnie każdy gatunek literacki, oprócz
powieści historycznych. Tam trzeba porządnie przysiąść do dat, do miejsc i do całej tej
otoczki. To zdecydowanie nie dla mnie.
- Kiedy pani się najlepiej pisze? Czy są to
określone pory dnia?
- Wiem, że część pisarzy pisze, kiedy ma
wenę. Gdybym chciała pracować w ten sposób, to chyba byłabym w połowie pierwszej
części „Singielki w Londynie”. Pisanie jest dla
mnie jak zawód, rzemiosło. Piszę, kiedy mam czas. Na przykład, gdy
dzieci przez pół godziny oglądają bajkę, udaje mi się napisać scenę. Kiedy idą spać, a ja jeszcze nie padam na nos i mogę przez godzinę czy dwie popisać, to też wykorzystuję takie chwile. Piszę więc
trochę z doskoku, jednak staram się to robić regularnie. Nie robić
większych przerw niż dwa-trzy dni, bo wtedy trudno mi powrócić do
pomysłu. Zazdroszczę tym, którzy mogą pisać cztery czy pięć godzin

dziennie. A już absolutnym mistrzem w tym zakresie jest dla mnie
Remigiusz Mróz, który codziennie pisze osiem godzin – to dla mnie
niesamowite. Dla mojego komfortu psychicznego i fizycznego idealne byłoby pisanie cztery-pięć godzin. Tak, by móc odejść od tekstu na chwilę, przetrawić co napisałam. Czasem piszę daną scenę,
odchodzę od komputera, bo muszę, ale myślami cały czas jestem
w książce i myślę o tym, co powstało. Wiem, że wtedy muszę choć
na chwilę wrócić do pisania i dokończyć
myśl lub poprawić tekst.
- Czy egzamin pisarski ma pani za sobą,
czy zdaje go pani za każdym razem, kiedy
najpierw do wydawnictwa, a potem do czytelników trafia kolejna książka?
- Zdaję go za każdym razem. Denerwowałam się, gdy wychodziła pierwsza część.
Kiedy miałam to już za sobą, myślałam, że
do premiery drugiej podejdę na zupełnym
luzie, a przy trzeciej w ogóle nie będę się
stresowała. Rzeczywistość jest jednak inna.
Po pierwszej części czytelniczki wiedzą, czego się spodziewać i mają konkretne oczekiwania, którym trzeba sprostać. Poprzeczka
z książki na książkę zawieszana jest coraz
wyżej, więc egzamin jest coraz trudniejszy.
- Wobec tego, kiedy premiera ostatniej części?
- Późną wiosną 2019 lub na początku lata. Wtedy będzie już wiadomo, czy Ewa została singielką i jak potoczyły się jej dalsze losy.
Później przyjdzie czas na kolejne książki.
Rozmawiała: Katarzyna Kużel
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„Kraina Śpiochów”, reż. Wojciech Rogowski, wyst.: Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Żaneta Kamila
Kurcewiczówna, Katarzyna Ulicka-Pyda, Marcin Borchardt, Artur Czerwiński, Wojciech Rogowski,
Jacek Zdrojewski; kostiumy/scenografia: Beata Jasionek; choreografia: Arkadiusz Buszko.

Bajka w sam
raz na zimowy czas
„Kraina Śpiochów” to kolejny bajeczny spektakl familijny przygotowany przez Bałtycki Teatr Dramatyczny (premiera: 1 grudnia br.)
i wyreżyserowany przez Wojciecha Rogowskiego. Na scenie znów możemy podziwiać przepiękne stroje i malowniczą scenografię
Beaty Jasionek, posłuchać piosenek w aranżacji Michała Osady-Sobczyńskiego, a przede wszystkim zapomnieć o metryce i zanurzyć
w historię wymyśloną przez Martę Guśniowską, towarzysząc Królowi Śpiochów w wyprawie po dobry sen dla córki Królewny Śpioszki.

o

wrażenia po spektaklu zapytaliśmy wyjątkowo
najmłodszych widzów. Oto co z niewielkim wsparciem rodziców i bardzo szczerze opowiedzieli nam
młodzi recenzenci.

Michalinka Borysiewicz (7 lat, Sportowa Szkoła Podstawowa
w Koszalinie):
Spektakl „Kraina Śpiochów” to moja druga ulubiona bajka teatralna po „Cykorze bojącej duszy”. Opowieść napisana przez panią
Martę Guśniowską zaczyna się w Krainie Śpiochów, w której rządzi
Król Śpioch, a obowiązkiem poddanych jest tylko „dobrze spać”.
Jedna osoba w królestwie nie wypełnia rozkazów króla. Jest to jego
córka Królewna Śpioszka nawiedzana Koszmarami Sennymi, trochę
śmiesznymi, bo przypominającymi kuchenne narzędzia. Jest tam
wielka tarka do marchewki, stwór z „czajniczkową głową” i dyniowy
potworek.

Kultura

Lena i Franek
Na pomoc królewnie przybywają medycy z całego królestwa, to
z magicznym syropem nasennym, to usypiającym wykładem, nawet „liczenie owcy” nie pomaga. Król postanawia sam ratować sen
swojej córki i zaopatrzony tylko w kanapki z salcesonem, wyrusza
w magiczną podróż. Spotyka Czarownicę, której zabrano licencję
na robienie eliksirów, Jaszczurkę Zwinkę podkradającą kosztowności królowi, Mądrego Bałwana i w końcu Stworka Głodomorka
Nasennego. To właśnie, on z bardzo dużą pomocą widowni, rozprawia się z Koszmarami Sennymi. A jak to zrobił? Musicie zobaczyć sami. W bajce bardzo podobały mi się piosenki wyśpiewane
przez aktorów, które nuciłam jeszcze długo po skończonym spektaklu oraz kolorowe dekoracje na scenie. A do Świętego Mikołaja
napiszę list z prośbą o takie same łóżko jak ma królewna. Na pewno mi przyniesie taki prezent, bo „koszmarna” ze mnie Śpioszka.
Spektakl polecam wszystkim swoim kolegom i koleżankom.
Lena Stenzel (8 lat, Szkoła Podstawowa im. Ludzi Morza w Mścicach) i Franek Stenzel (6 lat, „zerówka” w Przedszkolu Promyki Bałtyku w Mścicach):
Lena: Król Śpiochów chciał uratować córkę przed koszmarami.
Szukał antidotum na sen, bo inaczej nie przyszedłby do niej Mikołaj.
Poszedł na wyprawę, śpiewał piosenki, a jak wrócił, to już były święta
i wszystko się dobrze ułożyło.
Franek: Spektakl był o tym, że jak przyjdą złe sny, można zawołać
Stworka Głodomorka i on je zje. Wszystkich nas to dotyczy. Jak się
nie może zasnąć, to można pomyśleć o czymś miłym. Tata mi kiedyś
powiedział, że sny to są myśli, które w nocy się widzi.
Lena: Najbardziej podobała mi się Śpioszka. Bardzo ładna królewna. Miała różowe lokowane włosy i chodziła w ślicznej piżamie
z pomponikami. Była bardzo drobniutka. Sny-Koszmary były zrobione z tektury i styropianu. Wielka papierowa piłka nadziana kijem

Michalina
na ogromną tarkę to był najstraszliwszy koszmar, ale zapadł mi też
w pamięć taki mały: zielona szklana butelka z dynią na głowie, choć
on akurat nie był zbyt straszny.
Franek: Podobały mi się wielkie kukły przedstawiające sny. A najbardziej Król Śpiochów. Dlaczego? Bo był królem! Nie było w spektaklu nic śmiesznego, ani strasznego, ani nudnego. Ale był bardzo
ciekawy i chciałem go obejrzeć go do końca.
Lena: Było trochę za mało aktorów. Najśmieszniejszy moment to
gdy pojawił się Medyk i podskakiwał z termometrem pod pachą,
albo gość w okularach, co wszystkich zaczarował, nawet chłopa
z owcą, i wszyscy spali, a biedna królewna nadal liczyła te owce.
Uważam, że ta bajka była momentami trochę nudna, ale podobał
mi się nastrój towarzyski i było super. Byliśmy z babcią Wandzią,
spotkałam też kolegów – Franka, Michała i Alę. Spektakl miał morały.
Pierwszy, że jak się ma problem, to się idzie do rodziców po pomoc,
a rodzice powinni dbać o dzieci. Drugi, że w nocy się śpi, bo sen jest
potrzebny, a w dzień trzeba się bawić, bo inaczej marnuje się życie.
Bardziej bym poleciła spektakl młodszym dzieciom. Dorośli mogą
go obejrzeć, tylko nie wiem czy chcą.
Franek: Jak przychodzę do teatru, zawsze jestem bardzo ciekawy przedstawienia, które zobaczę. Ta ciekawość jest najfajniejsza.
Chodzę z moją rodziną albo przedszkolem. Najbardziej chciałbym
zobaczyć spektakl o smokach.
Lena: To piąty spektakl, jaki widziałam. Pierwszy to była „Calineczka”, w tym samym teatrze. Tu pracowała kiedyś moja mama, ale zmieniła pracę, żeby spędzać więcej czasu ze mną, moim bratem i swoim
mężem, Hubertem, moim tatą. Drugi mój spektakl to był „Guliwer”,
pamiętam go do dzisiaj i od tej pory bardzo lubię chodzić do teatru.
Foto: Izabela Rogowska
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Zdrowie i uroda

Najlepszy
czas dla
urody
Zima nie jest naszą ulubioną porą roku, ale idealną do inwestycji
w skórę. To, co nas przyprawia o kiepski nastrój – brak słońca
i niskie temperatury – jest zbawienne w rekonwalescencji po
większości zabiegów kosmetologicznych, dlatego najlepsze
i najskuteczniejsze powinno się wykonywać właśnie od późnej
jesieni do wczesnej wiosny, a potem – cieszyć się pięknym
wyglądem. Wszystkie znajdziemy w Klinice Medycyny
Estetycznej i Dermatologii dermaArt w Koszalinie.

Kamila Łabiak współwłaścicielka Kliniki dermaArt, kosmetolog.
Praca była i jest jej największa pasją - a uśmiech i zadowolenie
pacjentów Kliniki największym sukcesem

Zdrowie i uroda

w

okresie zimowym w gabinetach kosmetologicznych pracują przede wszystkim lasery, urządzenia
do mikronakłuwania oraz wszystko to, co technicznie rzecz biorąc narusza ciągłość naskórka,
a tak naprawdę mobilizuje skórę do głębokiej
odnowy i naprawy. Zabiegi te wyjątkowo nie lubią się ze słońcem
i ciepłem. Kamila Łabiak, kosmetolog i współwłaścicielka Kliniki dermaArt wyjaśnia: – Między początkiem grudnia a marcem promieniowanie UV jest mniej natężone niż w pozostałej części roku. Skóra goi
się i regeneruje znacznie szybciej niż latem. Mniejsze jest też ryzyko
przebarwień, choć oczywiście filtry i to mocne należy bezwzględnie stosować cały rok. Zimą możemy bezpiecznie stosować pilingi
chemiczne, złuszczać skórę, zamykać naczynka, usuwać tatuaże czy
owłosienie oraz korzystać z dobrodziejstw zabiegów laserowych.
Liczy się czas

Laserowe odmładzanie i usuwanie blizn Alma Harmony iPixel ablacyjny

Ważne jest, by zacząć w odpowiednim momencie. Kosmetologia
nie znosi pośpiechu. Lubi za to systematyczność, konsekwencję i planowanie. Jeśli chcemy tylko odświeżyć skórę, zastosować profilaktykę, dyscyplina nie jest konieczna. W innym wypadku czas kurczy się
szybko. Jeśli więc zamierzamy zaordynować skórze twarzy czy ciała
poważne zabiegi, róbmy to z odpowiednim wyprzedzeniem. Szczególnie ważne jest to wtedy, gdy chcemy uzyskać efekt w konkretnym
celu, na przykład na ślub, ważną uroczystość, wyjazd albo wakacje. Inwazyjne zabiegi musimy wtedy wpisywać do kalendarza na kilka miesięcy wcześniej – im szybciej, tym lepiej. – Procesy w skórze zachodzą
wolno, a skóra potrzebuje czasu, by się odbudować – podkreśla Kamila Łabiak. – Niczego nie da się zlikwidować od ręki, błyskawicznie.
Nieodłączną częścią każdej terapii kosmetologicznej jest też rekonwalescencja, aby skóra mogła sama pracować i odbudowywać się.
Po pilingu chemicznym naskórek regeneruje się 28 dni, a zabieg
powtarza się zazwyczaj dwa-trzy razy. Usuwanie tatuażu wymaga od
czterech do nawet dwunastu sesji i późniejszego zakrycia opracowywanej laserowo części skóry. Laserowa walka z trądzikiem czy bliznami to kilka zabiegów, a twarz po zabiegach bywa podrażniona,
czerwona i złuszczająca się, zatem warto zapewnić sobie kilka dni
wolnego na spokojne dochodzenie do siebie. Podobnie w przypadku radiofrekwencji mikroigłowej. Naczynka zamyka się w odstępach
cztero-sześciotygodniowych. Wystarczy policzyć, ile miesięcy zajmą
nam w każdym przypadku procesy leczenia, by zrozumieć, że potrzebny jest do niego precyzyjny plan. I czas.
Od ogółu do szczegółu
Kamila Łabiak wskazuje też, że pożądany efekt czasem uzyskuje
się dopiero łącząc różne terapie. – Często jednemu problemowi towarzyszy inny i aby podjąć się rozwiązania tego widocznego, głównego, skórę trzeba odpowiednio przygotować. Jeśli na przykład
chcemy zastosować piling chemiczny na rozszerzone pory i zanieczyszczenia na skórze, a mamy popękane naczynka, to najpierw należy je wyciszyć. Inaczej zamiast chować się pod warstwą odbudowanego naskórka, będą się uwypuklać. Skupiając się na problemie
jednostkowym, nigdy nie uzyskamy zadowalającego efektu. Warto
działać na całą powierzchnię i strukturę skóry, dopiero wówczas
możemy mówić o efekcie liftingu. Medycynę estetyczną radziłabym
w ogóle zostawić na koniec, bo ona dopracowuje detale, natomiast
przy niewyprowadzonej skórze może nie dać dobrego efektu. Mówiąc krótko: w kosmetologii działamy od szczegółu do ogółu.
Pilingi chemiczne i medyczne, opus magnum kosmetologii, są
dostępne w tak wielu wariantach i kombinacjach, że radzą sobie
z długą listą problemów – od leczenia trądziku, przez niwelowanie
przebarwień, profilaktykę zmarszczek, odżywianie po odbudowywa-

Hifu 2 - BTL HIPRO V - niechirurgiczny lifting najnowszej generacji

Laserowe usuwanie tatuażu
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-dotleniające Geneo, Regenera Activa –przełom w leczeniu łysienia
androgenowego oraz cała gama zabiegów z medycyny estetycznej
(botoks, kwas hialuronowy, nici liftingujące, osocze bogatopłytkowe) oraz na ciało na czele z niezawodną endermologią. – Tu też
doradzam działanie z wyprzedzeniem, bo aby pobudzić produkcję
kolagenu, potrzeba minimum trzech miesięcy – wskazuje Kamila Łabiak. – Chcemy pochwalić się wiosną i latem piękną, jędrną skórą
– zacznijmy zabiegi jeszcze w zimie.

Katarzyna Janus - kosmetolog, który zawsze przed
pierwszym zabiegiem wykonuje badanie stanu skóry
nie tkanki od wewnątrz (pilingi niezłuszczające). Da się je dobrać do
każdego wieku, stąd pozostają chyba najbardziej uniwersalną propozycją dla klientów. Mogą też uzupełniać czy wpierać inne terapie.
Wielością zastosowań nie ustępują im lasery. Klinika dermaArt
stosuje platformę laserową Alma Harmony XL: DyeVL na zamykanie
naczynek i usuwanie przebarwień, LP1064 zamykanie naczynek kończyn dolnych, ClearLift fotoodmładzanie, HIGH POWER Q SWITCH
ND:YAG 1064/532 NM do usuwania tatuaży i makijaży permanentnych oraz iPixel Er:Yag 2940nm., pozwalające między innymi usuwać przebarwienia, blizny, spłycać zmarszczki, walczyć z trądzikiem
czy przebudowywać strukturę skóry (resurfacing).
Naczynka są prawdziwą zmorą Polek. – Mamy cienkie skóry, ale
pojawianie się rozszerzonych naczyń jest też spowodowane klimatem, w jakim żyjemy – mówi Kamila Łabiak. – Albo jest bardzo
ciepło, albo bardzo zimno albo wilgotno. Przeskoki są gwałtowne,
a ponieważ nie mamy profesjonalnej wiedzy, trudno szybko dobrać
zabezpieczający nas przed tymi zmianami kosmetyk. W klinice zamykamy naczynka laserem Alma Harmony DyeVL. To fantastyczny,
sprawdzony sprzęt i nie zamieniałbym go na żaden inny. W czasie
jednego zabiegu jestem w stanie rozwiązać problem naczynkowy
w 60-70 procentach, a zdarzyło się, że naczynko zamknęło się po
jednym zabiegu.

Najnowsza zdobycz to zabieg medyczny BTL HIPRO w technologii HIFU 2, czyli ultradźwiękowy lifting, stosowany do głębokiego
liftingu niechirurgicznego, który zapewnia odmłodzenie wiotczejącej skóry szyi, podbródka, poprawia owal twarzy, likwiduje opadające policzki (tzw. chomiki), lifting opadających powiek, wygładzenie zmarszczek czoła, wokół ust oraz odmłodzenie dekoltu, ramion,
wnętrza ud, a także pośladków, kolan i brzucha. Jego działanie jest
tak skuteczne, że uznawany jest za alternatywę dla ingerencji chirurgicznych, frakcyjnych zabiegów laserowych, radiofrekwencji mikroigłowej, a także stosowania wypełniaczy, toksyny botulinowej i nici
liftingujących. Do tego nieinwazyjny, szybki, niewymagający rekonwalescencji, a więc całoroczny. Wystarczy tylko jeden zabieg, który będzie potęgować efekty do sześciu miesięcy. HIFU to przełom
i przebój, który podbił serca i kosmetologów, i pacjentów w Polsce
i na świecie. W Klinice dermaArt nie mogło go zabraknąć.
Jak się nie pogubić w tym morzu możliwości, urządzeń, metod
i technik? Zaufać wiedzy i doświadczeniu specjalistów. Współwłaścicielka Kliniki dermaArt mówi, że klienci są coraz bardziej świadomi, jakie metody służą rozwiązywaniu dręczących ich problemów
i bywa, że do kliniki stawiają się z konkretnymi wskazaniami. Nie
zawsze jednak dla nich odpowiednimi. – Moje dwa podstawowe pytania podczas konsultacji to: „w czym mogę pomóc?” i „na ile może
się pani/pan wyłączyć z życia?” – podkreśla Kamila Łabiak. – To, jaką
terapię ostatecznie doradzę i jakiego sprzętu użyję, zależy od wielu
czynników. Technologii jest mnóstwo, ale mamy też różny rytm życia i wielu zabiegów nie możemy wykonać, bo pacjent na przykład
wykonuje zawód reprezentacyjny. Wtedy dobieramy metody mniej
agresywne lub niewymagające długiej rekonwalescencji. Dysponując tak szeroką ofertą, jesteśmy w stanie zaproponować klientom
optymalne rozwiązania tak aby mógł się cieszyć efektami.

Warto dodać, że zamykanie naczynek podobnie jak laseroterapia
i pilingi – to zabieg wybitnie „zimowy”. Przy wysokiej temperaturze
hemoglobina mocniej się rozprasza, naczynia mocniej rozszerzają
i dłużej zasklepiają, a po zabiegu należy bezwzględnie unikać słońca. Terapia może trwać nawet kilka tygodni. Grudzień to ostatni
dzwonek na rozpoczęcie tego procesu.
Technologia plus doświadczenie
Pilingi i lasery to tylko niewielki wycinek oferty dermaArt. Klinika dysponuje pięcioma gabinetami do zabiegów na twarz, ciało
i medycyny estetycznej. Jest wyposażona w zaawansowane technologicznie urządzenia z certyfikatami medycznymi, ale oferuje też zabiegi z użyciem nowoczesnych preparatów i metod, jak
choćby: Dermapen (mezoterapia mikroigłowa), system Pollogen
Legend ujędrniające skórę twarzy i ciała, usuwające tkankę tłuszczową, zmarszczki, cellulit i rozstępy; radiofrekwencja mikroigłowa
Voluderm™ Hybrid Energy – metoda usuwania rozstępów, blizn,
likwidacji porów skórnych oraz odmładzania skóry; Blefaroplasma
PlasmAge do bezoperacyjnej korekty powiek dolnych i górnych;
Laser Soprano Ice do laserowego usuwania owłosienia czy zabieg
PRX-T 33, nowy produkt na rynku polskim i światowym służącym do
biorewitalizacji skóry. Do tego oczyszczająca oxybrazja, złuszczająco

Obudź swoje piękno
ul. Świętego Wojciecha 16, Koszalin
tel.: +48 731 118 885
www.dermaart.pl

GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE
- PIERSI

ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
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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Centrum
Kosmetologii Skin
Salon z marzeń
Aleksandra Drzewiecka ujmuje skromnością, choć jej portfolio robi duże wrażenie. Jest nie tylko znakomicie wykształcona, ale mimo
młodego wieku także doświadczona zawodowo. Po siedmiu latach pracy w Warszawie, wróciła do Koszalina. W połowie stycznia otwiera
w centrum miasta salon Skin Centrum Kosmetologii, w którym będzie można skorzystać z zabiegów kosmetologicznych i wizażu. Jest też
optymistką i perfekcjonistką, więc nie ma wątpliwości, że w rodzinnym mieście uda jej się połączyć z biznes z pasją.

Zdrowie i uroda
Mówi o sobie, że jest w czepku urodzona. Podejmuje właściwe
decyzje, sprzyja jej rzeczywistość, ma też szczęście do ludzi, którzy pojawiają się na jej drodze. Przede wszystkim dobrze wybrała
zawód, choć kiedy oznajmiła rodzinie, że będzie studiować kosmetologię estetyczną, spotykała się – lekko mówiąc – ze zdziwieniem. Owszem, bliscy wiedzieli, że od dzieciństwa fascynuje
ją wizaż, kosmetyka i sprawy związane z urodą, ale mało kto kilka
lat temu wiedział, czym w ogóle zajmuje się kosmetologia. Nikt
też nie przewidział, że rozwinie się ona w tak niebywałym tempie
i w ciągu kilku zaledwie lat stanie dziedziną o ogromnym potencjale. – Sama się tego nie spodziewałam – uśmiecha się Aleksandra. – Kiedy rozpoczynałam naukę, nie był to nawet w połowie
tak popularny kierunek, jak teraz. Moim bliskim trudno było sobie wyobrazić, co mogłabym robić po studiach, ale zawsze mocno mnie wspierali w każdym życiowym wyborze. Okazało się, że
otworzyło się przede mną morze możliwości i pokochałam swój
zawód z wzajemnością.
Aleksandra najpierw obroniła licencjat, potem magisterium
w Wyższej Szkole Zawodowej Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia
w Warszawie. Ale to nie wszystko – poza studiami dziennymi, zaocznie studiowała też wizaż. Równolegle pracowała i dodawała
do CV kolejne umiejętności: stylizację paznokci, laminowanie,
przedłużanie oraz zagęszczanie rzęs, microblading brwi, stylizację brwi henną, jeździła na kursy i szkolenia, zaczęła współpracę
przy sesjach do magazynów mody, pokazach mody i programach
telewizyjnych. Do kolejnych miejsc pracy trafiała w wyniku zbiegów okoliczności i ludzi, dzięki którym mogła uczyć się kolejnych,
nowych rzeczy. – Przykłady mogę mnożyć – mówi. – W Koszalinie
na przykład poznałam dziewczynę, która zaproponowała pomoc
w nawiązaniu współpracy z magazynem „Glamour” – udało się.
Innym razem spotkałam znajomą, która podpowiedziała mi, że
otwiera się nowy salon i potrzebują osoby do robienia manicure’u.
Nie umiałam go wykonywać na tyle, by pracować na tym stanowisku, ale zainwestowałam w sprzęt, uczyłam się, trenowałam pół
roku i tak trafiłam do jednego z najlepszych salonów w Warszawie.
Do ostatniego salonu, w którym pracowałam, prestiżowego MO’s
Beauty Academy, zgłosiłam się na szkolenie z zagęszczania i przedłużania rzęs. Wcześniej robiłam to hobbystycznie. Dziewczyna,
która mnie szkoliła, szepnęła parę słów właścicielom i dostając certyfikat, dostałam też propozycję pracy. Salon MO’s podziwiałam od
zawsze ze względu na szefa, który robi obłędne brwi permanentne metodą microbladingu, więc to że właśnie on mnie nauczył tej
metody, jest znów jakimś niesamowitym zrządzeniem losu. Przez
dwa lata nie tylko się świetnie wyszkoliłam, wyspecjalizowałam ze
stosowania henny podczas zagranicznych wyjazdów, ale wprowadziłam do salonu zabieg laminowania rzęs, który w Polsce jest popularny dopiero od niedawna. Cztery lata temu zrobiłam z niego
specjalistyczny kurs, dziś jestem głównym szkoleniowcem salonu
z tej metody i współpracuję z nim mimo odległości.
Otwarcie Skin Centrum Kosmetologii nastąpi w połowie stycznia. Lokal mieści się w ścisłym centrum miasta, na tyłach Restauracji Maredo. Wcześniej w tym miejscu działał salon fryzjerski. Wnętrze przechodzi remont. Według wskazówek Aleksandry, wystrój
zaprojektowała koszalińska architektka. Nie będzie to typowy dla
gabinetów kosmetologicznych styl glamour. Bliżej mu do klimatu
loftowego – szarości, marmur, beton i drewno ocieplone pudrowym różem i złotem. Elegancko i nowocześnie. Poza przestronną
recepcją są tu trzy pomieszczenia – do zabiegów kosmetologicznych i podologicznych, makijażu permanentnego brwi, wizażu,
manicure i to te dziedziny znajdą się w ofercie salonu.
Założenia są proste: – Moim marzeniem było otworzyć salon
i wykonywać w nim wszystko to, co umiem i lubię, do tego w Ko-

szalinie, z którego pochodzę – mówi Aleksandra. – Nie stawiam
na niekończącą się listę zabiegów, z których nie wiadomo, co wybrać. Postawiłam na kilka dziedzin, które łączy cel: upiększanie.
Zależy mi na tym, by osoby, które do mnie przyjdą – panie czy panowie – mogli poprawić urodę, ale też się zrelaksować, odprężyć
i wyjść z poczuciem, że zrobili dla siebie coś dobrego.
Poza manicure, wszystkie usługi Aleksandra wykonywać będzie
sama. W ramach kosmetologii, między innymi: pilingi chemiczne
(tzw. kwasy), zabiegi laserem frakcyjnym nieablacyjnym (na przykład spłycanie zmarszczek, usuwanie blizn), odmładzające i regenerujące Geneo. Do tego zabiegi nawilżające, odświeżające
i zabiegi podologiczne (leczenie chorób i pielęgnacja stóp i paznokci). W końcu wizaż – dziedzina sercu właścicielki salonu Skin
najbliższa, a w Koszalinie wciąż niszowa. – Od zawsze wiedziałam,
że będę się zajmować urodą, a najbardziej ciągnęło mnie do makijażu – przyznaje Aleksandra. – Od dziecka malowałam wszystkie
dziewczyny i kobiety z mojego otoczenia, a deklarację, że chcę
być makijażystką, wygłoszoną w wieku dziesięciu lat, mam nawet nagraną. Wiedziałam, że aby się tego profesjonalnie uczyć,
powinnam wyjechać do Warszawy, bo w tym zawodzie to jedyna
droga do zdobycia cennego doświadczenia.
Portfolio Aleksandry Drzewieckiej jest imponujące. Pracowała
przy sesjach wizerunkowych i modowych takich magazynów jak
„Elle”, „Viva” czy wspomniany „Glamour”, pokazach mody znanych
projektantów i programach telewizyjnych. Wśród osób, które
malowała lub z którymi współpracowała przy sesjach makijażu,
są aktorzy, artyści, celebryci i gwiazdy: Anna Lewandowska, Ewa
Błaszczyk, Honorata Skarbek, Barbara Kurdej-Szatan, Agnieszka
Żulewska, Mariusz Pudzianowski czy Paweł Stasiak i wielu innych.
Nie chwali się tym, raczej cieszy, że udało jej się poznać ten świat
od kulis. – Sesje to niełatwa praca – mówi Aleksandra. – Trwały
czasem dwadzieścia godzin, ale ja to uwielbiałam. Nie zawsze
pracowałam za wynagrodzenie, ale to nieistotne wobec faktu, jak
ogromne doświadczenie zdobyłam. Mogłabym zostać w Warszawie, bo branża wizażu rozwija się bardzo dynamicznie, ale jest też
ogromna konkurencja. Cały czas jestem w kontakcie z fotografami, biorę udział w sesjach okazjonalnie, ale postawiłam jednak na
Koszalin, szerszą i własną działalność.
Aleksandra wykonuje każdy rodzaj makijażu od dziennego,
przez wieczorowy, po okazjonalny, na przykład ślubny i na takie
zaprasza do swojego salonu. – Poruszam się w estetyce makijażu
naturalnego, zadbanej skóry, rozświetlenia, świeżości – uściśla.
– Lubię podkreślać urodę, a nie ją zmieniać. Wydobywać z twarzy to, co najładniejsze. Nigdy nie robię czegoś, co ewidentnie
oszpeca.
Podstawa relacji z klientem – rozmowa. O oczekiwaniach i granicach naturalności. – Nie działam na zasadzie „wiem lepiej”, ale
jeśli jestem przekonana, że moja propozycja będzie korzystniejsza, proponuje wykonać zabieg czy makijaż po mojemu, a dopiero jeśli nie będzie satysfakcjonujący spróbować czegoś mocniejszego. Zawsze w pierwszej kolejności próbuję przekonać do
zachowania naturalności, tak by efekt był widoczny, ale nie nachalny. Tę zasadę stosuję i przy malowaniu, i przy stylizacji rzęs,
i przy makijażu permanentnym brwi. Zamiast mocnego make-upu, sugeruję klientkom delikatniejszą wersję, a zamiast doczepiania do powiek ciężkiego wachlarza rzęs, lżejszą objętość, a nawet
zabieg laminowania: rzęsy podkręcamy, farbujemy, odżywiamy
botoksem, a czasem wystarczy porządnie unieść je od nasady,
by pięknie oprawiły oko. Najbardziej lubię zdanie: „O, jak pięknie wyglądam!”. Niezależnie, czy wypowiada je gwiazda czy inna
klientka, zawsze mam tę samą satysfakcję.
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Biorąc pod uwagę fakt przeniesienia działalności z wielkiej stolicy do małego Koszalina, naturalne wydaje się pytanie, czy nie
ma obaw przed założeniem firmy na rynku bogatym w salony
i gabinety kosmetologiczne. Aleksandra kwituje je uśmiechem
optymistki: – Gdzie bym nie otworzyła salonu, droga będzie taka
sama – podkreśla. – Wiem, że konkurencja jest duża, ale tak jest
przecież wszędzie, a w dużych miastach na znacznie większą skalę. Klienci mają różne potrzeby i znajdują w poszczególnych salonach to, co dla nich jest najlepsze. Ja miałam okazję i szczęście
wyszkolić się w wielu technikach, w każdej z nich czuję się pewnie, a jeśli czegoś nie umiem, to po prostu tego nie robię. Bardzo
się cieszę, że w końcu będę zajmować się wszystkimi dziedzina-

mi, które uwielbiam. To było moim marzeniem. W moim zawodzie
najbardziej lubię to, że jednego dnia mogę uszczęśliwić klientkę,
robiąc jej super brwi, następnej poprawić kondycję skóry, a jeszcze inną pięknie umalować. Najważniejsze nie jest „złapanie”
klienta, ale zatrzymanie go. Chciałabym, żeby osoby, które raz do
mnie trafią, ze mną zostały.
SKIN Centrum Kosmetologii
Koszalin ul. Bolesława II 3a
tel. +48 572 391 488
Instagram: skincentrumkosmetologii

TYBETAŃSKA MOC ZIÓŁ
Produkty TianDe to kolekcja ekskluzywnych kosmetyków o produktów zdrowotnych,
opracowana na podstawie starożytnych receptur medycyny Wschodu i najnowszych badań naukowców.
Bazę każdego produktu TianDe stanowią wyłącznie cenne naturalne składniki:
wyciągi z ziół leczniczych (żeń-szeń, imbir, lotos, listownica i inne), olejki eteryczne
(ylang-ylang, jaśminu, rozmarynu, migdałowców).

Żeń-szeń właściwy Ekstrakt
z korzenia żeń-szenia
właściwego aktywizuje
mikrocyrkulację skóry głowy,
polepsza odżywienie cebulek
włosowych, zapobiega
wypadaniu włosów.

Odmładzający krem
- booster ze śluzem ślimaków

Koszalin ul. Zwycięstwa 7, tel. 788 122 533, marcintiande.tzm@wp.pl

Zapraszamy na darmowy zabieg spa na dłonie
"Aksamitne dłonie"

Skoncentrowane piękno!
Charm Collection
- młodość jak wieczność
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Krótka
historia
otyłości
Wilhelm Zdobywca przed pójściem spać podobno stosował
„dietę płynną” – nim zmrużył oko, pił wyłącznie alkohol. W 1811 r.
Lord Byron nasączał jedzenie octem, by schudnąć. Brytyjska królowa
Elżbieta I na żadnym ze swych portretów nigdy się nie uśmiecha,
a jak pisze jeden z francuskich ambasadorów po spotkaniu
z królową: „jej zęby są bardzo żółte i nierówne, a w szczęce
widać spore ubytki. Gdy szybko mówi, bardzo trudno ją zrozumieć”.
Nic dziwnego - królowa uwielbiała słodycze, a cukru podobno
używała jako proszku do czyszczenia zębów (!).

w

ydawać by się mogło, że otyłość dotyczy wyłącznie czasów nowożytnych, jak jednak wskazują
źródła historyczne – otyłość jest zjawiskiem towarzyszącym człowiekowi od czasów prehistorycznych.

Pierwsze prawdopodobne dowody otyłości pochodzą sprzed ponad 20 000 lat. W czasie wykopalisk archeologicznych prowadzonych
w pasie od Francji do południowej Rosji znaleziono liczne figurki potwierdzające występowanie otyłości u ludzi z epoki paleolitu.
Jedną z najbardziej znanych spośród nich jest figurka wapienna
„Wenus z Willendorfu”, pochodząca z wykopalisk w Austrii. Jest ucieleśnieniem otyłości, która być może u prehistorycznych ludzi była jednak na tyle rzadką cechą, że stała się warta przedstawienia w formie
artystycznej.
W epoce kamiennej człowiek borykał się z niedoborem żywności, być może więc zdolność do kumulacji energii w postaci tkanki
tłuszczowej dawała przewagę w okresach głodu. A może figurka jest
uosobieniem płodności i ówczesnego kanonu piękna?
Na starożytnych reliefach egipskich także znajdziemy sylwetki
osób otyłych – znany jest wizerunek kucharza na malowidle ściennym
w grobowcu Ankhamahor oraz relief z grobowca wezyra Mereruka
przedstawiający grubego mężczyznę karmionego przez służącego.
Puszysty był Faraon Ramzes III, a także postaci przedstawione na
znaleziskach ze starożytnej Mezopotamii, kultury Inków, Majów i Azteków. Persowie wymyślają jeden z pierwszych deserów: gotują sok
trzcinowy z wodą i mieszają z mlekiem. Kalif arabski Sulejman z dynastii Umajjadów jest łasuchem, wypełnione słodyczami kosze stoją przy
jego łóżku. Umiera z przejedzenia.
Współczesny człowiek pod względem biologicznym i genetycznym, w kontekście mechanizmów ewolucyjnych i historii naszego ga-

tunku, nie różni się znacząco od swoich przodków: łowców-zbieraczy
z neolitycznej i paleolitycznej epoki. Jednak środowisko, w którym
obecnie żyjemy jest radykalnie odmienne od tego, w którym żyli nasi
praojcowie.
Rośliny zbożowe, mięso i mleko udomowionych zwierząt pojawiło się w menu człowieka dopiero ok. 8-10 tys. lat temu, tymczasem
współcześnie – w bogatszych społeczeństwach, od początku ubiegłego stulecia człowiek żyje w warunkach nieograniczonego dostępu do
żywności, będącej skoncentrowanym źródłem energii. Wieki temu
ludzie rzadko mieli możliwość, by najeść się do syta, a zdobycie żywności było okupione ciężkim wysiłkiem fizycznym. Oznacza to, że człowiek spożywa więcej energii niż ilość, do jakiej organizm przystosował
się w czasach, gdy mechanizm regulacji masy ciała podlegał doborowi naturalnemu i przyczyn otyłości należy poszukiwać po stronie nadmiernej konsumpcji kalorii, systematycznie przewyższającej zdolność
organizmu do zrównoważenia bilansu energetycznego. Jak bowiem
porównać wydatek energetyczny współczesnych potomków, którzy
długie wędrówki podczas polowań zamienili na jazdę samochodem?
Predyspozycje do gromadzenia tkanki tłuszczowej w dużym stopniu są zdeterminowane genetycznie. Dlaczego ewolucja promowała rozpowszechnianie genów sprzyjających otyłości i chorób z nią
związanych? Próbuje to wyjaśnić teoria „oszczędnego genotypu”
sformułowana przez amerykańskiego fizjologa Jamesa Neela, który
tłumaczył posiadanie genów sprzyjających szybkiemu odkładaniu
tłuszczów jako zaletę w warunkach zmagania się z głodem przeplata-
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jącym się z okresami sytości. Kłopot w tym, że dzisiaj ten mechanizm
nie działa, ponieważ w krajach rozwiniętych człowiek nie ma okazji, by
naprawdę zgłodnieć.
Na przestrzeni lat zmieniał się stosunek do otyłości. Choć w czasach starożytnych Hipokrates (przełom V-VI w. p.n.e.) zaobserwował,
że otyłość skraca życie, „nie tylko sama w sobie jest chorobą, ale
stanowi zwiastun wielu innych chorób”, w średniowieczu cieszyła się
prestiżem, była symbolem władzy i wysokiego statusu materialnego.
W warunkach powszechnego głodu, nierówności społecznych, tusza
świadczyła o zacnym urodzeniu i stawała kryterium piękna, szczególnie w odniesieniu do płci pięknej. Pulchne kobiety uważano za piękne, szczególnie te z obfitością w okolicach bioder i nóg. Piękna kobieta musiała być „tłusta, biała i miękka”.
Około 500 lat po Hipokratesie Galen zidentyfikował dwa typy otyłości: „umiarkowany” i „nadmierny”. W czasach nowożytnych zaczęto
walczyć z otyłością, choć było to bardzo trudne, bo nie dysponowano
obiektywnymi metodami szacowania otyłości i wymiarów ciała. Szacunki były bardzo prymitywne – otyłość stwierdzano na podstawie ciasnych ubrań, pierścieni zakładanych na ciało, mierzono ją „na palce”
lub „półpalce”. Waga stała się popularna dopiero w XIX w.
Prawdopodobnie jeszcze do XVIII w. otyłość była stosunkowo
rzadka w Europie i dotykała przede wszystkim arystokrację, szlachtę
i władców. Kraje bardziej uprzemysłowione ciągle zmagały się z ubóstwem, chorobami zakaźnymi i niedożywieniem, zwłaszcza wśród robotniczej części społeczeństwa.
Piętnasty wiek w kulturze chrześcijańskiej był okresem napiętnowania obżarstwa, jednak już w XVI i XVII wieku nadwaga i otyłość po-

nownie postrzegana jest jako symbol witalności, płodności, dobrego
samopoczucia i bogactwa.
W 1650 r. angielski lekarz Tobias Venner po raz pierwszy użył sformułowania „otyłość” od łacińskiego obesus – ten, który stał się pulchny przez jedzenie. Co ciekawe, wielu siedemnastowiecznych lekarzy
nie znało przyczyn otyłości i rozpatrywano ją jako karę za grzechy.
W drugiej połowie XVII wieku pojawiły się monografie lekarzy: Thomasa Shorta, Malcolma Flemynga i Giovanni Battisty Morgagni’ego
wskazujące na konieczność zapobiegania i leczenia otyłości. W wydanej w 1676 r. „Farmakopei królewskiej” francuski aptekarz zauważa
gwałtowny wzrost ilości cukru i masła we francuskiej kuchni, a jeden
z lekarzy brytyjskich odwiedzając po kilku latach Paryż zauważa, że
paryżanie „ze szczupłych i chudych zmienili się w tłustych i tęgich”.
Zmienia się kanon urody, komu się dobrze powodzi – jest gruby, ale
ciągle istnieje tęsknota za zgrabnymi ciałami starożytnych. Trudno
jednak zachować równowagę między chudością a otyłością. Kobiety
mają jednak swoje sposoby i po Paryżu krąży przepis na odchudzanie: należy jeść orzechy kokosowe, migdały, pistacje, pestki melona,
orzeszki piniowe, mięso kuropatw i kapłonów – to wszystko rozgnieść
i wymieszać z cukrem (!) na miazgę na wzór marcepanu. Stosuje się
bezpośrednią metodę ściskania ciała w postaci gorsetu.
W XIX w. pojawiły się pierwsze popularne programy żywieniowe,
jak program diety niskowęglowodanowej i wysokobiałkowej, opublikowane przez Wiliama Bantinga. W 1832 r. opracowano metodę
szacowania stopnia otyłości, zwaną wskaźnikiem Queteleta, która stosowana jest od 1972 r. do dziś jako Body Mass Indeks, czyli wskaźnik
masy ciała (BMI). W 1997 r. WHO ogłosiła globalną epidemię otyłości,
a 24 października każdego roku obchodzimy Światowy Dzień Walki
z Otyłością.

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
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Alergia na zwierzęta domowe
Dla Mruczusia wynik testów alergicznych Agatki jest wyrokiem eksmisji. Dziewczynka okazała się uczulona na zwierzęta, najsilniej zaś na
kota. Dziewięciolatce trudno zrozumieć, dlaczego jej pupil musi na stałe trafić do babci na wieś. Ale nie ma innego wyjścia – objawy alergii
narastały, a tu na dokładkę idzie wiosna, okres linienia zwierząt, szczególnie uciążliwy dla uczulonych.

n

ic nie zapowiadało kłopotów. Przed rokiem
Agatka doczekała się: w domu pojawił się sympatyczny, czarny kotek. Jej kotek! – wymarzony,
wyproszony u rodziców. Przez pierwsze pół roku
był spokój. Później Agatka miała nawracające
okresy kaszlu i kataru, którym towarzyszyły stany podgorączkowe.
Początkowo nawet lekarz rodzinny brał je za objawy infekcji. Ale
dolegliwości uporczywie się powtarzały. W końcu decyzja lekarza:
skierowanie do poradni alergologicznej.

ny inne czynniki, niepowodujące chorób i również mobilizuje organizm do reakcji obronnej. Niepotrzebna reakcja obronna może objawiać się w różnych formach: zapalenia górnych dróg oddechowych
i towarzyszącego mu kaszlu, kataru, z czasem nawet astmy albo
reakcji skórnych – zaczerwienienia, pokrzywki, obrzęku. Długotrwałe
utrzymywanie się wysokiej mobilizacji obronnej organizmu w związku z uczuleniem jest szkodliwe dla zdrowia.

- Agata uczulona na zwierzęta? To niemożliwe. Przecież od lat
w domu jest pies i nic. Kot też już się na dobre zadomowił i dopiero
wtedy zaczęły się katary córeczki – myślała mama dziewczynki. Wyniki testów skórnych były jednoznaczne: silna alergia na kota. W konsekwencji decyzja, by Mruczuś znalazł nowy dom.

Nie sposób wymienić wszystkich czynników, które mogą uczulać.
Najpowszechniejsze związane są z roztoczami kurzu domowego, pyłkami roślin, żywnością i zwierzętami. Obserwuje się stały
wzrost liczby tych ostatnich. W przypadku zwierząt alergenami, czyli
czynnikami uczulającymi, są drobiny białek przedostających się do
powietrza wraz ze sierścią, złuszczonym naskórkiem, śliną, potem,
wydzieliną gruczołów łojowych, moczem. Podatność na alergie odzwierzęce wzrasta u osób cierpiących już na inny ich rodzaj. Reakcja
alergiczna może pojawić się w kontakcie z wyrobami z sierści zwierząt: futrami, wełną owiec, wielbłądów i lam albo sierścią królika.

Maciej Mielczarek, lekarz rodzinny z Koszalina, komentuje: Tak się dzieje często. Alergia miesiącami może się nie ujawniać.
Dopiero, kiedy stężenie uczulających czynników narośnie, pojawiają
się objawy. Trzeba się liczyć również z tym, że po usunięciu źródła
alergenów, objawy alergiczne mogą się utrzymywać przez pewien
czas, bo nawet dokładne wysprzątanie mieszkania nie gwarantuje
natychmiastowego usunięcia ich ze środowiska. A jak wytłumaczyć
to, że dziewczynka nie reagowała uczuleniem na psa, który był
w domu od dawna? – pytamy lekarza. – Najwidoczniej alergeny kocie działały na nią dużo silniej i spowodowały ostrą reakcję organizmu – dodaje dr Mielczarek.
Alergia – jak to działa?
Układ odpornościowy zdrowego człowieka identyfikuje bakterie
oraz wirusy i zwalcza je. Czasami jednak bierze za zarazki albo toksy-

Co uczula?

Czy wszystkie zwierzęta uczulają?
Praktycznie poza żółwiami wszystkie zwierzęta trzymane w domach i hodowlane mogą być źródłem alergenów. Badania udowodniły, że jeśli nie liczyć koni, najsilniej uczulają świnki morskie i koty.
W mniejszym stopniu - psy. Uczulają małe gryzonie (chomiki,
szczury, myszy, koszatniczki) i ptaki (silnie: papugi). O ile rybki akwariowe same w sobie nie powodują alergii, to już przeznaczony dla
nich pokarm działa silnie alergizująco. Warto mieć świadomość, że
objawy uczuleniowe u osób wrażliwych mogą pojawiać się nawet
wtedy, kiedy w ich domu nie ma zwierzęcia. Alergeny przenoszone

są na przykład na ubraniach, stąd można mieć z nimi kontakt w autobusie, w szkole, sklepie. Czasami wystarczy niewielka ilość alergenu,
by pojawiły się dolegliwości. Stwierdzono na przykład katar sienny
u osób idących ulicą, którą nieco wcześniej przeszedł koń.
Jak rozpoznaje się alergię?
Lekarze stosują trzy podstawowe sposoby diagnozowania alergii:
1. Wywiad. Ważne są wszelkie informacje dotyczący trybu życia
danej osoby, kontaktów ze zwierzętami, pojawiania się i ustępowania dolegliwości zależnie od sytuacji (np. podczas weekendu albo
wakacji).
2. Testy skórne. Podejrzenia wynikające z wywiadu potwierdza
się testami skórnymi. Polegają one na wprowadzeniu do delikatnie
nakłutej skóry chorego niewielkich ilości alergenów. Intensywność
reakcji skórnych na niektóre z nich pozwala zidentyfikować te, które
daną osobę najsilniej uczulają.
3. Badania in vitro. Kiedy wyniki testów skórnych są niejednoznaczne, stosuje się laboratoryjną metodę określania charakterystycznych przeciwciał w surowicy krwi.
Czy trzeba pozbyć się zwierzęcia?
Najpewniejszym sposobem przyniesienia ulgi alergikowi jest
usunięcie z jego otoczenia źródła alergenu. Kiedy nie jest to możliwe, np. z powodów emocjonalnych, trzeba zastosować środki ostrożności. Zwierzę nie powinno spać w pokoju osoby dotkniętej
uczuleniem, mieć kontaktu z jej posłaniem i pościelą. Wykładziny
dywanowe i meble tapicerowane warto zastąpić innymi, aby łatwiej
było je dokładnie myć. Mieszkanie powinno być często wietrzone
i odkurzane – najlepiej odkurzaczem z filtrem HEPA. Po każdym kontakcie z pupilem trzeba dokładnie myć ręce. Kuweta psa albo kota
powinna być sprzątana zaraz po użyciu.
Leczenie alergii
Działanie lecznicze w przypadku uczuleń na zwierzęta nie różni
się od leczenia mających inne przyczyny. Poza zapewnieniem środowiska wolnego od alergenów, stosuje się środki przeciwzapalne
i łagodzące objawy uczulenia – zawsze pod systematyczną kontrolą
lekarza.
Szwedzi przeprowadzili badania porównawcze dwóch
grup dzieci: szwedzkich i etiopskich (ta sama liczba dziewcząt i chłopców, podobny wiek). Okazało się, że ok. 80 proc.
dzieci szwedzkich wykazywało podatność na alergię, a wśród
etiopskich – nieliczne. Zostało to zinterpretowane jako potwierdzenie tezy, że stały kontakt z czynnikami naturalnymi (nawet brudem) i zwierzętami działa uodparniająco. Mieszkańcy
krajów wysoko rozwiniętych, żyjący w coraz sterylniejszych
warunkach, przechodzący antybiotykoterapie z pokolenia na
pokolenie tracą naturalną odporność.
1. Prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka wzrasta, jeśli jedno z rodziców jest alergikiem. Jeśli alergię ma
oboje rodziców, jest raczej pewne, że dotknie ona także potomstwo.
2. Cząsteczki naskórka kota są 10 razy mniejsze niż alergeny
roztoczy kurzu domowego. Bardzo łatwo przenoszą się przez
ruch powietrza. Są przy tym bardzo lepkie, dlatego łatwo czepiają się np. ubrań i wędrują wraz z człowiekiem.
3. W przypadku silnych alergii wystarczy nawet kilkusekundowe wystawienie na działanie alergenu, by wystąpiły objawy
uczuleniowe. Człowieka może uczulić nawet jednokrotne pogłaskanie królika albo konia.
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Innowacyjny trening fizjoterapeutyczny metodą EMS

Strefa treningu zdrowotnego
Strefa 3L to miejsce idealnie wpisujące się w coraz bardziej popularne podejście do dbania o ciało – nie dla samych efektów wizualnych,
ale przede wszystkim zdrowia i sprawności. Istota oferty klubu polega na maksymalnym zindywidualizowaniu i skróceniu procesu
treningowego oraz sprzęgnięciu go z nowoczesną technologią, a co za tym idzie umożliwieniu efektywnego ćwiczenia zarówno osobom
wysportowanym, jak i nie przepadającym za ruchem, klientom z problemami zdrowotnymi, nadwagą czy chcącym po prostu poprawić
kondycję. Szkoda nie spróbować, tym bardziej że efekty zaskoczą największych sceptyków.

s

trefa 3L w niczym nie przypomina tradycyjnej siłowni
czy sali fitness, bo same założenia klubu odbiegają
od tradycyjnych wyobrażeń na temat treningu siłowego. Wysiłek fizyczny ma przede wszystkim służyć
tu wzmacnianiu sprawności ruchowej i wydolności
organizmu, a niejako przy okazji poprawie wyglądu ciała i sylwetki.
Co najważniejsze, każdy trenuje tu we własnym tempie, bez presji
i na miarę swoich możliwości. Nic dziwnego zatem, że wśród klientów są osoby w zaawansowanym wieku, niewysportowane, wymagające rehabilitacji, a także zmagające się z chronicznym brakiem
czasu. Wśród mnóstwa zalet treningu w Strefie 3L jest i ta, że jest on
jednocześnie spektakularnie skuteczny i krótki.
Klub mieści się w centrum miasta, w wygodnej, nowoczesnej i kameralnej sali. Nie atakuje nas tu od progu głośna muzyka ani tłum
walczący o miejsca na kolejnych urządzeniach, ale wita trener, który
opiekuje się nami od pierwszej, poprzez kolejne wizyty. Na pierwszą
trzeba zarezerwować minimum półtorej godziny. Na podstawie wywiadu obejmującego m.in. szczegółową analizę składu ciała, zakresu ruchomości w stawach, stanu siły mięśni, ocenę kondycji i poziomu sprawności powstaje profil treningowy użytkownika pozwalający
wybrać rodzaj treningu i dobrać ćwiczenia adekwatne do jego stanu
zdrowia, możliwości, wydolności i oczywiście założonego celu. Dane
są przechowywane w systemie komputerowym, za każdym razem
omawiane podczas regularnych konsultacji, aktualizowane i odpowiednio do postępów modyfikowane.

Do wyboru są dwie ścieżki treningowe. Pierwsza to Milon. W największym skrócie – system maszyn do treningu obwodowego, a więc
angażującego podczas jednej sesji wszystkie partie mięśni. Zgodnie
z ruchem wskazówek zegara, na każdym wskazanym urządzeniu
spędzamy minutę, do tego po 4 minuty na urządzeniach cardio.
Obwód powtarzamy dwa razy. Całość zajmuje 35 minut. Niewiele,
a jednak dla ciała to bardzo dużo, bo Milon pozwala na zwiększenie
efektywności ćwiczeń aż o 30 procent. Każdy ćwiczący wyposażony jest w specjalną opaskę z danymi systemowymi, pozwalającą na
skalibrowanie parametrów maszyn treningowych. Mówiąc prościej:
odczytując dane z opaski, urządzenia automatycznie dostosowują
się do wymiarów i ciężaru ćwiczącego, wymuszając konkretny, precyzyjnie dopasowany do niego ruch. Dzięki temu ćwiczenia wykonywane są poprawnie, z właściwym obciążeniem i w optymalnej
ilości powtórzeń. Nie trzeba tu ani doświadczenia, ani wiedzy, ani
myślenia. Na koniec sesji – kilka ćwiczeń na specjalnych urządzeniach rozciągających (Flow), zbawiennych dla naszych zmęczonych
lędźwi, spiętych barków, zastałych mięśni. – Pożądana ilość sesji to
2-3 w tygodniu – mówi Aleksandra Zwolak, menadżerka i trenerka
personalna Strefy 3L. – Już ta ilość zapewni ciału komfort, choć można z systemu korzystać częściej.
Milon jest systemem o wszechstronnym zastosowaniu, również
w tzw. medical fitnessie, a więc propozycją dla osób wymagających
rehabilitacji, po urazach, w starszym wieku. Ćwiczenia są proste,
wygodne, a proces tak skonstruowany, że przy minimalnym wysiłku
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Najbardziej zoptymalizowany w czasie trening całego ciała. Wystaczą 2 trening w tygodniu po 35min.
gwarantuje doskonałe efekty, niezależnie czy ma być to odchudzanie, rzeźbienie mięśni, usprawnienie ciała czy pozbycie się uciążliwego bólu kręgosłupa.
Podobnie działa trening EMS, choć ma on zdecydowanie więcej wspólnego z rehabilitacją. Wywodzi się z fizjoterapii, polega
na elekstrostymulacji mięśni za pomocą impulsów w czasie bardzo
prostych ćwiczeń (przysiady, skłony, podnoszenia nóg, rąk itp.). EMS
odbywa się w osobnym pomieszczeniu, w specjalnym, oplecionym
elektrodami, stroju. Wygląda jednocześnie kosmicznie i niewinnie,
ale to prawdziwa treningowa petarda. Sesje mają miejsce raz w tygodniu, pod okiem wykwalifikowanego fizjoterapeuty i trwają zaledwie 20 minut. Wystarczy, by zmobilizować ciało do intensywnej
pracy na długo po sesji.
EMS jest szczególnie zalecany osobom z rozmaitymi problemami
zdrowotnymi – od związanych z utratą sprawności po wypadkach po
wynikające z chorób cywilizacyjnych. Lista zalet treningu EMS jest
bardzo długa: poprawia bilans spalania kalorii, wysmukla i uelastycznia ciało, likwiduje cellulit; nie obciąża stawów, jest odpowiedni
dla osób z przeciążeniami bólowymi np. pleców, po kontuzjach, urazach, z nadwagą, zanikiem mięśni, ograniczeniami ruchowymi i kobiet po ciąży (wzmacnia mięśnie dna miednicy i mięśnie brzucha);
stymuluje mięśnie głębokie, co trudno osiągnąć przy tradycyjnym
fitnessie, a ma ogromne znaczenie dla stabilizowania sylwetki i kręgosłupa; poprawia sprawność, wytrzymałość, wydolność, koordynację, siłę mięśniową, krążenie krwi.
Najczęstszymi obiekcjami w przypadku tradycyjnych siłowni są:
brak czasu na regularne wizyty, brak widocznych efektów w szybkim czasie i konieczność intensywnego ćwiczenia, co dla osób nielubiących czy nieprzyzwyczajonych do ruchu bywa zniechęcające.

Podobnie, jak brak kontroli i opieki. – Ludzie na siłowni czują się zagubieni, trochę jak w podróży bez gps-a – mówi Aleksandra Zwolak.
– Nie wiedzą, z czego i jak korzystać, uwaga trenera bywa umowna,
bo nie jest on w stanie zająć się naraz kilkudziesięcioma osobami,
więc ogranicza do zdawkowych wskazań. U nas jest odwrotnie – nie
trzeba wylewać z siebie siódmych potów, sesje są zawsze krótkie
i wydajne i pod opieką trenera. Szczególnie zachęcamy do przyjścia do klubu osoby, którym z różnych powodów wydaje się, że ruch
nie jest dla nich, nie mają doświadczenia w sporcie, są w słabej lub
żadnej kondycji albo zaawansowanym wieku, a także wymagające
rehabilitacji czy fizjoterapii. Niebawem z myślą o nich otworzymy
dodatkowy gabinet fizjoterapii i masażu.
Jeżeli będziesz chciał zrealizować swoje cele ze Strefą 3L, do 15
stycznia będziesz mógł skorzystać z oferty promocyjnej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie internetowej
www.strefa3l.pl oraz na facebookowej stronie klubu.
www.strefa3l.pl
kontakt@strefa3l.pl
tel.: +48 502 469 257

Ćwiczenia są 30% bardziej efektywne od tych w tradycyjnym
klubie fitness. Każdy też ma swojego trenera opiekuna.
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Bakterią
w raka
Czy bakterie mogą nam pomóc pokonać raka? Wstępne badania wskazują na to, że odpowiedź układu immunologicznego na bakterie
wstrzyknięte do wnętrza guza nowotworowego może zostać wykorzystana do walki z rakiem. Choć realizacja pomysłu jest jak najbardziej
współczesna, to sama idea narodziła się w latach 90. XIX wieku.

w

illiam Coley był młodym chirurgiem, gdy 130 lat
temu postanowił znaleźć sposób na uleczenie
chorych na raka. Przeszukując dokumentację medyczną trafił na opis przypadku pacjenta z wciąż
powracającym mięsakiem na policzku, u którego
po ostatniej operacji rozwinęła się róża, choroba przenoszona przez
paciorkowce, z wysoką gorączką i gwałtownym przebiegiem.
Okazało się, że infekcja ta była zbawienna dla chorego,
ponieważ po jej przebyciu guz nowotworowy zniknął zupełnie.
To zainspirowało Coleya do eksperymentowania z bakteriami
wstrzykiwanymi w guzy nowotworowe. Żywe bakterie (głównie paciorkowce) okazały się zbyt nieprzewidywalne a część pacjentów
ze „wstępnej” grupy Coleya zmarło. Z czasem chirurg zaczął stosować bakterie unieszkodliwione wysoką temperaturą, co przyniosło zaskakująco dobre efekty. Preparaty z zabitymi bakteriami do
wstrzykiwania w guzy nowotworowe były stosowane aż do 1963
roku i były znane jako „toksyna Coleya”.
Z czasem metoda zaproponowana na przełomie wieków XIX i XX
została wyparta w onkologii przez lepiej przebadane i bezpieczniejsze chemioterapię i radioterapię.
Powrót do korzeni
Dysponujemy coraz lepszymi terapiami onkologicznymi, ale
musimy mierzyć się też z częstym brakiem odpowiedzi na leczenie
lub z nabywaniem oporności na terapię przez pacjentów z nowotworami. Dlatego też część naukowców powraca do historycznych
sposobów leczenia, sprawdzając ich skuteczność we współczesnych
warunkach.
Cztery lata temu międzynarodowy zespół badaczy udowodnił, że
metoda zaproponowana przez Coleya przynosi obiecujące wyniki
w leczeniu nowotworów litych u psów. W swojej pracy, która ukazała
się w renomowanym czasopiśmie „Science Translational Medicine”,
opisano jak u 6 z 16 psów z nowotworami litymi guzy zmniejszyły
się lub wręcz znikły po zastrzykach z żywymi bakteriami Clostridium novyi. Bakteria ta jest patogenem powodującym występowanie

gangreny na zakażonej powierzchni skóry, produkującym niebezpieczne toksyny. Dlatego też naukowcy wstrzykiwali zwierzętom
zmodyfikowane genetycznie bakterie, którym wyłączono geny odpowiedzialne za produkcję toksyn.
Obiecujące wyniki osiągnięte na zwierzętach ośmieliły naukowców, którzy przystąpili do badań klinicznych przy udziale ludzi,
prowadzonych przez onkologa Filipa Janku na University of Texas w Houston. Pierwszą pacjentką, poddaną terapii była 53-letnia
kobieta z mięsakiem gładkokomórkowym. Terapia spowodowała
zmniejszenie się guza i pacjentka była potem leczona innymi terapiami onkologicznymi.
Pierwszy sukces pozwolił na rozszerzenie badania na kolejne 23
osoby z zaawansowanymi nowotworami litymi: mięsakami, rakami
piersi czy czerniakami. Badanie zostało przeprowadzone między
2013 a 2017 rokiem. Każdy z pacjentów otrzymał jeden zastrzyk,
zawierający od 10 tysięcy do 3 milionów przetrwalników bakterii.
Powtórna dawka bakterii nie przyniosła lepszego efektu terapeutycznego, co udowodniono na jednym z pacjentów.
Zaskakująco dobre wyniki
Wyniki terapii okazały się być zaskoczeniem nawet dla samych
naukowców. U 19 osób, leczonych zastrzykami z endosporami bakteryjnymi, guz albo przestał rosnąć, albo wręcz malał. Efekt okazał
się nie tylko lokalny (choć takiego się spodziewano): w niektórych
przypadkach redukcji uległy też guzy w innych częściach ciała niż te,
w które wstrzyknięto bakterie. Nie znany jest dokładny wpływ ilości
podanych do guza przetrwalników na skuteczność terapii, jednak
zauważono, że u pacjentów, którym podano najwyższe dawki, rozwinęła się gangrena i niebezpieczna dla życia sepsa.
Obecnie planowane jest rozpoczęcie badania, w którym zastrzyki
z przetrwalników C. novyi zostaną połączone z terapią inhibitorami
punktów kontrolnych, obiecującą grupą leków stosowanych immunoterapii onkologicznej.
Autor: Anna Różańska
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Staniki niezbędniki
Ile biustonoszy trzeba mieć w swojej szafie? Czy dwa to wystarczające wyposażenie szuflady z bielizną? Czy też pięć będzie idealną opcją?
A może powinnyśmy mieć jeden biustonosz na każdy dzień tygodnia? O tym, jak skompletować stanikowy niezbędnik opowiada Izabela
Sakutova, międzynarodowy ekspert od brafittingu i lingerie stylingu.

w

iele kobiet ma w swojej szafie tylko jeden lub
dwa biustonosze, których używa cały czas
bez wzglądu na okazję czy rodzaj stroju. Tymczasem nasza stanikowa szuflada powinna
spełniać wymogi różnych sytuacji, dlatego
powinnyśmy mieć w niej przynajmniej trzy podstawowe typy
biustonoszy.
Pierwszy – to tzw. stanik na co dzień. Ma spełniać dwa podstawowe zadania: zapewniać komfort oraz odpowiednie podtrzymanie. Najlepiej sprawdzi się gładki, w neutralnym kolorze, który
nie będzie widoczny, gdy założymy go pod dopasowany, jasny lub
półprzezroczysty strój.
Drugi model, który koniecznie trzeba mieć na wyposażeniu to
biustonosz do tzw. zadań specjalnych, czyli taki z odpinanymi
ramiączkami (tzw. strapless). Świetnie sprawdzi się do sukienek czy
bluzek z okrytymi ramionami. To idealny towarzysz dla kreacji koktajlowych albo wieczorowych.
Ostatnim z must have w damskiej szufladzie z bielizną jest wg
Izabeli Sakutovej zestaw bielizny na wyjątkowe okazje. – Każda kobieta powinna mieć w swojej szafie przynajmniej jeden komplet
uwodzicielskiej bielizny w mocnych, nasyconych barwach (np. czerwieni, fuksji, fioletu lub klasycznej seksownej czerni). Przepych koronek, kunsztownych haftów, szlachetnych materiałów (np. satyny)
oraz biżuteryjnych zdobień jest tu jak najbardziej na miejscu. Kroje
biustonoszy mogą być również bardziej odważne. Dzięki temu nie
tylko zrobimy wrażenie, lecz także będziemy wyglądać i czuć się fantastycznie!
Czy to oznacza, że trzy staniki to wystarczająca liczba jaką powinnyśmy posiadać? NIE!

W naszej szufladzie powinno ich być znacznie więcej niż trzy
sztuki. Kompletując ją musimy wziąć pod uwagę charakter naszej
pracy i związany z nią dress code. Jeśli na przykład pracujemy w banku i na co dzień nosimy koszule, pod którymi biustonosz nie może
być widoczny, to powinnyśmy wybrać biustonosz typu t-shirt, z gładką, bezszwową miseczką, w kolorze beżu lub pudrowego różu. Taki
biustonosz nie będzie odznaczał się ani kolorem, ani teksturą pod
delikatną koszulą. Tego typu biustonosze będziemy potrzebować
w więcej niż jednej sztuce. Dlaczego nie możemy używać tego
samego biustonosza przez kolejne 5 dni z rzędu? - Staniki są produkowane z elastycznych materiałów, które zawierają w sobie włókna
elastanowe. Największym wrogiem tych włókien jest wysoka temperatura. Pod jej wpływem twardnieją i łamią się. W ciągu dnia nosimy biustonosz średnio przez 12 godzin. Jest on tym samym w bezpośrednim kontakcie z naszym ciałem, którego temperatura oscyluje
w granicach 37oC. Aby służył nam jak najdłużej, nie możemy przegrzewać go kilka dni z rzędu. Po każdym dniu noszenia trzeba mu dać
przynajmniej jedną dobę odpoczynku, aby delikatne włókna powróciły do swojego pierwotnego kształtu. W ten sposób przedłużamy
jego użytkowanie i zapewniamy sobie odpowiednie podtrzymanie.
W naszej szufladzie powinnyśmy mieć tyle biustonoszy, by móc
zastosować poniższą zasadę brafittingowego bhp – dodaje na
koniec nasza ekspertka.
Tworząc swoją kolekcję staników, bierzmy zawsze pod uwagę
nasz indywidualny styl życia. Zadbajmy o to, aby typ biustonosza, który najczęściej nosimy, mieć w kilku sztukach. Dzięki temu
zachowają one dobrą kondycję na dłużej.
Więcej porad znajdziecie w jedynej książce poświęconej brafittingowi autorstwa Izabeli Sakutovej „Brafitting, czyli lifting piersi bez
skalpela” i na stronie www.izabelasakutova.com
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Nakarm (dobre) bakterie
Probiotyki, prebiotyki czy synbiotyki: który z preparatów najlepiej jest wybrać, gdy stosujemy antybiotykoterapię? I jak właściwie działają one
w ludzkim organizmie?

n

iektórzy naukowcy sugerują, że wewnątrz
nas żyje drugi organizm, złożony z miliardów
bakterii, bytujących w naszych jelitach. Skład
mikroflory jelitowej jest dla każdego unikalny,
może jednak zmieniać się z czasem pod wpływem wielu czynników, w tym sposobu odżywiania się, stresu czy
stosowanych leków – w szczególności antybiotyków.
W normalnych warunkach w naszych jelitach dominują sprzyjające nam bakterie (głównie kwasu mlekowego), a szkodliwe patogeny stanowią zaledwie 10 procent całej mikroflory.
Dieta bogata w proste cukry, nadmiar stresu czy leczenie antybiotykami może zachwiać tą kruchą równowagą, powodując nadmierne namnażanie się szkodliwych drobnoustrojów,
produkujących amoniak, azotyny, aminy i inne substancje po-

przez mikroorganizmy, stymulujące wzrost człowieka i zwierzęcia”. Dzisiejsza definicja WHO z 2002 roku za probiotyki uznaje „żywe organizmy, które podawane w odpowiednich ilościach wykazują korzystne działanie zdrowotne”. Probiotykami są
głównie bakterie (z rodzaju Lactobacillus oraz Bifidobacterium),
choć mogą to też być grzyby (np. drożdżaki Saccharomyces animalis). Żeby mogły być one uznane za probiotyki, muszą pochodzić z flory jelitowej zdrowego człowieka, mieć historię bezpiecznego ich stosowania w przeszłości, brak działań ubocznych,
być konkurencyjne wobec mikroflory już obecnej w jelitach oraz
być odporne na działanie kwasu żołądkowego.
Skwaśniałe? To dobre!
Choć pierwsza definicja probiotyku pochodzi sprzed ponad
pół wieku, to ludzkość probiotyki stosowała od tysiącleci. Już
w starożytności na Bliskim Wschodzie, w Rzymie oraz w Grecji
spożywano sfermentowane produkty mleczne, które pomagały
w leczeniu chorób układu pokarmowego oraz pobudzały apetyt. Gorącym orędownikiem pozytywnego wpływu bakterii
kwasu mlekowego na zdrowie człowieka był Ilja Miecznikow,
laureat Nagrody Nobla z dziedziny medycyny z 1908 r. Uważał
on, że źródłem zdrowia i długowieczności bułgarskich chłopów
jest spożywanie dużych ilości jogurtów.
I to właśnie w jogurtach, kefirach, maślance, skwaśniałym mleku czy kiszonej kapuście i ogórkach możemy znaleźć probiotyczne bakterie. Niekiedy jednak równowaga w jelitach jest zbyt
zaburzona, żeby udało się ją przywrócić dietą bogatą w produkty fermentacji mlekowej – wtedy najlepiej jest sięgnąć po suplementy z liofilizowanymi bakteriami. Liofilizacja oznacza usuwanie wody z zamrożonego preparatu, a dla bakterii oznacza po
prostu przejście w stan uśpienia. Preparaty probiotyczne stosowane są również miejscowo po antybiotykoterapii w kuracjach
ginekologicznych.
Uczta dla bakterii

drażniające układ pokarmowy oraz prowadzące do nieprzyjemnych zaparć, biegunek czy nawet uszkodzeń jelit. Receptą
na ten stan jest przywrócenie prawidłowych proporcji między
„dobrymi” i „złymi” bakteriami. W tym właśnie celu stosuje się
probiotyki.
„Dla życia”
Nazwa priobotyk pochodzi od greckich słów „pro bios”, czyli
„dla życia”. Po raz pierwszy użytą ją w 1954 roku w pracy o niekorzystnym wpływie antybiotyków oraz korzystnym wpływie niektórych bakterii na florę jelitową. Pierwsza definicja pojawiła się
dekadę później i za probiotyk uznawała „substancję wytwarzaną

Wspomniane wcześniej prebiotyki są niczym innym, jak
„ucztą” dla bakterii probiotycznych. Pod względem chemicznym są do fruktooligosacharydy, np. inulina czy oligofruktoza.
Występują naturalnie w niektórych produktach roślinnych, w
tym w karczochach, cykorii, szaparagach czy czosnku. W żadnym razie prebiotyki nie mogą zastąpić probiotyków, mają za
zadanie tylko ją wspomagać.
Coraz częściej można usłyszeć o synbiotykach, dostępnych
na aptecznych półkach. Takie preparaty są połączeniem probiotyków (a więc bakterii) i prebiotyków (czyli jedzenia dla nich).
Na razie zbyt niewiele badań sprawdzało, czy takie połączenie
jest lepsze niż każdy z produktów osobno, dlatego nie można
jednoznacznie określić, czy warto sięgać po synbiotyki podczas
kuracji antybiotykowych.
Autor: Anna Różańska

Zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia,
odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwili zadumy.
Wszelkiej pomyślności w Nowym Roku oraz spełnienia w życiu osobistym i zawodowym
życzy Instytut Zdrowia i Urody YASUMI

Dziękujemy, że jesteście z nami
Instytut Zdrowia i Urody YASUMI, ul. Zwycięstwa 176, tel. 881 097 757
www.koszalin.yasumi.pl
koszalin@yasumi.pl
FB: yasumi instytut zdrowia i urody w Koszalinie
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Enzym
uwolni
od papierosa?
Sześć na dziesięć osób, które kiedykolwiek zapalą papierosa, zostanie nałogowymi palaczami a trzy czwarte rzucających palenie wróci do
papierosów. Dlatego badacze szukają sposobu na skuteczną walkę z nikotynizmem – wydaje się, że pomóc w wychodzeniu z nałogu może
pewien zmodyfikowany enzym.

n

ikotyna jest alkaloidem, który szybko wchłania się przez błony śluzowe i przenika barierę
krew-mózg. Łączy się z receptorami nikotynowymi i oddziałuje na ośrodek nagrody
w mózgu, dlatego zapalenie papierosa lub
zażycie nikotyny w inny sposób sprawia przyjemność. Nikotynizm może się pogłębiać a palacz z czasem może potrzebować
coraz większych dawek nikotyny, aby odczuć ten sam przyjemny
efekt. Charakterystyczne dla uzależnienia od papierosów jest to,
że świadomość zagrożeń wynikających z kontynuowania nałogu
nie powoduje zaprzestania sięgania po tytoń.
Dlatego naukowcy chcą pomóc osobom uzależnionym od
palenia papierosów wyjście z nałogu. Wiadomo, że całkowite
zablokowanie działania nikotyny wiąże się z wieloma nieprzyjemnymi objawami odstawienia, dlatego takie środki nie są na
dłuższą metę skuteczne. Amerykańscy badacze opracowali więc
enzym, który usuwa dostatecznie dużą ilość nikotyny z krwioobiegu, aby stopniowo zmniejszać poziom uzależnienia (co ułatwi rzucenie palenia), ale zostawia jej wystarczającą zawartość,
aby organizm nie odczuwał negatywnych skutków odstawienia.
Zmodyfikowany przez naukowców enzym zdał na razie egzamin
w leczeniu nałogu u gryzoni.
Badacze zmodyfikowali naturalnie występujący u bakterii
Pseudomonas putida enzym rozkładający nikotynę tak, aby
zmienić jego właściwości farmakologiczne. Wstępne badania
wykazały, że modyfikacja NicA2-J1 silnie obniżała poziom nikotyny we krwi szczurów, dlatego postanowiono przetestować ją
w zaawansowanym modelu zwierzęcego uzależnienia od nikotyny.
Na początku przez 12 dni zwierzęta przebywały w komorze,
w której miały nieograniczony dostęp do nikotyny – wystarczyło,
że nacisnęły dźwignię. W ten sposób wytworzono w nich
uzależnienie. Następnie ograniczono szczurom dostęp do
nikotyny: mogły z niej korzystać co 48 godzin. W ten sposób
w przerwach w dostępie do alkaloidu zwierzęta demonstrowały
objawy odstawienia, a w momentach dostępu ich nałóg się pogłębiał. Część zwierząt, którymi podawano NicA2-J1, w okresach

przerwy w dostępie do nikotyny miały mniejsze objawy odstawienia (np. poziom agresji) niż gryzonie z grupy kontrolnej. A to
świadczy o mniej dotkliwym wychodzeniu z nałogu.
W drugiej części badania zwierzęta uzależnione od nikotyny
przebywały w zmodyfikowanej komorze. W nowym miejscu naciśnięcie dźwigni podającej nikotynę wiązało się z 30-procentowym prawdopodobieństwem porażenia zwierzęcia prądem.
W przypadku zwierząt z grupy kontrolnej nie spowodowało
to zmniejszenia chęci korzystania z dźwigni – dokładnie tak,
jak u ludzi często choroba (np. serca czy płuc) nie powoduje
zaprzestania palenia papierosów. Natomiast szczury, którym
podawano zmodyfikowany enzym NicA2-J1, szybko zaczęły zmniejszać częstotliwość korzystania z dźwigni dozującej nikotynę
i przyjmowały jej mniej.
W trzeciej części badania gryzoniom zabrano dostęp do nikotyny na 10 dni. Po tym okresie naukowcy podali zwierzętom taką
ilość alkaloidu, aby przywrócić w nich nałóg, oraz ponownie umieścili w komorze z nieograniczonym dostępem do nikotyny, jak
w pierwszej części badania. W takich warunkach szczury, które
przyjmowały NicA2-J1 rzadziej sięgały po dźwignię niż zwierzęta z grupy kontrolnej!
Wyniki, które zostały opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Science Advances” pokazują, że w zaawansowanym modelu zwierzęcym enzym okazał się być bardzo skuteczny w osłabianiu nałogu nikotynowego. Po pierwsze ograniczał liczne efekty
odstawienia uzależniającej substancji, co zdecydowanie może
pomóc w pierwszych momentach po rzuceniu papierosów. Po
drugie, chęć powrotu do nałogu u zwierząt przyjmujących zmodyfikowany enzym była wyraźnie mniejsza. Po trzecie, w obliczu
nieprzyjemności wynikających z zażywania nikotyny badane zwierzęta pod wpływem NicA2-J1 rzadziej korzystały z dostępu do
substancji uzależniającej.
Nie wiadomo jednak, czy i kiedy enzym będzie dostępny
w leczeniu uzależnienia od nikotyny u ludzi.
Autor: Anna Różańska

HIFU 3D
High Intensity
Focused Ultrasound

Już u nas najnowocześniejszy lifting
bez uciążliwej rekonwalescencji
- Lifting policzków, szyi i czoła
- Odmładzanie
- Ujędrnianie skóry
-Poprawa owalu twarzy
- Uniesienie opadających powiek
- Poprawa kolorytu skóry
- Odchudzanie wybranych partii ciała

Gabinet medycyny estetycznej
i laseroterapii Perfect Skin
pragnie podziekować wszystkm
klientom za zaufanie i dobre opinie
oraz złożyć życzenia
zdrowych i wesołych Świąt
Bożego Narodzenia
U nas znajdą Państwo zawsze zabiegi medycyny
estetycznej i laseroterapii na najwyższym
poziomie, konsultacje lekarskie, fachową
obsługę i konkurencyjne ceny usług.

Kontakt: ul. Zwycięstwa 17 lok 4 (wejście od ul. Dworcowej), 75-027 Koszalin, tel. 792 992 243
www.perfectskin-koszalin.pl
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Foto: Sonia Reiske

Koncert
wzruszeń
Nadkomplet słuchaczy uczestniczył
w koncercie galowym kończącym obchody 60-lecia powstania Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Koszalinie.
Sala Filharmonii Koszalińskiej wypełniła
się czynnymi i emerytowanymi pedagogami, absolwentami szkoły i obecnymi jej
uczniami. Wspaniały muzycznie wieczór
zakończył się spotkaniem towarzyskim
w hotelu Verde. Jak się poufnie dowiedzieliśmy tam również miały miejsce popisy i improwizacje muzyczne, a zabawa
zakończyła się nad ranem.

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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Foto: Agnieszka Orsa

Laury
Made
in Koszalin
Firmy, inicjatywy, osoby najlepiej promujące swoją działalnością Koszalin zostały
po raz czwarty nagrodzone w konkursie Laury Made in Koszalin. Uroczystą
galę przygotowało jak zawsze Centrum
Biznesu, które co roku bierze na siebie
obowiązki organizatora konkursu. Warto podkreślić, że z roku na rok wpływa
coraz więcej nominacji do tej honorowej
nagrody. Tegoroczne Laury w formie stylizowanego liścia ze stali szlachetnej wykonała firma Intermetal.

Niech wspaniały czas Bożego Narodzenia
upływa w zdrowiu, spokoju i rodzinnej atmosferze,
a Nowy 2019 Rok niech przyniesie
dar radości i energii, aby spełniły się wszelkie marzenia
życzą Zarząd i Współpracownicy
Miejskich Wodociągów i Kanalizacji w Koszalinie

WYGODNIE EKOLOGICZNIE SPRAWNIE

INTERNETOWE BIURO OBSŁUGI

Skontaktuj się z nami
Pobieraj wygodną i ekologiczną fakturę elektroniczną

Załóż konto w IBO
Sprawdzaj stan wodomierza

ZAWSZE BLISKO!
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
tel. centrala 94 342 62 69

ul. Wojska Polskiego 14
www.mwik.koszalin.pl

75-711 Koszalin
mwik.koszalin@wodkan.pl
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Foto: Izabela Rogowska

Troje w Galerii
Ratusz
Prace Anny Waluś (ilustracje), Dominiki Hofman (malarstwo) i Jerzego Lisaka
(malarstwo) można w grudniu br. oglądać
w galerii, którą stał się kilka lat temu hol
na II piętrze Urzędu Miejskiego w Koszalinie. Jest to miejsce ekspozycji dokonań
artystycznych profesjonalnych i amatorskich artystów z naszego miasta. Tym
razem prezentuje się troje plastyków
zawodowców.

Foto: Maciej Czernicki

Andrzejki
– sylwestrowe
przedbiegi
Dawno nie gościła u nas restauracja
Biała Dama ze swymi imprezami tematycznymi. Tym razem kilka obrazków
z niedawnej zabawy andrzejkowej w tym
mieleńskim lokalu. Jej uczestnicy żartowali, że to dobry trening taneczny przed
zbliżającym się sylwestrem.

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
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- 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,
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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
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