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NAJNOWOCZEŚNIEJSZA

KLINIKA CHIRURGII
I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ

W KOSZLAINIE

tel. 606 424 423
Koszalin ul. Głowiackiego 7

Budynek Uromedu

CHIRURGIA OGÓLNA I ONKOLOGICZNA
- operacje tarczycy
- operacje przepuklin
- operacje żylaków: klasyczne, laserowe i skleroterapia
- laparoskopowa cholecystektomia 
- leczenie chorób skóry i tkanki podskórnej
- korekcja blizn
- proktologia: (szczelina odbytu, przetoka odbytu, hemoroidy)
- leczenie komórkami macierzystymi
- choroby piersi, w tym ginekomastia i pseudoginekomastia
 
CHIRURGIA PLASTYCZNA
   - wyszczuplanie i modelowanie ciała:
       + abdominoplastyka (plastyka brzucha)
       + liposukcja laserowa LipoLife 3G
       + lipotransfer/lipofilling (piersi, pośladki, łydki, inne okolice)
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)
- lifting i korekta twarzy i szyi:
       + lipotransfer
       + endodermalny lifting skóry (ATTIVA)
       + nici ( w tym metoda EasyLift)
       + korekcja podbródka 
       + terapie łączone
 - chirurgia piersi:
       + powiększanie i rekonstrukcja  piersi
       + pomniejszanie i plastyka piersi
       + leczenie ginekomastii
   - chirurgia korekcyjna:
       + korekcja uszu
       + korekcja powiek
       + transfer komórek macierzystych
   - ginekologia klasyczna i estetyczna:
       + labioplastyka
       + plastyka pochwy i krocza
       + terapia punktu G
       + lipotransfer okolic intymnych
       + laseroterapia okolic intymnych
       + laser endowaginalny 
       + operacje klasyczne i laparoskopowe narządu rodnego
 
UROLOGIA 
- kompleksowe leczenie nietrzymania moczu:
          + laser endowaginalny
          + botox cystoskopowo
          + fotel magnetyczny Emsella (UROMED)
          + taśmy

REHABILITACJA MEDYCZNA – konsultacje lekarskie
ORTOPEDIA
- operacje haluksów i cieśni nadgarstka

TRANSPLANTACJA WŁOSÓW METODA FUE 
- System Smart Graft
MEDYCYNA ESTETYCZNA
KOSMETYKA PROFESJONALNA
MAKIJAŻ PERMANENTNY 
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ie ma ludzi niezastąpionych, to jasne. Ale są tacy, bez których jest 
już jakoś inaczej. Sprawy toczą się dalej, bo muszą, ale czegoś 
brakuje. Ostatecznie czas robi swoje, wszystko uciera się na nowo 
i zostaje tylko niejasne wrażenie, że jest nie tak jak było. Potem przy-
chodzi nowe pokolenie i okazuje się, że już tylko starsi na przykład 

wiedzą, kim był Marek Kotański. Założony przez niego Monar istnieje, działa, pomaga 
narkomanom i innym pogubionym ludziom, lecz jest to już – bez Niego – nieco inny 
Monar. Pewnie jeśli napiszę tutaj, że zdarzy się kiedyś tak, iż Wielka Orkiestra Świą-
tecznej Pomocy „grać” będzie dalej, ale już bez Jerzego Owsiaka, którego za jeszcze 
dłuższy czas ci co po nas przyjdą nie będą kojarzyć, to powiedzą Państwo: „bzdura”. 
Oczywiście życzę charyzmatycznemu pomysłodawcy WOŚP długich lat życia w zdro-
wiu i niegasnącej energii. Nie mam jednak złudzeń – każda generacja ma swój własny 
świat i trudno mieć o to pretensje. 

Ważna postać nie musi odejść na zawsze, byśmy mieli odczucie braku. Kiedy piszę 
„ważna postać” to mam na myśli nie tylko tych, których nazwiska wszystkim są znane. 
To również cisi bohaterowie dnia powszedniego. Przyznają Państwo, że są tacy, których 
znaczenie wyrasta bardzo ponad ich formalną rolę. Widzę w wyobraźni konkretne oso-
by, które spotykam na co dzień, ale pewnie każdy z nas, kiedy się nad tym zastanowi, 
znajdzie wokół siebie takie przykłady. O kim myślę? Choćby o nauczycielu, który nie 
pełni żadnej funkcji, a jest symbolem szkoły, w której pracuje. O pani dyrektor gene-
ralnej pewnej firmy budowlanej, która w  takim stopniu jest utożsamiana z firmą, że 
czasami do jej imienia ktoś z rozpędu doda nazwisko prezesa. O młodym szefie działu 
sprzedaży firmy deweloperskiej, który w takim stopniu ma wpływ na jej zewnętrzny 
obraz, że gdyby w pewnym momencie zmienił pracę i na jego miejscu znalazłby się 
ktoś inny, byłaby to już zupełnie inna firma. 

Nie piszę tego wszystkiego bez konkretnej przyczyny. W połowie lutego w kosza-
lińskim ratuszu odbyło się symboliczne pożegnanie Bardzo Ważnej Osoby. Na eme-
ryturę odeszła pani Małgorzata Bałdys. Pewnie niewielu Czytelnikom nazwisko coś 
mówi, o ile nie załatwiali spraw bezpośrednio z prezydentem miasta. Właściwie – z pre-
zydentami, bo pani Małgorzata to żywa historia Urzędu Miejskiego jako sekretarka 
wszystkich prezydentów po 1990 roku: Bogdana Krawczyka, Eugeniusza Redlarskie-
go, Antoniego Grzechowskiego, Henryka Sobolewskiego, Mirosława Mikietyńskiego 
i obecnego – Piotra Jedlińskiego. 

Sekretarka godna tego, by stanąć w roli wzorca w Sevres. Prawdziwy zawiadowca 
spraw, którego rola jest przez większość nieuświadomiona a jednak kluczowa. To oso-
by takie jak pani Małgorzata Bałdys mają bezcenne kajeciki, a w nich telefony do kogo 
trzeba. Kiedy wiceminister nie ma czasu dla prezydenta, osoba taka dzwoni do swej 
odpowiedniczki po drugiej stronie i nagle okazuje się, że i czas, i uwaga się znajdzie. 
Nie przesadzam. Byłem parę razy świadkiem sytuacji, że takim sposobem dało się za-
łatwić to, co niby nie do załatwienia.

Ale nie tylko to co związane z pracą tutaj się liczy. Żywa inteligencja, otwartość, życz-
liwość, opanowanie, odporność psychiczna, takt, dyskrecja – listę przymiotów można 
by ciągnąć. I wszystko to po to, by pełnić służebną rolę? Właśnie tak. W cieniu, a jed-
nak z ogromnym wpływem na bieg rzeczy. Każdy z szefów zgodzi się ze mną, że dobra 
sekretarka to skarb. 

Za biurkiem pani Małgorzaty siedzi już inna pani. Wypada życzyć, by jak poprzed-
niczka była podporą szefa i zyskała autorytet wśród współpracowników. A przesym-
patycznej świeżo upieczonej emerytce życzyć trzeba, by znalazła czas na napisanie 
wspomnień. Byłaby to arcyciekawa lektura. Dużo szczęścia, Pani Małgorzato.         

Andrzej Mielcarek

Foto: Agnieszka Orsa
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o roku - zawsze w drugi weekend lutego – wiel-
biciele zimowych kąpieli w morzu przyjeżdżają do 
Mielna z całego kraju oraz z Niemiec, Czech, Szwec-
ji i Wielkiej Brytanii. Tegoroczny zlot miał rekor-
dową frekwencję – 5022 osób. Dla przypomnienia: 

w ubiegłorocznym jubileuszowym XV Międzynarodowym Zlocie 

Morsów w Mielnie wzięło udział ok. 3500 morsów a do wody pod-
czas wspólnej kąpieli weszło 3212 osób. Tym samym zlot obronił 
swoją pozycję najważniejszego wydarzenia roku dla środowiska 
polskich morsów. 

Foto: Marlena Janiak 

W tegorocznym XVI Międzynarodowym Zlocie Morsów w Mielnie wzięło udział 5022 uczestników, a w finałowej niedzielnej wspólnej ką-
pieli - 4904. Najstarszym uczestnikiem zlotu był pan Stanisław Wolkiewicz (82 l.), a najstarszą uczestniczką pani Irena Gruszkiewicz (78 l.), 
która przyjechała na zlot z synem, wnuczką i dwójką prawnucząt, bo wszyscy morsują. Temperatura wody 10 lutego br. wynosiła 2 stopnie, 
powietrza 5 stopni Celsjusza.

Mielno pozostaje polską 
stolicą morsowania

c
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roczyste powołania z rąk wiceprezydenta Przemys-
ława Krzyżanowskiego nowi członkowie odebrali 
5 lutego br. Na spotkaniu obecni byli ustępu-
jący członkowie Rady, m.in. Barbara Jaroszyk, 
Wojciech Szwej, Joanna Chojecka, Rafał Wołyniak. 

Za wspólne obradowanie podziękował im przewodniczący, Edward 
Grzegorz Funke.

W skład nowej Rady Kultury weszli: Marcin Borchardt – aktor BTD, 
kierownik zespołów teatralnych, reżyser, współzałożyciel i prezes 
Stowarzyszenia „Aktorzy po godzinach”; Małgorzata Chodkows-
ka – współzałożycielka Fundacji Pokoloruj Świat, organizatorka 
akcji społeczno-kulturalnych; Ewa Czapik-Kowalewska – pedagog 
teatralny, reżyserka, animatorka kultury, szefowa Studia Artystycz-
nego im. Ziembińskich w CK105; Marta Czerwińska – od 2005 r. 
związana z sektorem pozarządowym, pracuje w Fundacji Nauka dla 
Środowiska; Marcin Golik – autor filmów reklamowych, prezentacji 
multimedialnych, teledysków; Michał Kaczmarek – współzałożyciel 
kawiarni Powidoki; Zosia Karbowiak – wokalistka, kompozytorka, 
producentka muzyczna; Anna Kowal – kierowniczka Działu Informa-
cyjno-Bibliograficznego Koszalińskiej Biblioteki Publicznej, Anna 
Makochonik – dziennikarka, Elżbieta Malczewska-Giemza – reży-
serka, pedagog teatralny, animatorka kultury w Pałacu Młodzieży; 
Maciej Osada-Sobczyński – kompozytor, pianista, nauczyciel muz-
yki; Mariusz Rodziewicz – dziennikarz, organizator Płytowej Giełdy 
GraMuzyka; Łukasz Waberski – członek Stowarzyszenia Na Przykład, 
współzałożyciel Studia Dobry Sztos.

Przewodniczącą Rady została wybrana Ewa-Czapik Kowalewska, 
zastępcą – Michał Kaczmarek.

Rada Kultury jest ciałem doradczym i jej zasadniczym zadaniem 
jest opiniowanie pomysłów i inicjatyw. Może również inicjować 
własne. Do tych, które udało się zrealizować ustępującej Radzie, jest 
powołanie do życia „Almanachu kultury koszalińskiej” czy organizac-

ja Koszalińskiego Kongresu Kultury (jego pomysłodawczynią była 
wieloletnia członkini Rady, Maria Ulicka).

Nowa Rada, jak podkreśla przewodnicząca Ewa Czapik-Kow-
alewska, zamierza działać ambitnie. – Za nami co prawda dopiero 
dwa spotkania, ale jesteśmy zgodni co do tego, że chcemy być 
aktywni, spotykać się często, nie tylko wydawać opinie, ale wspi-
erać środowisko artystyczne i mieć wkład w rozwój kulturalny 
naszego miasta – podkreśla. – Jestem przekonana, że Rada w tym 
składzie ma duży potencjał, bo tworzą ją ludzie doświadczeni, zaan-
gażowani, z otwartymi głowami. Na kolejnych spotkaniach będzie-
my zajmować się m.in. „koszalińską setką” czy Programem Rozwoju 
Kultury, a już docierają do nas głosy różnych środowisk na temat 
ewentualnych problemów do dyskusji.     

Kadencja Rady Kultury potrwa do 2023 roku.  

Choć została powołana zaledwie trzy tygodnie temu, już zdążyła się dwukrotnie zebrać i wydać pierwsze opinie. Tworzy ją trzynaście osób: 
pracownicy instytucji i placówek kultury, przedstawiciele i mediów oraz artyści.

Nowa Rada Kultury

u



BIURO AVON

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

Zostań naszą
Ambasadorką

AVON
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ani Ewa Krzymińska komentuje: - W naszych kre-
acjach kobiety czują się wyjątkowo piękne za spra-
wą wysokiej jakości materiałów oraz doskonałego 
kroju podkreślającego kobiecą sylwetkę. 

Nasza marka znana jest na całym świecie, a po jej kreacje sięgają 
znane postaci ze świata mody i biznesu. Wyróżniające ją kamienie 
Swarovskiego na stałe zagościły jako element rozpoznawalności 
marki. Rok 2019 bogaty będzie w ręcznie wykonane hafty, które na-
dają szczególnego charakteru całej kolekcji. 

Salony marki GIZIA można odwiedzić w  Nowym Jorku, Dubaju 
czy Moskwie. W Polsce najnowsze kolekcje dostępne są tylko w Ko-
szalinie przy ul. Zwycięstwa 40 C.H Jowisz, gdzie od 2010 roku mar-
ka ma swój oficjalny salon. 

Pani Ewa Krzymińska, organizatorka  pokazu, kieruje szczegól-
ne podziękowania za bezinteresowny udział w pokazie mody pani 

Agacie Dobrowolskiej – reżyserce pokazów mody oraz wszystkim 
Paniom, które wcieliły się w role modelek, a były to: Klaudia Guze, 
Agata Furmańczyk, Anna Kawczyńska, Ilona Zielińska, Sylwia Bora-
dyn, Kinga Kowalska, Klaudia Juszczak, Kamilla Cąkała, Joanna Za-
lewska, Magdalena Nakielna, Magdalena Augustyniak, Agata Znyk,  
Joanna Sterczyńska.

W przygotowaniu pokazu pomogły makijażystki: Martyna Kotec-
ka, Wioletta Pańka, Aleksandra Pająk oraz salony stylizacji fryzur - 
Piotr Pająk i Natalia Klimsiak. 

Foto: Sebastian Głowala 

Salon firmowy GIZIA
Ewa Krzyminska

ul. Zwyciestwa 40, CH Jowisz
 FB / GIZIA.polska

INSTAGRAM / gizia_polska

16 lutego br. GIZIA Polska zaprezentowała swoją najnowszą kolekcję podczas VIII edycji Charytatywnego Balu Prezydenckiego w Koszali-
nie. Ewa Krzymińska, właścicielka koszalińskiego salonu GIZIA mówi: - Całym sercem wspieramy takie wydarzenia. W tym roku przekazaliśmy 
na aukcję jedną kreację z najnowszej kolekcji marki. Uzyskane pieniądze zasiliły dochód z balu, który zostanie przekazany Hospicjum im. św. 
Maksymiliana Kolbego oraz na rzecz Domu Samotnej Matki „Dar Życia”.

Pokaz kreacji marki GIZIA

p
Pokaz spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. W zgodnej opinii uczestników balu, był wielkim sukcesem. 



Wydarzenia 13 





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

10% RABATU DLA KAŻDEGO NOWEGO KLIENTA

Nowość! Robimy bukiety z HERBAT

reklama
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a widzów podczas gali będzie czekać mnóstwo 
wrażeń i niespodzianek, a także specjalnie przy-
gotowany wideoklip, przybliżający teatr, jego 
przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. 

Sama „Gąska” Nikołaja Kolady to gorzka komedia, której akcja 
dzieje się za kulisami prowincjonalnego teatru. Trzy kobiety, dwóch 
mężczyzn, romans i dramat w stylu Czechowa gotowy. Na scenie zo-
baczymy: Żanettę Gruszczyńską-Ogonowską, Adriannę Jendroszek, 
Katarzynę Ulicką-Pydę, Piotra Krótkiego, Wojciecha Rogowskiego 
i Jacka Zdrojewskiego.

Akcja „Dotknij teatru” będzie drugim z wydarzeń jubileuszowym, 
połączonym z Międzynarodowym Dniem Teatru przypadającym 27 
marca. To coś, co koszalinianie bardzo lubią, a więc nocne zwiedza-
nie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego nie tylko od kulis, bo będzie 
okazja zajrzeć we wszystkie niedostępne na co dzień teatralne za-
kamarki. Otwarte będą sceny, garderoby, pracownie, a spacer po 
kuluarach uprzyjemnią sceny w wykonaniu aktorów. 28 i 29 marca 
BTD na wycieczkę zaprasza grupy zorganizowane.

Będzie też okazja zabrać ze sobą z teatru pamiątkę – BTD urucho-
mi teatralny zakątek fotograficzny, gdzie będzie można zrobić sobie 

zdjęcie z użyciem masek, elementów kostiumów, scenografii i rekwi-
zytów. 

Widzów Telewizji Kablowej MAX, teatr zaprasza na kontynuację 
niegdyś bardzo popularnej serii programów „Doborowa obsada”. 
Kilka lat temu na antenie pojawiali się aktorzy, tym razem będą to 
także inne osoby pracujące przy produkcji spektakli.   

Przypomnijmy. Historia BTD rozpoczęła się za sprawą Stefana Na-
falski, pierwszego dyrektora naczelnego, Jerzego Jurowskiego oraz 
Ireny Górskiej-Damięckiej (1953-1955), kierownika artystycznego, 
której Bałtycki Teatr Dramatyczny zawdzięcza nazwę. Irena Górska 
nazywała go także teatrem ludzi żarliwych. Powstał jesienią 1953 
roku. Pierwszy sezon artystyczny rozpoczął się premierą „Ślubów 
panieńskich” w reżyserii Ireny Górskiej-Damięckiej, ze scenografią 
Feliksa Krassowskiego. Próby odbywały się w świetlicy Ligii Kobiet, 
później sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisła-
wa Dubois. Premiera odbyła się 16 stycznia 1954 roku w budynku 
Wojewódzkiego Domu Kultury. Od 1958 roku teatr nosi imię Juliu-
sza Słowackiego, nadane przy okazji uroczystej premiery „Fantaze-
go” w inscenizacji Tadeusza Aleksandrowicza, która odbyła się 12 
kwietnia 1958 roku w nowo oddanym do użytku gmachu koszaliń-
skiej sceny. 

Obchody jubileuszu potrwają cały marzec. Ogólnym zamysłem jest otwarcie teatru dla widzów – będą temu służyć wszystkie przygotowane 
przez BTD atrakcje, na czele z główną: premierą spektaklu „Gąska” w reżyserii Pawła Szkotaka – 23 marca o godz. 19, połączoną z uroczystą galą. 

Bałtycki Teatr Dramatyczny 
świętuje 65-lecie

n
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Anna Naszydłowska planowała zostać fizjoterapeutką, a  została kosmetologiem. Mieszkała 
w Poznaniu, ale wróciła do rodzinnego Koszalina. Prawie trzy lata temu otworzyła tu Centrum 
Depilacji Laserowej Top Laser, oferując usługi wówczas jeszcze niepopularne. Dziś jest w dzie-

dzinie depilacji ekspertem, a do gabinetu zaprasza też na inne, wartościowe zabiegi.

Centrum Depilacji Laserowej Top Laser

Depilacja 
bez tajemnic
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ierwsze wrażenie po wejściu do Centrum Depilacji 
Laserowej Top Laser: schludnie, jasno i kameralnie. 
Biel, kilka eleganckich mebli, dyskretne ozdoby, 
czasopisma równo ułożone na stoliku i nienachal-
na muzyka. Spokojnie, przyjemnie. Jak się szybko 

okaże, ten minimalizm i porządek doskonale odzwierciedla  właści-
cielkę gabinetu, Annę Naszydłowską – skupioną, konkretną, precy-
zyjnie, z ogromną wiedzą opowiadającą o zawodzie, kosmetologii 
i filozofii działania jej firmy.

Pani Anna salon otworzyła cztery lata po studiach: - Pomysł naro-
dził się pod koniec 2015 roku, kiedy jeszcze mieszkałam w Poznaniu 
– mówi. - Tam studiowałam i przez trzy lata pracowałam w kilku salo-
nach kosmetologicznych. W pewnym momencie stwierdziłam, że to 
dla mnie za mało. Czułam, że się nie rozwijam, warunki pracy i zarob-
ki też nie były najlepsze. Poza tym, obserwowałam, jak funkcjonują 
gabinety i uznałam, że dam radę poprowadzić własny - w Koszalinie. 
W Poznaniu jest ogromna konkurencja, właściwie każde osiedle ma 
własny salon kosmetologiczny, czasem kilka. Założyłam, że w rodzin-
nym mieście będzie łatwiej. Nawet teraz, gdy gabinetów jest sporo, 
rynek wciąż nie jest przesycony.

Od pomysłu do realizacji minęło zaledwie pół roku. Centrum 
Depilacji Laserowej Top Laser zaczęło  działać w lipcu 2016 roku, 
od początku przy ulicy Jana z Kolna. – Decyzja była spontanicz-
na, a wszystko potoczyło się szybko – wspomina pani Anna. – Los 
mi sprzyjał. Nic mnie w Poznaniu nie trzymało poza mieszkaniem, 
które udało mi się błyskawicznie sprzedać, mimo że było położone 
w „trudnej” dzielnicy. Do Koszalina coś mnie ciągnęło. Zawsze się tu 
dobrze czułam, miałam fajne dzieciństwo. Nie żałuję, tym bardziej 
że trzy miesiące po powrocie poznałam męża. Widocznie tak miało 
być.

Od początku stawiała przede wszystkim na depilację lasero-
wą i do tej pory jest ona flagową ofertą salonu, określoną zresztą 
w nazwie. Dziś jest to zabieg dość powszechny, ale trzy lata temu 
jeszcze tak nie było. – Niewiele gabinetów dysponowało laserem 
diodowym, a więc trwale usuwającym owłosienie – wspomina Anna 
Naszydłowska. – Wiele dzierżawiło lub używało sprzętu niekoniecz-
nie dobrej jakości. Ja zainwestowałam w system LightSheer DUET 
– sprawdzony, od wielu lat obecny na rynku, uznanego producenta.

Laser, o którym mowa, posiada dwie głowice emitujące światło 
diodowe. Pierwsza o wymiarach 9×9 mm służy do bardzo skutecz-
nej i precyzyjnej depilacji dowolnych, mniejszych obszarów ciała 
(np. bikini, twarz). Chłodzona szafirowa końcówka zapobiega opa-
rzeniom nawet przy bardzo wysokich mocach, dzięki czemu maleje 
ryzyko komplikacji pozabiegowych. Druga głowica to nowatorskie 
połączenie dużej powierzchni zabiegowej 22×35 mm z podciśnie-
niem, co umożliwia bardzo szybką i skuteczną depilację dużych 
powierzchni ciała, jak nogi, plecy czy klatka piersiowa. Warto do-
dać, że urządzenie jest na bieżąco serwisowane, a więc absolutnie 
bezpieczne, wciąż zachowuje najwyższe normy działania. Pani Anna 
podsumowuje krótko: – Ten laser jest po prostu niezawodny!  

Na zakup tak dobrego sprzętu pozwoliła Annie Naszydłowskiej 
dotacja na rozpoczęcie działalności, pożyczka medyczna i remonto-
wa. Pieniędzy wystarczyło również na urządzenie gabinetu.

Właścicielka sama zaprojektowała wnętrze. – Trudno było zna-
leźć odpowiedni lokal – przyznaje. – Zależało mi, aby znajdował się 
w centrum miasta. I znów sprzyjał mi los. Miejsce wypatrzyła moja 
mama. Spodobało mi się – fajna dzielnica, trochę na uboczu, dość 
ruchliwa, ale nie hałaśliwa. Wcześniej znajdowało się tu solarium, 
więc zastałam pomarańczowe i niebieskie ściany. Wszystko trzeba 
było wyburzyć i postawić kilka ścian, wszystko od nowa wymalować. 

Pracy było sporo, ale po remoncie okazało się, że miejsce jest opty-
malne dla potrzeb salonu.

Poza przestronną recepcją – ma dwa spore pokoje. W pierwszym 
odbywa się depilacja. Jest położony w głębi, co sprzyja intymnemu 
charakterowi zabiegu. Drugi służy pozostałym zabiegom. W gabine-
cie jest też toaleta z prysznicem, w której można się odświeżyć przed 
lub po zabiegach. Niemal pod oknami salonu znajduje się parking.

– Wydawało się, że rzucam się na głęboką wodę, choć z drugiej 
strony, startując od zera nie ryzykuje się utraty majątku – wspomi-
na początki właścicielka CDL Top Laser. – Oczywiście, stresowałam 

p
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się. Zwłaszcza pierwsze miesiące były trudne, ale byłam pozytywnie 
nastawiona, przeszłam ten etap i nigdy nie myślałam, że podjęłam 
złą decyzję. Salon się rozwinął i nadal rozwija. Mam też mnóstwo 
pozytywnych informacji zwrotnych, także od osób, które korzystały 
wcześniej z depilacji, ale miały złe doświadczenia.

Z czasem pojawiły się kolejne inwestycje, sprzęt, pozycje oferty 
i pracownicy. Obecnie poza panią Anną w salonie pracuje licencjo-
nawana kosmetolog Marta Góral, absolwentka Poznańskiej Wyższej 
Szkoły Pedagogiki i Administracji (Wydział Zdrowia Publicznego). 

Obie wykonują wszystkie zabiegi, choć każda ma ulubione – pani 

Anna specjalizuje się w depilacji, pani Marta w zabiegach na twarz 
i ciało. Obie wciąż regularnie korzystają ze specjalistycznych szko-
leń. Właścicielka gabinetu planuje zatrudnić kolejną osobę, choć 
przyznaje, że wcale niełatwo o dobrego kosmetologa, a wysokie 
kwalifikacje personelu są dla niej nieodzowne.

Oferta CDL Top Laser jest bardzo skonkretyzowana. Poza depila-
cją wśród zabiegów znajduje się: mezoterapia (igłowa, mikroigłowa 
i nanoigłowa), lipoliza iniekcyjna, karbosyterapia, lifting twarzy Win-
back Beauty, nici PDO, pilingi medyczne plus kilka nieco „lżejszych” 
pozycji: mikroderbarazja diamentowa, piling kawitacyjny, zabiegi 
przecitrądzikowe, na przebarwienia, masaż czy nowość: lifting rzęs. 

Właścicielka konstruowała ofertę metodycznie od samego po-
czątku, stawiając na kilka dobrych, mocnych zabiegów, zamiast dłu-
gą listę usług. – Już na studiach bardziej od kosmetologii „upiększa-
jącej” interesowały mnie zabiegi inwazyjne, może dlatego, że lubię 
szybko widzieć efekty swojej pracy – uśmiecha się Anna Naszydłow-
ska. – Zawsze czułam się mocna w depilacji laserowej. Mam dużą 
wprawę w jej wykonywaniu, a to bardzo ważne, bo wpływa nie tylko 
na efekt, ale i przebieg samego zabiegu.

Nie da się ukryć: depilacja nie jest zabiegiem najprzyjemniej-
szym, zwłaszcza gdy owłosienie usuwane jest z intymnych części 
ciała. Anna Naszydłowska przyznaje, że właśnie depilacja bikini i bi-
kini głębokiego jest dziś wybierana najczęściej i to nie tylko przez 
panie. – Staramy się stworzyć miłą atmosferę, bo to zabieg intymny 
– zaznacza. – Klienci czują się skrępowani, szczególnie za pierwszym 
razem, choć zawsze powtarzam, że jesteśmy trochę jak lekarze: robi-
my mnóstwo zabiegów i nie ma się czego wstydzić. Bardzo dbamy, 
by zminimalizować wszelkie nieprzyjemne odczucia, chłodzimy de-
pilowane miejsca.

Panie poza sferami intymnymi, najczęściej wybierają łydki, pachy, 
twarz (wąsik, brodę). Panowie – jest ich wciąż niewielu – plecy, klat-
kę piersiową i ramiona. W zasadzie wydepilować można wszystko. 
Trzeba pamiętać, że zabiegi wymagają powtórzeń. Ilu, to zależy od 
indywidualnych predyspozycji, na które składa się gospodarka hor-
monalna czy kolor włosów. Odległości czasowe między kolejnymi 
zabiegami serii wynoszą kilka tygodni, ponieważ depilowany włos 
musi znajdować się w fazie wzrostu (anagenu), inaczej nie podda 
się procesowi usuwania. Dlatego serię trzeba zaplanować, bo może 
potrwać od kilku miesięcy do nawet roku w przypadku nóg, a do-
datkowo wyłączone są z niej miesiące letnie, kiedy nie wykonuje się 
żadnych zabiegów laserowych na odkryte obszary ciała ze względu 
na możliwość poparzeń słonecznych czy powstania przebarwień. 
Najlepiej zacząć w październiku – jesień i zima to zdecydowanie naj-
odpowiedniejszy czas na laseroterapię.

W czasie naszej rozmowy dzwoni telefon. Klientka chce się umó-
wić na pierwszy zabieg depilacji. Pani Anna cierpliwie i wyczer-
pująco tłumaczy wszystkie związane z tym okoliczności, wypytuje 
o ewentualne choroby, dolegliwości, wymienia przeciwwskazania. 
Pyta, czy telefonicznie przypomnieć ustalony termin zabiegu, ale 
najpierw zaprasza klientkę na próbę laserową. Pytamy co to? – Cza-
sem, bardzo rzadko, zdarzają się uczulenia na laser – wyjaśnia Anna 
Naszydłowska. – Przed każdym zabiegiem depilacji przeprowadza-
my szczegółową, bezpłatną konsultację i wspomnianą próbę, by 
sprawdzić, czy nie zachodzi reakcja alergiczna. Jeśli klientka ma już 
za sobą taki zabieg i przebiegł bezproblemowo, prosimy jedynie 
o podpisanie stosownego oświadczenia.

Pani Anna o pracy mówi z prawdziwą pasją. Kosmetologia nie 
była jednak pierwszym wyborem, jeśli chodzi o studia, choć jeszcze 
w liceum natknęła się na opis – wówczas jeszcze – tajemniczego kie-
runku w prasie młodzieżowej. Artykuł wieszczył mu ogromną przy-
szłość i słusznie. 
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Zabiegi dostępne w CDL Top Laser:

Depilacja laserowa
Karboksyterapia
Mezoterapia igłowa
Mezoterapia mikroigłowa
Mezoterapia nanoigłowa
Lipoliza iniekcyjna
Nici PDO
pHFormula A.C.N.E. – walka z trądzikiem
pHFormula M.E.L.A. – walka z przebarwieniami
Cosmelan® Usuwanie przebarwień skóry
Peelingi medyczne kwasami
Peeling migdałowy 40%
Retix.C
Mikrodermabrazja diamentowa
Peeling kawitacyjny
Masaż twarzy
Lifting skóry Winback Beauty
PRX-T33®
Terapia tkankowa EstGen
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Pani Anna ostatecznie wybrała jednak fizjoterapię. Z kosmetolo-
gią zetknęła się ponownie trzy lata później, tym razem na dobre. 
Macierzysty kierunek nie spełniał jej oczekiwań, wiedziała, że fizjo-
terapia nie wyczerpuje jej zainteresowań, ale studiów nie przerwała. 
Podjęła równoległe. Na szczęście oba na tej samej uczelni – Uniwer-
sytecie Medycznym im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu. – Było 
bardzo ciężko, szczególnie przez pierwsze dwa lata, gdy biegałam 
między Wydziałem Nauk o Zdrowiu a Wydziałem Farmaceutycznym 
– opowiada. – Kosmetologia wciągnęła mnie od razu. To było „to”. 
Same studia prowadzone na Wydziale Farmaceutycznym o długich 
tradycjach były solidniejsze, ciekawsze, bardzo mi się podobały. 
Wiedza zdobyta na fizjoterapii trochę mi pomagała, niektóre zajęcia 
się powtarzały, ale w niektórych momentach takie równoległe stu-
diowanie było skrajnie wyczerpujące. Udało się.

Do fizjoterapii pani Anna nigdy nie chciała wrócić: – To ciężka 
dziedzina – mówi. – Typowo medyczna, wymagająca siły, angażująca 
fizycznie. Obciąża ręce, stawy, a ponadto z założenia poświęcona 
jest osobom chorym, kontuzjowanym. Kosmetologia jest po prostu 
przyjemniejsza. 

W obecnej pracy pomaga pani Annie wiedza o anatomii, zdro-
wiu, biologii i lekach, przydaje się ona też przy zabiegach opartych 
na masażu czy iniekcjach, ale generalnie obie te dziedziny nie mają 
ze sobą wiele wspólnego. – Nie mogłabym robić czegoś, czego nie 
lubię, co mnie męczy – podkreśla pani Anna. – Nie ciągnie mnie też 
do medycyny estetycznej. Lubię to, co robię teraz, sprawia mi to 
dużą satysfakcję. Depilacja nie ma przede mną tajemnic.

TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej
ul. Jana z Kolna 20, 75-204 Koszalin

tel: + 48 790 257 010
salon@top-laser.pl

Nowością w Centrum Depilacji Laserowej Top Laser są za-
biegi Winback Beauty. Dzięki działaniu pobudzającemu i dre-
nującemu terapia zapewnia widoczne korzyści w zakresie po-
prawiania urody i wyszczuplania. 

Jak działa Winback? Urządzenie generuje energię związa-
ną z  promieniowaniem elektromagnetycznym wytwarzanym 
przez prąd zmienny o  częstotliwości od 300kHz do 1MHz. 
Przekazuje ją za pomocą dwóch rodzajów elektrod, dlatego 
może ją dostarczać do ciała w sposób ogólny lub miejscowy 
oraz powierzchowny bądź głęboki. Dzięki odpowiedniemu 
doborowi parametrów, rodzaju elektrod, ich konfiguracji i za-
stosowanym protokołom terapeutycznym uzyskuje się efekty 
dokładnie tam, gdzie jest to pożądane. 

Działanie regenerujące Bioback: wznawia i nasila przemia-
ny wewnątrz- i zewnątrzkomórkowe w różnych warstwach skó-
ry, poprawiając jej napięcie i  wygładzając zmarszczki. Dzięki 
Winback skóra staje się jędrna i odzyskuje naturalny blask. 

Funkcja stymulująca Thermoback aktywuje metabolizm 
i optymalizuje uwalnianie złogów tłuszczu i toksyn, co pomaga 
w uzyskaniu szczupłej sylwetki. Zabieg jest nieinwazyjny i bez-
bolesny. Można go wykonywać przez cały rok.
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…Salony Ślubne Farage stworzone są głównie dla kobiet 
na chwilę przed najważniejszym w ich życiu wydarzeniem…

Magia poszukiwania sukni ślubnej porównywalna jest 
do spełniania marzeń z dzieciństwa, do których dołączył 
istotny i nowy element -„ON”…
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...i to dla Niego właśnie ma być nienagannie 
uroczo, kobieco, pociągająco...

One same więc - swoimi emocjami i radością 
inspirują nas do tego, co znaleźć mogą 
na naszych wieszakach i  co wydobędzie 
z nich ten niepowtarzalny blask…
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To właśnie stanowi dla 
nas najlepsze wyzwanie.

Zapraszamy - sprawdźcie 
nas, sprawdźcie swoje 
wyobrażenia o PIĘKNIE…
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Farage team
farage@faragebride.com
FB / SalonŚlubnyFarage
tel. 662 092 091
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dwiedzamy regularnie targi ślubne, obserwujemy 
najnowsze tendencje. Musimy stwierdzić, że suk-
nie polskich firm zarówno przez swoją elegancję 
jak i luksusowy wyraz wyróżniają się wyjątkowo-
ścią. Każdego roku obserwację tę potwierdzają 

kolejne pokazy najnowszych kolekcji. 

W sukniach tych można znaleźć  różne style - od tradycyjnych do 
ekstrawaganckich, ale zawsze wspólnym mianownikiem jest pod-
kreślanie kobiecości. Są naprawdę niepowtarzalne! Tak więc idąc za 
naszą dewizą, że Panna Młoda ma być królową na swoim przyjęciu, 
sprowadzamy takie właśnie wzory, ale jesteśmy również otwarci na 
indywidualne gusta. Wtedy możemy zaproponować kreację złożo-
ną z elementów zaczerpniętych z kilku różnych strojów. Oczywiście 
wtedy trzeba nieco dłużej poczekać na realizację zlecenia. 

Jeśli chodzi o najnowsze trendy, zaznacza się wyraźna tendencja 
do bardzo odważnych odkrytych gorsetów. Suknie wciąż są strojne, 
pełne delikatnych aplikacji i haftów. 

Ewidentnie 2019 jest rokiem brokatu. Dominujący ton na ostatnich 
targach w Duesseldorfie: dużo światła i połysku. Kolory: ecru, pudro-
wy róż, rzadko czysta biel - najczęściej czymś lekko przełamana. 

Zaczyna pojawiać się również tendencja do wprowadzania jako 
stroju ślubnego zestawów ze spodniami. Wygląda to tak, że do ołta-
rza albo do USC Panna Młoda idzie w stroju, który wygląda po pro-
stu jak „normalna” sukienka, a w pewnym momencie dla wygody 
odpina jakiś element dolny i zostaje w eleganckich spodniach i gór-
nej części wyglądającej jak bluzka. Akceptacja dla tego rozwiązania 
na tyle wzrasta, że u nas wkrótce na stałe pojawią się takie modele. 

Perfect Bride 
– najnowsze 
propozycje

o

Teresa 
Barska
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W naszym salonie staramy się prezentować suknie, które wzbudzają emocje na europejskich pokazach mody ślubnej. Zależy nam na tym, 
by zawsze cechowały je szyk i elegancja, a co za tym idzie, by były one uszyte z bardzo dobrych materiałów. 



Perfect Bride - Moda Ślubna, Koszalin, 
ul. Krzywoustego 4a/4 (Pasaż Millenium) 
Zapraszamy od poniedziałku do piątku 
w godzinach 11.00 – 17.00 
W soboty zapraszamy w godzinach 10.00 – 14.00 
Istnieje możliwość wizyty po godzinach 
po uprzedniej rezerwacji telefonicznej. 
Kontakt: tel. +48 94 34 77 401 lub +48 601 255 407 
E-mail: info@suknie-koszalin.pl 
www.suknie-koszalin.pl 
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Blue Marine Mielno
ul. Gen. Maczka 32 (d. Świerczewskiego), 76-032 Mielno

www.bluemarine.pl, tel. 530 148 015, sprzedaz@bluemarine.pl

Jedyna taka chwila w życiu, wyjątkowe miejsce
Sprawimy, że uroczystość weselna w Blue Marine pozostanie na długo w  pamięci Państwa oraz wszystkich Gości jako 

wyjątkowe wydarzenie.

Oferujemy miłą, profesjonalną obsługę oraz salę bankietową zaledwie kilkadziesiąt metrów od romantycznej, dzikiej plaży.

Pomagamy w doborze tortu, winietek, atrakcji, upominków dla Gości oraz przy dekorowaniu sali.

Z każdym z Państwa spotkamy się indywidualnie, by ustalić konieczne szczegóły. W oparciu o Państwa preferencje i wyzna-
czony budżet stworzymy ofertę, weryfikując możliwości i proponując wygodne rozwiązania.

Dołożymy wszelkich starań, by Państwa marzenia stały się faktem i by zyskały właściwą oprawę. W końcu jest tylko jeden 
taki dzień w życiu, a Państwo zasługują na to, co najlepsze!
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en, kto doświadczył ślubnych przygotowań, wie, jak 
wiele energii pochłaniają. Dla osób, które mają wadę 
wzroku i na co dzień nie rozstają się z okularami, cze-
kające ich chwile wzruszeń, zabawy i pamiątkowych 
zdjęć mogą okazać się nie lada wyzwaniem. W takich 

sytuacjach pomocą służy optometrysta.

- Jeśli trudno nam wyobrazić sobie siebie na ślubie albo innej waż-
nej uroczystości, w okularach, soczewki to sposób na wyjście z sytu-
acji i zadbanie o komfort widzenia – informuje Katarzyna Urbanowicz, 
optometrystka , która wraz z mężem Damianem prowadzi dwa salony 
optyczne OKULARNIA.  Podkreśla jednocześnie, że zamiana okularów 
na soczewki wymaga czasu i przygotowania się. – Nie odkładajmy tej 
decyzji na ostatnie dni przed ceremonią. Zdarza się, że wada wzroku 
oraz predyspozycje klienta wymagają więcej niż tylko jednej wizyty. 
Nikt od nas nie wychodzi bez odpowiedniego przygotowania i wie-
dzy na temat prawidłowego użytkowania soczewek. Uczymy, jak je 
zakładać i zdejmować, w jaki sposób przechowywać, by chronić oczy. 
Proszę pamiętać, że soczewki mają różne rozmiary. Rolą optometrysty 
jest dobór ich prawidłowej średnicy i krzywizny. Tylko wtedy soczewka 
będzie dopasowana do rogówki. Odradzam także kupowanie ich na 
portalach internetowych, bez konsultacji ze specjalistą. 

OKULARNIA oferuje soczewki wykonane w najnowszej technolo-
gii, gwarantującej wysoką przepuszczalność tlenu, a także bezpie-
czeństwo i komfort użytkowania dla gałki ocznej. Można wybrać te 

jednodniowe, albo zaopatrzyć się w np. miesięczne i specjalistyczne 
płyny do ich pielęgnacji. Często korzystamy z produktów wiodących 
firm, takich jak Cooper Vision.

- I jeszcze jedno – proszę nie martwić się, jeśli mamy znaczącą 
wadę wzroku. Producenci rozszerzyli zakres wyrobu soczewek i mo-
żemy je dobrać niemal dla każdego – podkreśla pani Katarzyna. – 
Powtarzam, niemal jak mantrę, naczelną zasadę – można mieć oku-
lary i obejść się bez soczewek, jeśli nam nie odpowiadają, ale nie 
można nosić wyłącznie soczewek. Okulary pozwalają gałce ocznej 
oddychać, odpocząć. Dbajmy o siebie i korzystajmy z profesjonal-
nych porad. 

- Jeśli okaże się, że soczewki nie są odpowiednie dla klienta, czy 
ze względu na jakiekolwiek przeciwskazania lub poczucie dyskom-
fortu, mamy tak bogaty wybór opraw, że z pewnością pomożemy 
wybrać okulary pasujące do okazji i stylizacji - zapewnia Damian 
Urbanowicz, właściciel OKULARNI. 

Autor: Monika Nieckarz

OPTYK OKULARNIA
Koszalin ul. Poprzeczna 1a
(Pasaż Czerwona Torebka)

kom. 607 881 776
Sianów ul. Armii Polskiej 20

kom. 606 500 142

Czy nie o to właśnie chodzi? Aby celebrować każdą niepowtarzalną chwilę podczas ślubu? Dostrzec wszystko to, co czyni ten dzień 
wyjątkowym? Zupełnie jak w poezji. Warto zadbać także o komfort widzenia, zwłaszcza, gdy na co dzień nosimy okulary korekcyjne. 
Z pomocą przychodzą profesjonalnie dobrane soczewki kontaktowe.

Gdy spojrzenie ma szczególne znaczenie …
czyli o soczewkach na ślubną ceremonię

t

Żaden dzień się nie powtórzy, 
nie ma dwóch podobnych nocy, 
dwóch tych samych pocałunków, 
dwóch jednakich spojrzeń w oczy (…)              
W. Szymborska, Nic dwa razy (fragm.)
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Ultrafiolet – kolor 2018 roku

Trzeba przyznać, że wybór tego koloru przez Instytut Pantone w  branży ślubnej 
okazał się strzałem w dziesiątkę. Głęboki, żywy, pełen wigoru – znakomicie sprawdza 
się jako element dekoracji, w tym – jak na prezentowanych obok zdjęciach – flory-
stycznych. Wśród ubiegłorocznych realizacji Agencji Ślubnej „Wymarzone Wesele” 
znalazła się uroczystość utrzymana właśnie w tonacjach fioletu, fuksji i różu. – Ważne, 
by decydując się na kolor przewodni wesela, wybrać kilka jego odcieni – zaznacza 
Paulina Leszczyńska. – Zyskujemy wtedy efekt lekkości, zamiast ciężkiego monochro-
matycznego, a  przypadku fioletu po prostu smutnego. Tu fiolet został dodatkowo 
przełamany zielenią i beżem. Bardzo ważnym elementem wystroju było oświetlenie, 
ponieważ wybrany przez parę młodą rustykalny obiekt sam w sobie był dość ciemny. 
Zdecydowaliśmy się rozjaśnić wnętrze ciepłym, żywym ogniem, a więc mnóstwem 
świec umieszczonych w szklanych naczyniach, które znalazły się na stołach. Ustawili-
śmy je także na podłodze.

Fiolety i  róże pojawiły się między innymi w  ozdobach, na przykład wstążkach 
i świecach dekorujących stoły i lampy, jednak nomen omen rozkwitły w dekoracjach 
kwiatowych, wykonanych przez Paulinę Leszczyńską. Ich forma nawiązuje do obowią-
zującego trendu – zamiast sztywnej bryły, ma sprawiać wrażenie lekkiej, swobodnej 
i okazałej. – Pracujemy na długich łodygach, żeby kompozycje wydawały się optycz-
nie większe – wyjaśnia Paulina Leszczyńska. – Ważny jest też dobór roślin. W tym wy-
padku użyliśmy m.in. hortensji i róż wplecionych w elementy zielone oraz wiszących 
szarłatów.   

Fot. Anna Kańska

Agencja Ślubna „Wymarzone Wesele” z każdą kolejną realizacją udowadnia, że słowo „wymarzone” w nazwie nie jest na wyrost. W swoim 
portfolio ma kameralne uroczystości i ceremonie na setkę gości, śluby pod wiejską strzechą i w plenerze, wesela tematyczne i zagraniczne, 
a do tego specjalizuje się w pięknych dekoracjach. Paulina Leszczyńska, właścicielka i konsultantka ślubna, opowiedziała nam o czterech 
bardzo różnych weselach, jakie miała przyjemność organizować w ubiegłym roku.

Cztery wesela, 
cztery inspiracje
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Z przymrużeniem oka

Wesele zagraniczne – para młoda nie mieszka 
w  Polsce. Paulina Leszczyńska organizuje takich 
uroczystości sporo. Odległość absolutnie nie jest 
problemem, a  raczej przyjemnym wyzwaniem. 
W tym przypadku para młoda miała na swoją wy-
marzoną uroczystość konkretny pomysł. Motywem 
przewodnim ślubu była japońska animacja „Kiki” 
(studio Ghibli). Ponieważ bohaterka bajki lata na 
miotle, miotła wystąpiła w  roli rekwizytów, ozdób, 
a nawet... jednego ze ślubnych prezentów. Odnie-
sienia do bajki pojawiły się też w drobnych dekora-
cjach i fikuśnych zaproszeniach.

– Uzupełnieniem były motywy leśne – mówi Pau-
lina Leszczyńska. – Na stołach pojawiły się drew-
niane ozdoby i  kompozycje w  formie drzewa na 
stelażach. Goście w prezencie dostali malutkie su-
kulenty (rośliny). Państwo młodzi postawili na żywy, 
pomarańczowy, kolor przewodni. Ślub odbył się 
w październiku, więc doskonale wpisał się w jesien-
ne tonacje kolorystyczne.

Przebojem wesela okazał się tort, robiony na 
zamówienie, trzeba podkreślić, wyjątkowo precy-
zyjne. Za wzór posłużył rysunek budynku, w którym 
para – w Singapurze – brała ślub cywilny. Państwu 
młodym zależało, by tort odwzorowywał go jak 
najbardziej szczegółowo i  miał „kreskówkowy” 
charakter. – Opis tortu miał pięć stron – uśmiecha 
się Paulina Leszczyńska. – Wykonała go dla nas pra-
cownia tortów z Koszalina. Zrobił ogromne wraże-
nie na gościach, nie tylko wielkością, ale niezwykle 
pieczołowicie oddanymi detalami.

Z pewnością jest to przykład wesela nietuzinko-
wego, spersonalizowanego, gdzie motywem prze-
wodnim nie jest jak zazwyczaj kolor czy styl, a rzecz 
konkretna: bajka i  las. – Udało nam się stworzyć 
wspólnie z  parą młodą oraz pracownią Baśniowe 
Dekoracje bardzo spójną i efektowną, a jednocze-
śnie lekką i dowcipną oprawę całości – podkreśla 
Paulina Leszczyńska.

Fot. Emil Rozumowicz



Kameralnie, w plenerze

Wesele tej pary łączy w sobie dwa, bardzo po-
pularne trendy. Pierwszy to wesele w  plenerze. 
Paulina Leszczyńska podkreśla, że coraz więcej par 
młodych decyduje się na uroczystość „pod chmur-
ką”, podobnie jak na odejście od organizowania 
wielkich wesel na rzecz mniejszych przyjęć.

 – Wesele miało kameralny charakter, wzięło 
w nim udział zaledwie trzydzieści osób – mówi kon-
sultantka. – Odbyło się w  pięknym ośrodku nad 
jeziorem, niemal przy brzegu. Pan młody jest stra-
żakiem, więc ceremonię uświetnił orszak strażacki. 
Naszym zadaniem była organizacja, koordynacja 
dnia ślubu oraz wykonanie dekoracji. Wesele było 
klimatyczne już ze względu na samo miejsce (Stary 
Młyn w Strzeszynie). Poczęstunek miał miejsce pod 
wiatą, przy rattanowych stołach i krzesłach, z subtel-
ną biało-zieloną dekoracją.

Organizowanie wesela pod gołym niebem wiąże 
się co prawda z ryzykiem nieprzewidywalnej pogo-
dy i wymaga zadbania o mnóstwo ważnych tech-
nicznych elementów, to jednak jest tego warte, bo 
bywa niezwykle efektowne. Ośrodków specjalizują-
cych się w tego typu przyjęciach jest coraz więcej, 
a większość domów weselnych dysponuje przynaj-
mniej ogrodem, w którym swobodnie można przy-
jęcie zorganizować. Agencja Ślubna Wymarzone 
Wesele ma swoim katalogu całą listę urokliwych 
lokalizacji, odpowiednich i  do większych, i  nieco 
mniejszych ceremonii. – Dodatkowym walorem jest 
to, że na wolnej przestrzeni możemy ustawiać ele-
menty wielkoformatowe, jak choćby podświetlony 
napis „love” – mówi Paulina Leszczyńska. – Plener 
to zdecydowanie jeden z najczęstszych zamówień 
ślubnych, jakie realizujemy i jak każde sprawia nam 
mnóstwo frajdy.

Fot. Wojciech Gruszczyński
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Niezawodny styl greenery

Greenery, styl który pojawił się w ślubnych tren-
dach kilka lat temu, trzyma się mocno i wciąż jest 
chętnie wybierany przez pary młode. Nic dziwnego 
– jest przyjemny w odbiorze, łagodny i urokliwy. Wy-
daje się też bardzo określony, a jednak w realizacji 
daje duże pole do popisu. W zależności od propor-
cji i  rodzaju użytych materiałów uzupełniających 
może mieć charakter naturalny (dodatki z drewna, 
sznurka) bądź bardziej klasyczny (szkło, metal); su-
rowy lub ciepły, ale zawsze zachwyca urodą. – Rze-
czywiście, greenery króluje, choć nie zawsze obej-
muje całą oprawę wesela, a na przykład jego część, 
jak tutaj – mówi Paulina Leszczyńska. – Motyw jest 
obecny oczywiście w  dekoracjach roślinnych, ale 
przełamaliśmy je jasnymi kolorami – bielą, kremo-
wym i brzoskwiniowym. Dodaliśmy też bryły himelli 
–  dekoracje w formie geometrycznych brył. Wybra-
liśmy złote. Pojawiły się przy roślinach i na stołach. 
Do tego „loftowe żarówki”. W stylu greenery wyko-
naliśmy też wianek dla panny młodej.

Warto zwrócić uwagę na same kompozycje kwia-
towe. – Bardzo modne są obecnie bukiety rozłoży-
ste, umieszczane na wysokich stelażach bądź w ni-
skich wazonach, sprawiające wrażenie ułożonych 
przypadkowo, z  elementów dłuższych i  krótszych 
– mówi Paulina Leszczyńska. – Większość dekoracji 
wykonujemy właśnie według tego wzorca. Im bar-
dziej nieregularnie, tym lepiej i bardziej stylowo.

Fot. Annphotography

Paulina Leszczyńska, tel.667217633
biuro@wymarzonewesela.pl
www. Wymarzonewesela.pl



Proponuję fryzurę, którą przewrotnie nazwałabym kitką. To tak napraw-
dę może być uczesanie wieczorowe albo ślubne. Nadaje się do różnego 
typu sukni. Jest wdzięczne i dziewczęce. Oddaje młodość i energię Panny 
Młodej. Nie postarza, co jest o tyle ważne, że później przychodzi makijaż 
i różne „poważne” dodatki. Sylwetka pozostaje smukła i lekka. 

Do wykonania fryzury nie są potrzebne wcale długie włosy, bo obecnie 
są już możliwości – na przykład dopinki do włosów, które można dopaso-
wać idealnie i które stwarzają wrażenie naturalnych. 

Salon Fryzjerski „Dorota”
ul. Bolesława Krzywoustego 4a/2, Koszalin

tel. 94 341 03 88, 602 739 358

Ślub i wesele na głowie

Dorota Mazurek
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Każda kobieta podczas jedynej w życiu uroczystości, jaką jest ślub i wesele chce prezentować się wyjątkowo i pięknie. Ślub jest 
niepowtarzalną okazją, żeby spotkać dalszą rodzinę, wielu znajomych, których nie widziało się przez wiele lat. Do tego wszystko 
jest nagrywane i fotografowane, więc jest udokumentowane po wsze czasy. Nic dziwnego, że każda Panna Młoda o swojej stylizacji 
myśli od momentu, kiedy powiedziała swemu wybrankowi „TAK”. Oprócz biżuterii, pięknej sukienki oraz odpowiedniego makijażu, 
całość niewątpliwie dopełnia odpowiednio dobrana i wystylizowana fryzura. Jaką fryzurę wybrać zgodnie z aktualnymi trendami, 
aby czuć się w niej komfortowo i niepowtarzalnie, podpowiadają koszalińscy fryzjerzy. 
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Pracownia Tortów Monika Rudnicka, www.monikarudnicka.pl, FB / pracowniatortowmonikarudnicka, tel. 732 55 88 44

Mogę śmiało powiedzieć, że torty to moja życiowa pasja
Zapraszam do kontaktu, Monika Rudnicka
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Proponuję delikatny, lekki typ 
uczesania, luźne upięcie. Idealnie 
pasuje ono do sukni ślubnej. Jest 
odsłonięta twarz, pokazane czoło. Ja 
generalnie dopasowuję fryzurę nie 
tylko do kształtu twarzy, ale również 
do sukni i całej stylizacji. Panny mło-
de przynoszą mi zdjęcie sukni, dzięki 
czemu mogę całość skomponować. 
Czasami ważny jest temat przewod-
ni wesela i on narzuca styl tego, co 
Panna Młoda ma na głowie. Teraz 
popularne są wesela rustykalne, 
więc popularne są kwiaty i dodatki 
kwiatowe, lekkie dopięcia, maleńkie 
spinki. Włosy każdej długości można 
lekko pofalować i ozdobić wiankiem 
ze świeżych kwiatów, albo delikatny-
mi akcentami kwiatów np. gipsówką, 
stokrotkami. Takie uczesanie niewąt-
pliwie wpisuje się w aktualny i mod-
ny trend, jaki jest nurt boho. Fryzury 
na wesele w stylu boho są aktualnie 
jednymi z ulubionych, gdyż w więk-
szości wypadków są bardzo łatwe 
do wykonania. Dodatkowo, podczas 
całonocnej imprezy nikt nie zauwa-
ży, jeśli kilka kosmyków wymknęłoby 
się z upięcia. Jeśli kobieta ma włosy 
średniej długości lub bardzo długie, 
można skusić się o takie piękne, luź-
ne upięcie.

Półtorej godziny potrzeba na 
wykonanie fryzury. Drugie tyle na 
makijaż. U nas jest tak szczęśliwie, 
że Panna Młoda załatwia wszystko 
w naszym salonie. Ja przygotowuję 
fryzurę, a później do pracy zabiera 
się moja żona, która wykonuje profe-
sjonalny makijaż. 

Salon Fryzjerski Piotr Pająk
Gabinet Kosmetyczny Aleksandra 

Pająk
ul. Harcerska 9d, Koszalin

tel. 514  329 744 i 721 557 003

Piotr Pająk
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Koszalin, ul. Połtawska 3 (obok POLOmarketu), tel. 666 083 848, 694 324 703              www.facebook.com/kwiaciarnia.tomatorg

Kompleksowe dekoracje ślubne i weselne:
» wiązanki i butonierki
» dekoracje kościoła

» dekoracje sali weselnej
» dekoracje samochodów

Indywidualne projekty pod Klienta
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To jest fryzura wieczorowa, któ-
ra może być ślubną, ale może być 
również przygotowana na inną, 
elegancką okazję. Za modelkę po-
służyła mi koleżanka – Marta Krzem-
piec, również fryzjerka. Ale wracając 
do samego uczesania: oczywiście, 
kiedy wiemy o jaką okazję chodzi, 
staramy się dopasować kształt ucze-
sania, by był w zgodzie ze strojem. 
Praca nad fryzurą zajmuje około jed-
nej godziny. Później również mniej 
więcej godzinę zajmuje wykonanie 
make-upu. Chociaż taka lekka, jest 
to fryzura trwała, nie powinna ulec 
„awarii” nawet w trakcie szalonych 
tańców.

Studio Urody FANTAZJA
Marta Krzempiec, tel. 

501 935 173
Ewelina Pikuła, tel. 512 426 619

ul. Biskupa Czesława Domina 1/5, 
Koszalin 

Ewelina Pikuła
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ul. Leszczynowa 6, 75-644 Koszalin
tel. 608 450 549

zjawiskowetorty@gmail.com
www.zjawiskowetorty.pl

facebook.com/zjawiskowe.torty.koszalin

wykonuje na zamówienia:
- torty weselne,
- słodkie stoły,

- torty okolicznościowe,
- babeczki, pierniki, ciasta etc.

Pracownia Artystyczna Zjawiskowe Torty Oksana Popowicz-Beck

Ewelina Pikuła
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Bardzo modnym uczesaniem, 
które ostatnio bije rekordy popular-
ności jest warkocz. Ponadczasowa 
fryzura, dzięki której można optycz-
nie wydłużyć swoją szyję, jest bardzo 
wygodna a jednocześnie piękna, 
skromna i szlachetna. Jej prostota 
pozwala na wybór różnorodnych 
stylizacji – od prostych po bajkowe. 
Jeżeli klientka chce, żeby przód był 
wygładzony, i żeby skupić się bar-
dziej na tyle głowy, to takie upię-
cie jest idealne. Pasuje idealnie do 
szczupłej twarzy. Panie z okrągłą bu-
zią powinny raczej czesać się w górę, 
żeby sprawić wrażenie wydłużenia 
twarzy – pójść bardziej w kierunku 
stylu „irokez”. Prezentowaną fryzu-
rę stosuję często, jest łatwa, szybka 
i na czasie. Na wykonanie wystarczy 
godzina. W przypadku warkoczy 
fryzura jest pełniejsza, jeżeli ktoś ma 
bogate, grube włosy. Jeżeli włosy są 
długie, to sytuacja jest idealna. Je-
żeli jednak dosyć krótkie i cienkie, 
trzeba się wspierać karbownicą, co 
w efekcie stwarza wrażenie większej 
objętości włosów i wtedy fryzura sta-
je się pełniejsza. 

Studio Fryzur 
Gabriela Nowakowska

ul. Biskupa Czesława Domina 7/1, 
Koszalin

tel. 602 320 713

Gabriela 
Nowakowska
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Wybrałem ten wzór, bo propagujemy naturalny 
styl, unikamy koków i tego typu „staroświeckich” rze-
czy. Użyliśmy również biżuterii, bo to jest w tej chwili 
na czasie - biżuteria króluje jako dopełnienie upięć. 
Wykonanie fryzury zajmuje od 30 minut do godzi-
ny. Pracujemy w duecie, żona przygotowuje makija-
że, tutaj na miejscu, więc mamy ułatwione zadanie, 
możemy się bez problemu skonsultować. Ja jestem 
fryzjerem od 22 lat, przeżyłem wiele mód i trendów. 
Pracowałem w zawodzie również za granicą – w Irlan-
dii 8 lat i kilka lat w Anglii. Tam pracowałem również 
w akademii fryzjerskiej. Rynek polski dojrzewa do 
pewnych rzeczy, które były wcześniej zaakceptowane 
na Zachodzie. Fryzjerstwo to moja pasja, zająłem się 
nim z przekonania. Pracowałem w topowych salonach 
i miałem to szczęście, że przez połowę czasu zajmo-
wałem się stylizacją fryzur, a przez drugą pracowałem 
ze studentami. Przymierzam się do otwarcia wkrótce 
w Koszalinie własnej akademii, żeby dzielić się swoimi 
doświadczeniami.

STYLE CLUB Fryzjer Kosmetyczka, 
Aleksandra i Beniamin Orłowscy

ul. 1 Maja 18/8, Koszalin, Pasaż Millenium (1p.)
tel. 503 111 002 

Beniamin Orłowski
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www:cukiernia-ekler.pl • FB/ekler.cukiernia
KOSZALIN • KOŁOBRZEG • BIAŁOGARD • tel. 795 003 710 • 795 003 712 • 729 607 408 

Dlatego chcielibyśmy pomóc Wam w bardzo ważnym 
aspekcie. Czas, w którym tort jak i cała słodka aranżacja 
odgrywają ważną rolę wieczoru, pełnego blasku i magii.

Pyszności spełniające marzenia powinny uwieńczyć 
smak i wygląd w Waszej pamięci.

Mamy wypracowane receptury, oparte na naturalnych 
składnikach wysokiej jakości. Torty ślubne jak i torty 
z monoporcji są kombinacją smakową ograniczoną 

tylko przez wyobraźnie.

Monoporcje przybierają różną postaci od bankietówek, 
mu�n po szklanki deserowe.

Dużą popularnością cieszy się Słodki Stół postanowiliśmy 
go udoskonalić .Zwracając uwagę na preferencje smakowe 
Pary Młodej i gości na naszym stole nie goszczą landrynki, 

żelki, piankii drażetki. Postawiliśmy na bardziej funkcjonalne 
kęsy dla podniebienia.

Szklanki deserowe, ciasto dopasowane do ilości obecnych 
osób czy też różnokształtne formy bankietówek. 

Taki stół obdzieli weselników smakowym jak i wizualnym 
doznaniem.

Jest taki dzień, w którym Wasze drogi łączą się
we wspólną, piękną historię.

To jedna z niepowtarzalnych chwil - Wasz Ślub...

Dekoracja kwiatów: �orystka Danuta Walczak
Pastry Chef Mariusz Rosol



Geneo 
Geneo+ to kosmetyczno-pielęgnacyjny zabieg na twarz. Efekty są 
widoczne od razu, dzięki czemu nosi on miano „zabiegu bankieto-
wego”. Jego działanie opiera się na stymulacji naturalnych możliwo-
ści organizmu, co skutkuje złuszczeniem zewnętrznej warstwy skóry, 
jej dotlenieniem oraz jednoczesnym wchłanianiem podstawowych 
składników rewitalizujących skórę.

Dermapen
Podczas zabiegu stymulujemy naturalne procesy regeneracyjne 
zachodzące w skórze. DERMAPEN™ dzięki systemowi pulsujących 
igieł ułatwiającemu dostarczanie substancji czynnych do naskórka 
i  skóry właściwej zapewnia intensywną stymulację fibroblastów.   
Efektem zabiegu z  wykorzystaniem DERMAPEN™ są: stymulacja 
produkcji kolagenu, elastyny i  kwasu hialuronowego, stymulacja 
fibroblastów poprzez działanie czynników wzrostu pochodzenia 
płytkowego, poprawa gęstości i  elastyczności skóry, poprawa od-
żywienia skóry, redukcja rozstępów i blizn potrądzikowych, redukcja 
przebarwień. 

plasmAge - blefaroplastyka powiek
Blefaroplasma Plasmage jest mniej inwazyjną alternatywą dla zabie-
gów chirurgicznych. Skuteczność tej metody jest porównywalna do 
efektów uzyskiwanych po klasycznej blefaroplastyce powiek, przy 
czym metoda ta odbywa się bez użycia skalpela. Obecnie Plasmage 
uznawany jest za najbardziej skuteczny zabieg redukujący nadmiar 
wiotkiej skóry powiek. Plasmage to także bardzo dobry sposób na 
redukcję zmarszczek (np. zmarszczki palacza, kurze łapki).  

Laserowe zamykanie naczynek i usuwanie przebarwień
Zabieg laserem DyeVL jest bezpiecznym i bardzo skutecznym spo-
sobem na pozbycie się rumienia skóry oraz naczynek. Zabieg sta-
nowi świetną profilaktykę w przypadku skóry płytko unaczynionej, 
wrażliwej i skłonnej do powstawania rumienia. Jest on również sto-
sowany w profilaktyce i terapii trądziku różowatego.Najnowsza gło-
wica DyeVL jest pierwszym wąskopasmowym, pulsacyjnym źródłem 
światła. Uznana została jako najbardziej zaawansowana technologia, 
dająca rezultaty laserów barwnikowych. Zwiększa wszechstronność, 
efektywność oraz bezpieczeństwo. W  Klinice również posiada-
my głowicę Nd:YAG 1064.  To z kolei innowacyjne rozwiązanie wy-
korzystywane w przypadku leczenia zmian naczyniowych na całym 
ciele, także na nogach.

Laserowe odmładzanie, usuwanie blizn, rozstępów 
Laser frakcyjny Harmony XL iPixel został stworzony do zabiegów 
odmłodzenia skóry, resurfacingu, likwidacji zmarszczek oraz blizn. 
Zastosowana wiązka światła o długości fali 2940nm w systemie frak-
cyjnym Harmony XL to połączenie wyjątkowej skuteczności, bezpie-
czeństwa oraz szybkiego gojenia skóry.Technologia iPIXEL to nowa 
metoda resurfacing skóry oraz leczenia blizn i  rozstępów. Metoda 
polega na zastąpieniu jednej wiązki laserowej kilkudziesięcioma mi-
krowiązkami, które dobrze kontrolują głębokość penetracji naskór-
ka i skóry właściwej. Światło lasera iPIXEL jest precyzyjnie aplikowa-
ne. Dzięki temu wiązki lasera dokładnie penetrują zarówno komórki 
tkanki podskórnej, jak i skóry właściwej.

Medycyna Estetyczna
W dużej mierze skupiamy się na zahamowaniu procesów starzenia 
się skóry i likwidacji zmarszczek, w Klinice lekarz medycyny estetycz-
nej specjalizuje się w: wypełnienia  kwasem hialuronowy, toksyna 
botulinowa, mezoterapia igłowa, lipoliza (usuwanie tkanki tłuszczo-
wej), zabiegi biostymulacyjne: osocze bogatopłytkowe, fibryna, po-
większanie ust.

Makijaż permanentny brwi, ust, powieki górnej i dolnej LONG 
TIME LINER
Long Time Liner Conture Make-up, makijaż permanentny wykonany 
tą metodą wygląda bardzo subtelnie i naturalnie. Barwnik wprowa-
dzany jest tylko do trzeciej warstwy naskórka, dzięki czemu ból jest 
mało odczuwalny, opuchnięcia tuż po zabiegu są niewielkie, a efekt 
końcowy jest bardzo korzystny i naturalny. 

Zabiegi na ciało - redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie 
oraz redukcja cellulitu
W  Klinice  Endermologia jest jedną z  najskuteczniejszych metod 
redukcji cellulitu,  wyszczuplania i modelowania sylwetki oraz uję-
drniania skóry.  Niezwykle szybkie efekty przynoszą też zabiegi 

Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii dermaArt w Koszalinie to miejsce, wyjątkowe w którym pacjenci znajdą komplet 
najskuteczniejszych zabiegów oraz będą mogli odprężyć się w komfortowej i dyskretnej atmosferze. Wybór miejsca nie był przy
padkowy, nowoczesna placówka w dużym budynku na koszalińskim Rokosowie – z jednej strony zapewnia dogodny dojazd z każdej 

części Koszalina, z drugiej – jest nieco na uboczu miejskiego zgiełku. 



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

Pollogen Legend, urządzenie, które pozwala na redukcję zaawan-
sowanego cellulitu, usunięcie nagromadzonej tkanki tłuszczowej, 
przywrócenie jędrności i elastyczności skóry, a jeśli chodzi o twarz: 
redukcję podwójnego podbródka, usunięcie worków i  cieni pod 
oczami, wzmacnianie oraz odmłodzenie skóry. 

Lifting skóry HIFU2 BTL HIPRO V
Właściwy efekt liftingu, napięcia skóry i odmłodzenia rysów, nastę-
puje po 2-3 miesiącach od zabiegu i wynika z procesu regeneracji 
tkanek. Proces ten uruchamia się, ponieważ kontrolowana punktowa 
koagulacja wywołana przez HIFU 2 traktowana jest przez organizm 
jak uszkodzenie, a naprawa polega przede wszystkim na tworzeniu 
przez fibroblasty nowych włókien kolagenowych. Dlatego przez ko-
lejne miesiące po zabiegu obserwowane jest wzrastające napięcie 
i ujędrnienie skóry. Stopniowy efekt liftingu jest szczególnie ceniony 
przez pacjentów, którym zależy na naturalnym odbiorze metamorfo-
zy przez otoczenie. 

Leczenie łysienia 
REGENERA ACTIVA jest specjalnie zaprojektowanym systemem 
wykorzystującym autologiczny przeszczep komórek, którego zasto-
sowanie obejmuje szereg zastosowań w medycynie regeneracyjnej. 
System REGENERA ACTIVA został stworzony do uzyskiwania zawie-
siny komórek zdolnej do regeneracji tkanek. 

Laserowe usuwanie owłosienia 
Depilacja za pomocą nowoczesnego diodowego lasera Soprano 
ICE to jedyna kliniczna znana metoda trwałego usuwania owłosie-
nia. Wprowadzenie energii uszkadza mieszki włosowe, zapobie-
gając ich odrastaniu. Metoda ta jest w pełni bezpieczna, gdyż nie 
uszkadza tkanek sąsiadujących z mieszkami. Bezbolesność zabiegu 
zawdzięczamy technologii ICE, która chłodzi powierzchnię skóry, 
chroniąc ją przed poparzeniem i  odczuwaniem bólu. Połączenie 
technologii lasera diodowego z  aleksandrytem umożliwia trwałe 
usuwanie ciemnego i jasnego owłosienia. 

DERMAART – ZABIEGI (TWARZ)
– Komputerowe badanie skóry 
– Zabiegi pielęgnacyjne NIMUE® 
– Oxybrazja – mikrodermabrazja tlenowa
- Korekta powieki górnej i dolnej - plasmAge blefaroplastyka  
– Frakcyjna mezoterapia igłowa – DermapenTM 
– Osocze bogatopłytkowe – tzw. wampirzy lifting
- Fibryna bogatopłytkowa 
– Mezoterapia igłowa
- Geneo + - zluszenie, dotlenienie i odżywienie skóry 
– Laserowe odmładzanie – laser frakcyjny Alma Harmony XL 
– Laserowe usuwanie naczyń krwionośnych DYE-VL 
– Laserowe usuwanie przebarwień 
– Laserowe usuwanie owłosienia - Alma Soprano ICE 
– Laserowe usuwanie tatuaży 
– Laserowe usuwanie makijaży permanentnych
- Radiofrekwencja mikroigłowa - Voluderm resurfacing skóry, 
  likwidacja blizn, 
– Peelingi dermatologiczne – likwidacja porów skórnych, blizn, 
   trądziku,  oraz profilaktyka starzenia się skóry
– Usuwanie przebarwień: 
• Cosmelan,
• Zabiegi laserowe 
• Peelingi chemiczne, 
– Powiększanie i modelowanie ust
– Likwidacja cieni pod oczami  
– Wypełnianie zmarszczek - kwas hialuronowy
– Makijaż permanentny Long Time Liner – nr 1 na świecie 
   w makijażu permanentnym 
– Modelowanie kości policzkowych oraz nosa- Przywracanie 
   objętości twarzy, likwidacja głębokich zmarszczek: 
– Likwidacja zmarszczek mimicznych – botoks 
– Nici liftingujące – Aptos, Barb 4D, First Lift 
– Leczenie łysienia - Regenera Activa 
– Sprzedaż profesjonalnych, indywidualnie dobranych 
   dermoceutyków Nimue, Neauvia 
 
DERMAART– ZABIEGI (CIAŁO)
– Pollogen Legend – usunięcie cellulitu, tkanki tłuszczowej oraz 
   wiotkości skóry
- HIFU2 BTL HIPRO V - lifting i zagęszczenie skóry,
– Endermologia LPG – usunięcie cellulitu, tkanki 
   tłuszczowej oraz modelowanie sylwetki 
– Alma Harmony XL – najlepszy zabieg na blizny, rozstępy oraz 
   wiotkości skóry, szczególnie po porodzie
– Lipoliza iniekcyjna – usunięcie tkanki tłuszczowej
– Alma Soprano ICE - Laserowe usuwanie owłosienia
– Mezoterapia igłowa – odżywienie oraz ujędrnienie skóry 
– Pixel Peel – usunięcie blizn oraz rozstępów
– Leczenie nadpotliwości – botoks 
– Drenaż limfatyczny – usunięcie obrzęków i pozbycie się tzw.
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Przesądy są wciąż popularne - jedni się z nich wyśmiewają, a inni pieczołowicie przestrzegają. Zebraliśmy sporą garść przesądów ślubnych 
od tych najpopularniejszych, aż po już trochę zapomniane i śmieszne. 

Ślubno-weselne 
przesądy

1. Trzeba mieć coś starego, niebieskiego i pożyczonego - o tym 
wiedzą już  przedszkolaki i jest to najpopularniejszy obecnie przesąd. 

2. Narzeczony nie może widzieć sukni panny młodej - nowoczesne 
pary kupują swoje stroje razem i bywają szczęśliwe.

3. Kupione buty do ślubu trzeba postawić na parapecie (nie na 
podłodze) - żeby weszło w nie szczęście.

4. Panna młoda powinna mieć przy sobie jakieś pieniądze (lub wg 
niektórych koniecznie monetę), można je schować np. w bieliźnie lub 
w bucie i nie można jej później wydać - musi zostać na szczęście.

5. Panna młoda nie powinna przeglądać się w lustrze w kompletnym 
stroju - może np. zdjąć but.

6. Jeśli panna młoda pragnie odziedziczyć szczęście po znajomej 
kobiecie, szczęśliwej w małżeństwie, powinna mieć na sobie jej 
pończochy...

7. Jeśli w drodze do ołtarza spadnie pannie młodej welon z głowy - 
wróży to nieszczęście w małżeństwie. 

8. Magiczne znaczenie posiada welon i bukiet panny młodej - która 
dziewczyna go złapie - rychło stanie na ślubnym kobiercu. Ale znane 
są przypadki panien, które łapią welony notorycznie i nic w ich życiu 
się nie zmienia…

9. Jeśli panna młoda, idąc do ołtarza, zahaczy, popatrzy, czy tylko po-
myśli o którejś z panien, ta z nich jako pierwsza stanie na ślubnym 
kobiercu. (Komentarz – jak wyżej).

10.  Wedle polskich wierzeń nie można zakładać pereł, bo wróżą one 
łzy, jednak np. we Francji jest wprost odwrotnie - perły są biżuterią 
ślubną i wróżą tylko radość i dostatek, a ich brak łzy - czyli co kraj, to 
obyczaj. 

11. Przed ołtarzem państwo młodzi muszą być zwróceni do siebie 
twarzami, aby widzieli tylko siebie i nikogo innego, bo to prowadzi 
do niewierności małżeńskiej. 

12. Panna młoda, która popłacze się podczas ślubu, nie będzie przez 
całe życie płakała; druga wersja dotycząca płaczu mówi wręcz od-
wrotnie - absolutnie nie można płakać. 



Rezerwacje:  665 911 264       |      recepcja@solaris.turystyka.pl     |     www.solaris.turystyka.pl
Centrum Wypoczynkowo - Konferencyjne Solaris, ul. Słoneczna 16, 76-002 Łazy 

WESELE 
NAD MORZEM 
W ŁAZACH

Zapewniamy niepowtarzalną atmosferę i profesjonalną obsługę.

» Nowoczesna, klimatyzowana sala weselna
» Bogate i wykwintne menu
» Apartament dla Młodej Pary
» Noclegi dla Gości weselnych

Idealne miejsce na organizację przyjęć weselnych

reklama
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13.  Ani mama, ani teściowa nie może mieć czarnej sukienki na ślubie 
i weselu swoich dzieci.

14. W dniu ślubu absolutnie nie można sprzątać, bo będzie się to 
robiło całe życie.

15. Pogoda w dzień ślubu wróży szczęśliwe małżeństwo - deszcz 
dostatek; kolejny przesąd dodaje, iż w dzień ślubu deszcz obowiąz-
kowo musi choć trochę pokropić, by młodzi byli szczęśliwi i bogaci. 

16. Jeżeli panna młoda chce zabezpieczyć się przed niepodzielnym 
panowaniem swego przyszłego męża we wspólnym już domu- pow-
inna postawić najpierw prawą nogę na stopniach prowadzących do 
kościoła.

17. Mąż może również okazać się tyranem, jeśli pierścionek 
zaręczynowy podczas  zaręczyn lub obrączka w czasie zaślubin zsu-
nie się z palca panny młodej. Dlatego, by żona nie stała się niewol-
nicą powinna zgiąć paluszek podczas nakładania obrączki lub kupić 
bardzo dopasowaną.

18.  Jeżeli pochód weselny spotka się z konduktem pogrzebowym 
albo z księdzem, wróży to państwu młodym, że ich śmierć rychło 
rozłączy. Brrr

19. Państwo młodzi muszą wracać ze ślubu inną drogą, niż ta, którą 
jechali do kościoła.

20. Podobno nie wolno suszyć kwiatów (oczywiście poza bukietem 
panny młodej),  bo wraz z kwiatami zwiędną wszystkie dobre życze-
nia, które towarzyszyły ich wręczaniu - kwiaty najlepiej spalić. 
Źródło: Ślubnik - Przewodnik Ślubny
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Podpowiadamy, o czym należy pamiętać jeszcze przed pierwszą wizytą w urzędzie stanu cywilnego. Związek małżeński mogą zawrzeć 
wyłącznie osoby pełnoletnie. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest zawarcie małżeństwa dorosłego mężczyzny z kobietą, która 
ukończyła 16 lat, jeśli uzyskają na to zgodę sądu.

Pamiętaj o tym, idąc do USC

ałżeństwem nie mogą zostać osoby spokrewn-
ione ani spowinowacone w linii prostej. Jego 
zawarcie nie jest też możliwe w przypadku 
pary pozostającej w stosunku przysposobie-
nia. Prawo nie zezwala również na ślub osób 

całkowicie ubezwłasnowolnionych. Chorzy psychicznie oraz nie-
pełnosprawni psychicznie mogą go wziąć tylko po wydaniu zezwo-
lenia przez sąd.

Gdzie można wziąć ślub?

Choć polskie pary najczęściej biorą śluby w urzędach stanu cywil-
nego, to rosnącą popularnością cieszy się idea organizowania ich 
w bardziej nietypowych miejscach. Większą swobodę na tym polu 
zapewniło, wprowadzone w 2015 roku, Prawo o aktach stanu cywil-
nego. Umożliwiło narzeczonym nie tylko wybór dowolnego urzędu 
stanu cywilnego, ale też zawarcie 
małżeństwa np. w plenerze. Warunk-
iem jest jednak, by zorganizowanie 
uroczystości w danym miejscu nie 
wiązało się z kosztem przekracza-
jącym 1000 złotych, a ono samo 
pozwalało na zachowanie powagi 
sytuacji i bezpieczeństwa członków 
ceremonii. Obowiązuje również tzw. 
właściwość miejsca. Znaczy to, że ślu-
bu w Mielnie nie może udzielić kier-
ownik USC z Koszalina, ale kierownik 
miejscowy. 

Jakie dokumenty?

Przed wizytą w Urzędzie Stanu Cy-
wilnego należy przygotować niezbędną dokumentację. Należą do 
nich: dokumenty potwierdzające tożsamość, czyli dowody osobiste 
bądź paszporty; skrócone akty urodzenia; potwierdzenie opłaty 
skarbowej; w określonych przez prawo przypadkach - zgoda sądu 
na zawarcie związku małżeńskiego; w razie korzystania z pomocy 
pełnomocnika - zezwolenie sądu na ślub poprzez pełnomocnictwo.

Osoby będące obywatelami Polski, ale nieposiadające polskich 
aktów stanu cywilnego, muszą dostarczyć USC zagraniczny od-
powiednik aktu urodzenia. Dodatkowo, jeśli zawierały już wcześniej 
związek małżeński za granicą, są zobowiązane okazać dokumenty 
potwierdzające ustanie, unieważnienie lub nieistnienie wspomnia-
nego małżeństwa.

W dniu ślubu potwierdzone muszą zostać dane zawierających 
związek małżeński oraz świadków, dlatego muszą okazać oni doku-
menty tożsamości.

Ślub z cudzoziemcem

Narzeczony, który jest cudzoziemcem, musi dostarczyć do urzędu 
stanu cywilnego dokument potwierdzający, iż może on zawrzeć 
małżeństwo w świetle prawa swojego ojczystego kraju. W przypad-
ku, gdy uzyskanie takiego potwierdzenia uniemożliwiają trudne 

okoliczności (np. wojna), zezwolenie na ślub danej osoby może wy-
dać polski sąd. 

Warto wiedzieć, że wszystkie dokumenty sporządzone w obcym 
języku muszą zostać urzędowo przetłumaczone przez tłumacza 
przysięgłego lub polskiego konsula. Gdy jedno z narzeczonych 
nie zna polskiego, niezbędne jest też zatroszczenie się o wsparcie 
ze strony tłumacza/biegłego, by móc swobodnie porozumieć się 
z kierownikiem USC.

Wizyta w USC przed ślubem

Podczas wizyty w urzędzie stanu cywilnego ustalane są 
najbardziej istotne kwestie dotyczące ślubu. Wybrana zostaje 
np. data uroczystości. Jeśli narzeczeni decydują się na zawarcie 
małżeństwa w innym miejscu, to właśnie podczas spotkania mają 

możliwość złożenia stosownego wni-
osku. Ponadto jest to moment, gdy 
para musi podpisać tzw. zapewnienie 
o nieznaniu jakichkolwiek oko-
liczności mogących wykluczyć ich 
prawo do wzięcia ze sobą ślubu.

Co z wyborem nazwiska?

Po złożeniu oświadczeń o wstąpi-
eniu w związek małżeński, narzec-
zeni składają również te dotyczące 
przyszłego nazwiska. Mogą zde-
cydować się na zachowanie włas-
nego, dodanie do niego nazwiska 
współmałżonka lub wybrać jedno jako 
wspólne. W przypadku niespełnienia 

tej formalności, para zachowuje swoje dotychczasowe nazwiska. 
Kwestia ich wyboru jest istotna również z punktu ewentualnego po-
siadania potomstwa. To we wspomnianym oświadczeniu ustala się, 
jakie nazwisko będzie nosić.

Koszt i termin

Kosztem, jaki trzeba ponieść z tytułu wzięcia ślubu cywilnego, 
jest obowiązkowa opłata za sporządzenie aktu małżeństwa, czyli 84 
zł. Pary decydujące się na ceremonię poza urzędem muszą liczyć 
się z dodatkowym wydatkiem wysokości 1000 złotych. Za wydanie 
zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa przez 
cudzoziemca, należy z kolei zapłacić 38 złotych.

Małżeństwo może zostać zawarte nie wcześniej niż miesiąc 
po złożeniu zapewnienia o braku okoliczności wykluczających 
małżeństwo. Istnieje jednak możliwość przyśpieszenia ślubu , jeś-
li przemawiają za tym ważne względy - ciąża, choroba jednego 
z narzeczonych, nagły wyjazd za granicę itp. Para, która chciałaby 
skorzystać z tego rozwiązania musi złożyć w USC wniosek o skróce-
nie czasu oczekiwania, gdzie poda powody swojej prośby. Do po-
dania należy dołączyć dokumenty potwierdzające wskazane w nim 
okoliczności oraz dowód uiszczenia wymaganej opłaty skarbowej 
o wysokości 39 złotych.

m
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PRZEŁOM W BEZBOLESNYM USUWANIU OWŁOSIENIA
PROMOCJA NA START - 10%

- PIXEL CO2 - kompleksowa 
   przebudowa i odnowa skóry:
*resurfacing skóry
*redukcja zmarszczek i lifting skóry
*redukcja rozstępów i blizn
*likwidacja przebarwień
*usuwanie znamion
*laserowa plastyka powiek

- Alma Harmony:
* redukcja zmian naczyniowych na twarzy i nogach
* likwidacja rumienia i przebarwień
 
- EMERGE - laser frakcyjny �rmy Palomar: 
* redukcja blizn lub rozstępów
* wyrównanie kolorytu skóry
* redukcja drobnych zmarszczek i kurzych łapek
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JEDYNY TAKI LASER NA POMORZU ŚRODKOWYM
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Walentynki już na trwałe stały się elementem współczesnej obyczajowości. I  choć puryści nadal sarkają, 
że to zapożyczenie z amerykańskiej pop kultury, a więc coś niepożądanego, Polacy pokochali Dzień Świętego 
Walentego jako Święto Zakochanych. W  modzie i  plastyce ma ono swoją konwencję, rekwizyty i  kolory. 
Prowokują one, by się nimi bawić, przetwarzać, na nowo interpretować. Taka  była również intencja sesji, którą 
na 14 lutego przygotowała nasza niezawodna ekipa: Natalia Snoch (fotografia), Angelika Karabin (modelka), 

Marta Waluk (stylizacje) i Karolina Maciejewska (makijaż). Prezentujemy Państwu efekt ich pracy.

Szybsze 
serca bicie
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ieszane sztuki walki (ang. mixed martial arts, 
MMA) to dyscyplina sportowa, w której zawod-
nicy walczą za pomocą technik zaczerpniętych 
z różnych sztuk walki (między innymi z karate, 
zapasów, boksu i jujitsu).  

Pierwszy turniej MMA, na obowiązujących obecnie zasadach, 
odbył się w 1993 roku w Denver (Stany Zjednoczone) pod nazwą 
UFC 1 (obecnie Ultimate Fighting Championship jest najsłynniejszą 
organizacją MMA na świecie). Pojedynki odbywają się na klasycz-
nym ringu bokserskim lub w ośmiokątnym ringu otoczonym siatką 
zwanym oktagonem. Sama walka może zostać zakończona poprzez 
nokaut, poddanie się lub upłynięcie czasu. W przypadku tego ostat-
niego o wyniku starcia decydują sędziowie, choć w niektórych przy-
padkach możliwe jest zakończenie walki remisem.

- Ze względu na mało rygorystyczne zasady i  dużą dowolność 
w  doborze technik walki, MMA jest widowiskiem bardzo spekta-
kularnym. Każdy z występujących zawodników ma swoją ulubioną 
formułę walki. Jedni lubią bić się w parterze, drudzy w stójce. Kon-
frontacja jest pełna niespodzianek, dlatego ludzie chętniej oglądają 
pojedynki MMA niż innych sportów walki – mówi Błażej Cisłowski, 
zawodnik koszalińskiego klubu Gorillas. 

Zew wojownika

Jego przygoda z MMA rozpoczęła się w gimnazjum. – Sport upra-
wiałem praktycznie od zawsze,  najpierw były zapasy, później boks 
i lekkoatletyka. Gdy miałem 15 lat, ponownie odezwał się we mnie 
zew wojownika i zapisałem się na MMA. Już po dwóch miesiącach 
pojechałem na pierwsze zawody – opowiada. 

Klub Gorillas, w  którym trenuje Błażej, na sportowej arenie Ko-
szalina istnieje od 9 lat. – Zaczęliśmy w 2010 roku. Ja wywodzę się 
z boksu i karate, więc zajmuję się trenowaniem zawodników w stój-
ce. Sławomir Żbik i Radosław Michniewicz, którzy trenowali zapasy 
i jujitsu, uczą walki w parterze. Aktualnie na treningi przychodzi oko-
ło 20 osób, a z kilkoma wiążemy duże nadzieje. Mamy Roberta, który 
12 lat trenował judo i był w kadrze polski, a także Maćka, który trafił 
do nas z karate. Najbardziej doświadczonym zawodnikiem jest zde-
cydowanie Błażej, który jest naszym wychowankiem – mówi Paweł 
Brodowicz, jeden z trenerów. 

Zdaniem szkoleniowca Błażej ma wszystkie cechy dobrego za-
wodnika. – Posiada bardzo dobrą technikę, motorykę, jest silny i co 
najważniejsze – bardzo pracowity. To chyba jego największa zaleta. 
Mówią, że „bez pracy nie ma kołaczy” i w sportach walki to święta 
prawda. Talent to jest tylko 30 procent, a pozostałe 70 to właśnie 
ciężka praca – mówi trener. 

Gdy miał 15 lat, odezwał się w nim zew wojownika, zapisał się więc do amatorskiego klubu MMA Gorillas Koszalin. Dziś, niespełna 21-letni 
Błażej Cisłowski, staje przed szansą spełnienia swoich sportowych marzeń. 

Błażej Cisłowski 
O krok od spełnienia marzeń
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Błażej Cisłowski 
O krok od spełnienia marzeń
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O krok od spełnienia marzeń

Koszaliński zawodnik ma za sobą 24 walki amatorskie i dwie za-
wodowe. Jego największe osiągnięcia to tytuł mistrza Polski junio-
rów do 77 kilogramów, wicemistrza Polski do 84 kilogramów oraz 
brąz na mistrzostwach Europy w jujitsu. W marcu stanie przed szansą 
spełnienia swoich sportowych marzeń. 

- Na zgrupowanie w Koszalinie, przyjechał kolega Sławka, który 
kiedyś trenował w naszym mieście. Obecnie mieszka w Anglii, gdzie 
założył własną szkołę i federację. Na seminarium zauważył potencjał 
Błażeja i zaprosił go na galę Sparta Fight w Eastbourne. Robimy więc 
wszystko, by przygotować go do niej jak najlepiej – wyjaśnia Paweł 
Brodowicz. 

Błażej zmierzy się z 30-letnim Francuzem w kategorii do 85 kilo-
gramów. – To bardzo doświadczony zawodnik. Ma za sobą już 22 
pojedynki. Razem z trenerami analizujemy jego styl walki. Jest w nich 
dużo przypadkowości, jednak właśnie takie przypadki są bardzo 
groźne. Nie wiadomo, czego się spodziewać – mówi Błażej Cisłowski. 

Przygotowania do walki trwają od ponad dwóch miesięcy. – Walka 
jest zakontraktowana na trzy rundy po pięć minut każda. To niewy-
obrażalny wysiłek, do którego trzeba się odpowiednio przygoto-
wać. Na początku są to treningi siłowe, później wytrzymałościowe, 
a na końcu szybkościowe. Treningi mam dwa razy dziennie w dwóch 
klubach – pierwszy około 7 rano, a drugi o 19:00. W MMA trzeba być 
zawodnikiem wszechstronnym, dlatego z trenerem Pawłem ćwiczę 
walkę w stójce, a ze Sławkiem w parterze. Poza treningami docho-
dzi jeszcze siłownia, bieganie i basen. Ostatnie dwa tygodnie to też 
zbijanie wagi. Muszę zrzucić 3-4 kilogramy, by zmieścić się w limicie 
wagowym – wyjaśnia zawodnik. 

Występ na międzynarodowej arenie to dla Błażeja wielka szansa 
na pokazanie się, a w  rezultacie rozwój kariery. – Trudno robić 11 
treningów w  tygodniu, gdy trzeba iść do pracy na osiem godzin. 
Podczas gali, ktoś może mnie zauważyć, a wtedy mogą pojawić się 
konkretne pieniądze. Aktualnie mam kilku sponsorów, ale pieniądze 
wystarczają tylko na pokrycie udziału w  zawodach. Gonię więc za 
marzeniami. Cieszę się, że zaczynają się pierwsze zawodowe walki 
– mówi.  

Głównym celem Błażeja jest walka na galach KSW lub FEN (naj-
większe polskie organizacje promujące walki na zasadach MMA). – 
Chciałbym wejść do oktagonu w przeciągu dwóch lat. Myślę, że to 
mój najlepszy czas. Dostanie się do organizacji nie jest łatwe, trzeba 
stoczyć wiele pojedynków i wspinać się po szczeblach kariery. Dlate-
go w tym roku, poza walką w Anglii, chciałbym stoczyć jeszcze dwie 
zawodowe walki – wyjaśnia koszaliński zawodnik. 

Sport dla wszystkich

Jak podkreśla MMA to dla niego styl życia. – Sztuki walki to ciężki 
kawałek chleba. Nie wyobrażam sobie jednak, że miałbym się nie 
bić i nie realizować się w tym. Oczywiście mam też plan awaryjny. 
Mimo wszystko to jest tylko sport i  może przydarzyć się kontuzja, 
która mnie wyeliminuje z gry – dodaje.

Trener Paweł Brodowicz podkreśla, że MMA to sport dla wszyst-
kich. – Na treningi przychodzą nie tylko rośli mężczyźni, ale także 
dzieci i kobiety w różnym wieku. W klubie mamy świetną atmosferę, 
wszyscy się bardzo dobrze do siebie odnoszą, nikt nie gwiazdorzy, 
a przede wszystkim słuchają trenera. Zapraszamy do siebie wszyst-
kich chętnych, ponieważ naprawdę nie ma się czego bać – mówi. 

Autor: Ewelina Żuberek



Marek Zmysłowski, rocznik 1986. W  Polsce menedżer-wizjoner, który próbował wprowadzić naszą branżę pogrzebową do Internetu. 
W Afryce przedsiębiorca-celebryta z sukcesami w dziedzinie użytkowych rozwiązań IT. Przez cały ubiegły rok na czerwonej liście Interpolu 
jako osoba podejrzewana o nadużycia finansowe na wielką skalę. Skreślony z niej tuż przed Bożym Narodzeniem 2018 po ciężkiej batalii 
prawnej w obronie dobrego imienia. W końcówce lutego br. ukażą się w formie książkowej jego wspomnienia, w których opowiada swoje 
nie tylko biznesowe przygody. Opowiada, powiedzmy od razu, w sposób brawurowy.

Self-made man 
z miasteczka Koszalin
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zy można, będąc koszalinianinem, lubić kogoś, kto 
o Koszalinie wyraża się per „miasteczko”? Można, 
pod warunkiem że mówi to ktoś, kto zakotwiczył na 
kilka lat w dwudziestomilionowej stolicy Nigerii, od-
wiedzając biznesowo w tym czasie wielkie metrop-

olie świata częściej niż każdy z nas zagląda do hipermarketu. W tym 
kontekście nasze miasto to rzeczywiście „miasteczko”. 

Pan Marek pisze: „Nie mówię o Koszalinie przez przypadek. To 
między innymi dzięki temu miastu jestem tu, gdzie jestem. A dokład-
niej mówiąc, dzięki przemożnej chęci, by jako nastolatek spieprzać 
z niego jak najdalej. Zapewne to właśnie wygnało mnie na studia do 
Poznania, a potem w Polskę i jeszcze dalej w świat. Bo małe miastec-
zka docenia się i wraca się do nich dopiero, gdy ma się już za sobą 
okres szaleństw i zachłyśnięcia się wielkimi miastami, ze wszystkimi 
atrakcjami i niebezpieczeństwami, które oferują. Dlatego też smak 
Koszalina, podobnie jak chałwy i czerwonego wina, zacząłem doce-
niać dopiero koło trzydziestki.”

Kiedy czyta się opowieść Marka Zmysłowskiego, trudno uciec 
od wrażenia, że wszystko co robił w życiu, było po to, żeby komuś 
coś udowodnić. Sam resztą to przyznaje, pisząc, że napędzał go 
„jawampokażyzm”. Najpierw „ja wam pokażę” odnosiło się do ko-
legów ze szkoły, którzy mieli Marka za grubaska – fajtłapę, takie 
klasowe popychło bez szans u płci pięknej. „Pokazał” im, bo dzięki 
treningowi i pracy nad sobą stał się pewnym siebie przystojniakiem, 
który mając ledwie 20 lat, zarabiał porządne pieniądze, nosił drogie 
garnitury i jeździł szpanerskim autem. 

Później „ja wam pokażę” powracało zawsze, kiedy pojawiało się 
wyzwanie i okazja do rywalizacji. 

Ale po kolei. W Koszalinie katolicka podstawówka i snobistyczny 
„dibulec”. Później w Poznaniu studia łączone od początku z pracą. 
Szczególną, bo pan Marek był jednym z tych pełnych entuzjazmu 
i bezwzględnych „wilczków”, którzy tysiącami wciskali ludziom roz-
maite „produkty finansowe” – najczęściej tzw. polisolokaty. Było to 
coś, na czym z zasady nabywca nie mógł zarobić. Sprzedawcy o tym 
wiedzieli, ale przed klientami roztaczali miraże wielkich zysków 
i spokojnej starości na dostatniej emeryturze. Sprzedawali, bo kilka 
takich „dealów” w miesiącu oznaczało zarobek parę razy wyższy niż 
na przykład pensja nauczyciela czy asystenta na uczelni. 

c

Marek Zmysłowski i Yaritza Reyes
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Interes się kręcił, pojawiały się coraz większe pieniądze, a w ślad 
za nimi coraz droższe rozrywki i poczucie, że studia to strata czasu. 

Coraz więcej polisolokat, coraz więcej kasy, coraz kosztowniejsze 
balangowe życie. Po drodze awans na menedżera mającego zbu-
dować kolejny zespół handlowy. W końcu nieuniknione wypalenie 
w wieku dwudziestu paru lat. 

Później – w największym skrócie – próba działania na własny ra-
chunek. Między innymi w biznesie pogrzebowym. Tam zderzenie 
z twardą polską rzeczywistością, nawet z układami mafijnymi. 

W końcu poszukiwanie nowego wyzwania. Początek pracy dla 
potężnej firmy Rocket Internet, która agresywnie inwestuje na całym 
świecie w biznesy internetowe. 

W ten sposób Marek Zmysłowski trafił do Nigerii i zaczął bu-
dować od zera serwis rezerwacyjny 
na wzór takich potęg jak Booking.
com czy Expedia. Wylądował nagle 
w świecie, którego zupełnie nie znał 
- z zadaniem, które było ogromnym 
wyzwaniem. 

Kto przeczyta część relacji pana 
Marka dotyczącą Nigerii, z pokorą 
przyzna, że o współczesnej Afryce 
nie wiemy prawie nic. A właściwie 
zupełnie nic. Kto ma świadomość, 
że Nigeria to dynamicznie rozwijają-
cy się gospodarczo 200-milionowy 
kraj, w stolicy którego mieszka 20 
milionów ludzi? Kto wie, że obec-
nie Afrykę zamieszkuje już 1,2 mld 
ludzi, z czego połowa z nich nie ma 
więcej niż 30 lat, co oznacza, że przy 
obecnym poziomie przyrostu natu-
ralnego w końcu bieżącego stulecia 
niemal 80 procent ludzkości będzie 
mieszkać na tym właśnie kontynen-
cie? Czy można się dziwić, że młod-
zi Afrykanie prą za wszelką cenę na 
bogatą północ, by szukać miejsca 
dla siebie? Afryka to jednocześnie 
kontynent, na którym toczy się wielka 
wojna biznesowych potęg i państw 
(zwyciężają w  niej Chiny). Obszar 
szybkiego rozwoju i bezwzględnej 
rywalizacji wszystkich z wszystkimi. 

Kiedy pewien Francuz stwierdza w książce Marka Zmysłowskiego, 
że „Polska to taka Nigeria Europy”, można się obruszyć, ale trzeba 
się z nim po części zgodzić. Nowy, chłonny rynek, mnóstwo ambit-
nych ludzi spragnionych sukcesu i nieźle przy tym wykształconych, 
ale również układy, korupcja i zwykły bandytyzm. Ale dodajmy jed-
nak od razu -  w diametralnie mniejszej skali niż w Nigerii zjawiska te 
występują w Polsce. 

To z powodu niewyobrażalnej korupcji mściwy hinduski inwest-
or był w stanie spowodować, że nazwisko naszego bohatera trafiło 
na listę przestępców najbardziej poszukiwanych przez międzynar-
odową policję. Dużo szczęścia miał Marek Zmysłowski, że dowied-
ział się o tym podczas odprawy paszportowej na lotnisku Okęcie. 
Gdyby stało się to w jakimkolwiek innym miejscu świata, byłby od 
razu deportowany do Nigerii, a tam bez szans na obronę, wydany 
na łaskę i niełaskę osobistego wroga o nieograniczonych wpływach. 

Więzienia nigeryjskie – o ile by w ogóle dożył osadzenia w którymś 
z nich – mają opinię gorszą niż  azjatyckie albo meksykańskie.

Jednak dzięki staraniom prawników i szczęśliwemu zbiegowi 
wielu okoliczności nasz bohater zdołał oczyścić się z absurdalnych 
zarzutów. Pomogło mu z pewnością również to, że w Afryce ucho-
dził za cudowne dziecko biznesu internetowego, udzielał się w me-
diach, był przez nie lubiany i szanowany. 

Życiowo stanął jednak w punkcie wyjścia: znów bez wielkiego 
wyzwania przed sobą, ale jednak z bagażem doświadczenia, które 
ma trudną do wycenienia wartość. No i z miłością wicemiss świata, 
pięknej  Yaritzy Reyes. Nota bene towarzyszyła ona panu Markowi 
podczas ubiegłorocznego otwarcia Dune Resort w Mielnie, przyku-
wając uwagę gości swoją nadzwyczajną urodą i wdziękiem. 

Opowieść Marka Zmysłowskiego jest dowodem na to, że ma on 
wiele talentów - również literacki. 
Czyta się ją jak książkę przygodową, 
momentami jak podręcznik biznesu 
lub doskonały reportaż. Naprawdę 
są fragmenty, jak na przykład ten 
o uwolnieniu młodej Polki z rąk 
muzułmańskiego męża, który 
poznany w Londynie traktował ją 
jak księżniczkę, a potem w rodzinnej 
wsi jak niewolnicę, będące de facto 
zamkniętymi całostkami o walorach 
świetnego reportażu. Inny przykład 
to poruszająca historia bohaterskiej 
lekarki, która zdecydowała się na 
kontakt z człowiekiem zarażonym 
wirusem Ebola, choć wiedziała, co 
to dla niej oznacza. Gdy próbował 
uciec ze szpitala, zatrzymała go i tym 
samym uniemożliwiła rozprzestrze-
nianie się zakażenia wśród miesz-
kańców Lagos. Pacjent po trzech 
dniach zmarł. Ona zaś odeszła 
w wielkim cierpieniu po miesiącu. 
Heroizm na miarę poświęcenia ojca 
Maksymiliana Marii Kolbego. 

Wart uwagi jest język. To dowcip-
na, żywa polszczyzna, z wulgaryz-
mami, wyrażeniami żargonowymi. 
Jednak to co mogłoby razić u kogoś 
innego, u tego autora nie razi, 
a raczej dodaje autentyzmu opisy-

wanym zdarzeniom.  

Czyta się to doskonale. Zapewne dużo tutaj zasługi Ariadny 
Machowskiej, doskonałej redaktorki, przez wiele lat pracującej 
w dziale reportażu „Gazety Wyborczej”, a obecnie w wydawnictwie 
książkowym Agory. Tu nie ma przegadania, dłużyzn, nudy. Jest 
zmienne tempo relacji, żart, przytoczone świetne dialogi. Musimy 
przyznać, że czytaliśmy tę opowieść do ostatniej strony z niegasnącą 
ciekawością. Warto było, bo to świetna lektura, dostarczająca mnóst-
wo emocji i wartościowej wiedzy.  

Premiera książki zaplanowana jest na 27 lutego br. Dostępna 
będzie ona wtedy w sieci Empik.

Marek Zmysłowski: „Goniąc czarne jednorożce. Jak polski Wilk 
z Wall Street został afrykańskim terrorystą”. Stron 384. Wydawca: Ag-
ora, 2019   
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JEDNOROŻCE

JAK POLSKI WILK Z WALL STREET  
ZOSTAŁ AFRYKAŃSKIM TERRORYSTĄ

MAREK ZMYSŁOWSKI



azwyczaj globalne koncerny motoryzacyjne wyda-
ją na stworzenie nowego modelu miliard dolarów. 
Dlaczego więc Volvo XC90 kosztowało aż tyle? 
Odpowiedź brzmi: bo to jest zupełnie nowe auto. 
Stworzona została od zera płyta podłogowa, rodzina 

silników, rozwiązania systemów zawieszenia oraz bogata gama sys-
temów bezpieczeństwa.

Nasz test wypadł w okresie paskudnej pogody. Po kilku dniach lek-
kiego mrozu zaczął się roztop, który skutkował m.in. oblodzeniem. 

W mieście nie stanowiło to kłopotu, bo koszalińskie PGK nie daje 
się zaskoczyć zimowym warunkom. Obficie rozpylana solanka po-
wodowała, że jezdnie były mokre ale nie śliskie. Za to poza miastem 
już tak miło się nie działo. A my akurat wybraliśmy się na przejażdżkę 
po drogach lokalnych między leśnymi osiedlami, Węgorzewem Ko-

szalińskim, Polickiem i Manowem. Cały czas jechaliśmy praktycznie 
po lodzie. O ile jadąc spokojnie po równej nawierzchni, można jakoś 
w takich okolicznościach sobie poradzić niemal każdym autem, to 
podjazdy i zjazdy na dziurawych oblodzonych drogach są już wy-
zwaniem, któremu nie sprosta każdy wóz i każde zimowe opony.

Aż trudno uwierzyć, że w tych warunkach Volvo XC90 ani razu nie 
wpadło w poślizg, a prowokowaliśmy je, jadąc nie z nogi na nogę, 
ale ze słuszną prędkością. Nic, zupełny spokój, pewność prowadze-
nia, nieprzerwanie zachowana przyczepność kół. Przy okazji dało się 
poznać z jak najlepszej strony zawieszenie auta. 

I już tylko to tłumaczy, dlaczego przygotowanie nowej generacji 
SUV-a Volvo musiało trwać lata i pochłonąć ogromne pieniądze. To 
jest piekielnie bezpieczny, pewny w prowadzeniu, technicznie niesa-
mowicie zaawansowany wóz.

Pojawienie się nowej generacji Volvo XC90 odbyło się w atmosferze pełnego ciekawości wyczekiwania (poprzednik największego 
SUV-a w rodzinie Volvo debiutował 12 lat wcześniej). Na wyobraźnię miłośników motoryzacji, dziennikarzy i pewnie konkurencyjnych 
firm działała przede wszystkim liczba 11 mld dolarów amerykańskich. Tyle, według zapewnień właściciela marki, pochłonęły prace nad 
tym samochodem. Po przeliczeniu na złotówki po aktualnym kursie dostajemy jakieś 45 mld zł, czyli kwotę za którą można by wybudować 
około 4 000 km autostrad – dwa razy więcej niż mamy ich obecnie w Polsce. 

z

Volvo XC90 D5 AWD 
Inscription: luksus 
wart każdej ceny 
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Czy zwrócili może Państwo uwagę na to, do jakiego samochodu 
najczęściej mamy w amerykańskich filmach familijnych „ładują” swo-
je pociechy? Tak, do dużego „volviaka”, z tym że poprzedniej gene-
racji. Tylko patrzeć, jak w nowych produkcjach filmowych pojawi się 
w tej roli XC90 w aktualnej odmianie.  

Ale opuśćmy wiejskie szlaki i sprawdźmy, jak ten cud techniki radzi 
sobie w warunkach szosowych. Zasilana olejem napędowym jed-

nostka napędowa o oznaczeniu D5 generująca 235 KM mocy dosko-
nale radzi sobie z wielkim XC90. Tu warto od razu zaznaczyć, że silnik 
w naszym egzemplarzu poddany został procedurze, którą producent 
określa jako „optymalizacja osiągów Polestar”. W efekcie o około 10 
procent rośnie moc silnika i co ważniejsze – zakres momentu obro-
towego i sam moment obrotowy, a to zwiększa dynamiczność auta. 
Dzięki optymalizacji silnik szybciej reaguje na polecenia kierowcy 
m.in. w czasie jazdy krętymi drogami albo podczas wyprzedzania. 

Ważące 2078 kg auto osiąga 100 km/h w zaledwie osiem sekund - 
to świetny wynik. Podczas przyspieszenia można odnieść wrażenie, 
że siedzi się w dużo mniejszym i lżejszym aucie. 

Automatyczna skrzynia biegów o ośmiu przełożeniach dosko-
nale współpracuje z silnikiem, zwłaszcza podczas spokojnej jazdy 
w trybie komfortowym (Comfort). Lubi kiedy obchodzimy się z nią 
delikatnie. Nabieranie prędkości jest dużo przyjemniejsze i bardziej 
efektywne podczas płynnego wciskania pedału przyspieszenia, niż 
przy raptownym i całkowitym jego wduszeniu. 

Świetny jest układ kierowniczy, bardzo delikatny i czuły przy ni-
skich, a stanowczy i odpowiednio oporny przy wyższych prędko-
ściach. Mimo prawie dwie tony masy własnej i wysokiego środka 
ciężkości nowe XC90 prowadzi się bardzo pewnie. Elektronicznie 
rozdzielany napęd na wszystkie koła działa płynnie i daje poczucie 
stabilności przy każdej prędkości. 

Ciekawostką jest to, że napęd wraz z zawieszeniem mają rów-
nież dodatkowy tryb na bezdroża (Off-road), który podnosi niemały 
prześwit dodatkowo jeszcze o 4 cm i wyczula pracę napędów dzięki 
czemu największy SUV Volvo radzi sobie również na trudniejszym 
podłożu i  to do prędkości 40 km/h. 

Konserwatywna sylwetka SUV-a nakreślona nowoczesnymi, peł-
nymi emocji liniami sprawia, że nowe XC90 prezentuje się świetnie. 
Muskularne, proste i eleganckie zarazem nadwozie postawione 
obok konkurencji wyróżnia się zgrabnością. Wydaje się, że tutaj nie 
da się niczego poprawić, zmienić. Doskonała równowaga propor-
cji – tak jak w przypadku prezentowanego w poprzednim wydaniu 
„Prestiżu” Volvo S90 – prowokuje to stwierdzenia, że oto mamy do 
czynienia ze wzorcem elegancji, przedmiotem, który jest punktem 
odniesienia dla oceny innych. To nadwozie długo zachowa świe-
żość – podobnie jak poprzednia generacja, która mimo że była w 
sprzedaży 12 lat nadal wygląda dobrze i dopiero skonfrontowana z 
aktualną zdradza swój wiek.

Mnóstwo dobrego da się powiedzieć również o wnętrzu. Projek-
tanci dopieścili je zarówno pod względem estetyki kompozycji, jak 
i materiałów wykorzystanych do jego wykończenia. Oznacza to ko-
niec mnóstwa przycisków na desce rozdzielczej, teraz króluje zdro-
wy minimalizm połączony z elegancją.
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Volvo XC90 D5 AWD Inscription – charakterystyka 
Silnik - R4, turbodoładowany, 1969 cm³ 
Moc maksymalna - 235 KM przy 4250 rpm 
Moment maksymalny - 480 Nm przy 1750–2250 rpm 
Skrzynia biegów - automatyczna Geartronic, 8-biegowa 
Typ napędu - na wszystkie koła (AWD) 
Zawieszenie przednie - kolumna MacPhersona 
Zawieszenie tylne – wielowahaczowe 
Średnica zawracania - 11,9 m 
Masa własna - 2078 kg 
Długość - 4950 mm 
Szerokość - 2140 mm 
Wysokość - 1775 mm 
Rozstaw osi - 2984 mm 
Rozstaw kół przód/tył - 1931/1931 mm 
Pojemność zbiornika paliwa - 71 l 
Emisja CO2 - 152 g/km 
Test zderzeniowy Euro NCAP - 5 gwiazdek



Większą część kokpitu zajmuje dziewięciocalowy tablet. Ekran 
bardzo płynnie reaguje na wszystkie gesty znane z urządzeń mobil-
nych. System jest szybki, nie zawiesza się i daje rzeczywiste poczucie 
obcowania z czymś do tej pory niespotykanym na pokładzie nawet 
najdroższych samochodów. Sensus jest pełen ciekawych funkcji 
i aplikacji. Można z jego poziomu obsłużyć kompleksowo niemal 
wszystkie urządzenia pokładowe XC90 łącznie z licznymi systemami 
bezpieczeństwa pakietu IntelliSafe, który obejmuje większość asy-
stentów – od parkowania po utrzymywanie pasa ruchu.

Całość przy tym nie przytłacza trudnością obsługi, jest prosta i in-
tuicyjna. W dodatku wszystkie komendy i informacje są podawane 
w języku polskim i bez błędów w przekładzie, co nie jest rzadkością 
w przypadku innych marek. Pod tym „centrum obsługi” znalazł się 
tylko jeden, skromny rząd przycisków pierwszej potrzeby i pokrętło 
głośności od świetnego nagłośnienia Bowers & Wilkins. Zestaw na-
głośnieniowy ma rozbudowane możliwości indywidualnej korekty 
dźwięku.

Oderwijmy jednak wzrok od tabletu i rozejrzyjmy się po kabinie. 
Jakość wnętrza XC90 rzuca na kolana. Delikatna skóra, nielakiero-
wane drewno i panele z aluminium pokrywają praktycznie wszystko 
co jest w zasięgu ręki, a nawet wzroku kierowcy i pasażerów. Dobór 
materiałów jest na najwyższym poziomie. Topowe Volvo jest przy 
tym pełne modnych, niespotykanych w innych markach dodatków 
– od specyficznego startera silnika, przez błyszczącą rolkę do zmiany 
trybów jazdy do bezramkowego lusterka wstecznego.

W środku jest mnóstwo miejsca, auto z zewnątrz wydaje się 
ogromne i podobne wrażenie mamy we wnętrzu. Szeroki zakres re-
gulacji fotela i kierownicy pozwala znaleźć bardzo wygodną pozycję, 

a samo siedzisko idealnie dopasowuje się do ciała. Mięsiste oparcia 
osadzone są na bardzo wąskim szkielecie co pozwoliło zaoszczędzić 
miejsce tylnej części kabiny. Wygodna tylna kanapa jest podzielo-
na na trzy niezależnie regulowane fotele, pochylane i przesuwane o 
zakres 12 cm. Środkowe miejsce należy traktować raczej jako prze-
znaczone dla dziecka, o czym świadczy chociażby rozkładane pod-
wyższenie, ale boczne zapewniają bardzo dużo przestrzeni zarówno 
nad głową jak i przy kolanach.

Wspomnieliśmy o tym, że w USA Volvo XC jest często wykorzysty-
wane jako auto rodzinne. Warto wiedzieć, że zamożni Amerykanie 
mają duże rodziny. Nie wiadomo, czy z myślą o nich, ale omawiane 
Volvo umożliwia zamontowanie dodatkowych dwóch foteli w prze-
strzeni bagażowej. Tym samym może nim bezpiecznie podróżować 
rodzina w 2 +5. Przy siedmiu osobach zostaje jeszcze całkiem spory 
bagażnik odpowiadający autu z segmentu B, w pięć osób z prze-
strzenią bagażową jest rzecz jasna dużo lepiej i odpowiada ona 
oczekiwaniom pokładanym w dużym SUV-ie

Dziękujemy szczecińskiemu dealerowi marki Volvo, firmie Auto 
Bruno, za udostępnienie samochodu do tekstu.

Foto: Agnieszka Orsa

Auto Bruno, ulica Pomorska 115B
70-812 Szczecin
Tel: 690 197 486 

m.niepsuj@autobruno.dealervolvo.pl 
salon@autobruno.dealervolvo.pl  

serwis@autobruno.dealervolvo.pl
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owy Mercedes-Benz Klasy B to samochód uni-
kalny w swoim segmencie – na wskroś rodzinny 
i  funkcjonalny, a  zarazem wyjątkowo „cyfrowy”. 
Atuty poprzednich generacji modelu znalazły sze-
rokie uznanie klientów: od czasu wprowadzenia 

Klasy B w 2005 r. na całym świecie sprzedano ponad 1,5 miliona 
egzemplarzy modelu. Najnowsza generacja wyróżnia się jeszcze 
większą wszechstronnością. Niespotykane wrażenie przestronności 
w kabinie, możliwość elastycznego aranżowania przestrzeni baga-
żowej i podwyższona, typowa dla crossoverów pozycja za kierow-
nicą spotykają się tu z innowacyjnymi rozwiązaniami, takimi jak ob-
sługa głosowa reagująca na hasło „Hej, Mercedes” czy funkcje jazdy 
częściowo autonomicznej znane z Klasy S.

Już z wyglądu najnowsza odsłona Klasy B zdradza swoje dyna-
miczne usposobienie: ma długi rozstaw osi (blisko 273 cm) z krótki-
mi nawisami, lekko opadającą linię dachu oraz sportowo stylizowany 

przedni pas. Opływowa karoseria modelu notuje jeden z najniższych 
współczynników oporu powietrza na świecie – już od 0,24. Wydatnie 
przyczynia się to do obniżenia zużycia paliwa i poziomu hałasu pod-
czas jazdy z większymi prędkościami.

Dopracowany układ jezdny oferuje jeszcze lepszą zwinność przy 
zwiększonym komforcie jazdy. Bezpośrednie, naturalne reakcje na 
ruchy kierownicą zapewniają przyjemność z prowadzenia, a spręży-
ste resorowanie pozwala wygodnie przemierzać dalekie trasy.

Ale oddajmy głos pani Natalii, który popróbowała jazdy nowym 
Mercedesem Klasa B – pierwszym egzemplarzem, jaki trafił do salo-
nu firmy Mojsiuk Mercedes-Benz (światową premierę sprzedażową 
auto miało dwa miesiące temu, a polską dosłownie na dniach): 

„Jestem zachwycona tym samochodem. Od razu spodobała mi 
się jego linia. Według mnie to ciekawe połączenie stylu ekskluzyw-

Najnowsza odsłona Sports Tourera Mercedesa łączy zwinność kompaktowego hatchbacka z wszechstronnością samochodów kombi 
i crossoverów, dorzucając do tego cały zestaw innowacji, w tym zaawansowane systemy wsparcia kierowcy oraz inteligentną obsługę 
głosową. Ale powodów, by przetestować nową Klasę B, jest znacznie więcej. Przekonała się o tym pani Natalia Witkowska, na co dzień 
spędzająca dużo czasu w samochodzie z racji obowiązków służbowych, pełni bowiem funkcję okręgowego menedżera sprzedaży w firmie 
Avon Cosmetics i dużo podróżuje.

n

W szpilkach za kierownicą  

Mercedes-Benz B 180
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Pani Natalia testowała auto wraz ze swoimi bliskimi, a w finałowej 
sesji fotograficznej towarzyszyły jej córeczki – Tola i Amelia.   



nej limuzyny ze stylem sportowym. Auto sprawia wrażenie idealnie 
dopracowanego pod względem estetycznym. Gdyby ktoś zapytał 
mnie, co bym w nim zmieniła, nie umiałabym nic wskazać. Po prostu 
w stu procentach trafia w mój gust.  

Jestem straszną „gadżeciarą”, więc jak zobaczyłam cały pas wy-
świetlacza dotykowego, od razu wypróbowałam, jak działają po-
szczególne funkcje. Podstawowy wniosek: kluczowy jest bardzo wy-
godny touchpad, którym steruje się całym systemem. Dostępny jest 
on prawą ręką kierowcy, w części środkowej auta, na poziomie lek-
ko poniżej dolnej części kierownicy. Wielkim ułatwieniem dla mnie 
jest to, że nie muszę szukać przycisków czy pokręteł regulacyjnych, 
a  mogę tym touchpadem wszystko ustawiać, przewijać, zmieniać. 
Rewelacja.

Samochód jest nafaszerowany multimediami. Bardzo podoba mi 
się sterowanie głosowe. Wypróbowałam je i czułam się bardzo bez-
piecznie dzięki temu gadżetowi. Mam taką pracę, że bardzo dużo 
jeżdżę samochodem i równie dużo rozmawiam przez telefon. Samo-
chód to, można powiedzieć, moje mobilne biuro, w którym pracuję. 
Tu wystarczy powiedzieć „Mercedes, włącz klimatyzację!” – Mercedes 
ją włącza.  To samo się dzieje, gdy mówię „Mercedes, włącz ogrze-
wanie!” albo „Zadzwoń do domu!”. Mogłam skupić się na drodze, 
zamiast szukać telefonu, przycisków albo ustawiać parametry radia. 

Moje odczucia z jazdy można oddać jednym głośnym: WOW. Tak, 
jedno wielkie WOW. Czułam się, jakbym płynęła. Na co dzień jeżdżę 
samochodem z manualną skrzynią biegów. W tym Mercedesie znaj-
dziemy automatyczną skrzynię biegów. Muszę powiedzieć jedno, 
to auto jest dla każdej kobiety, która uwielbia chodzić w szpilkach. 
Prowadząc, nie odczułam żadnej różnicy, czy to były płaskie buty, czy 

obcasy. Auto nie szarpie, cały czas trzyma się mocno drogi. Płynęłam 
nim, a nie jechałam. Lekko, miło i przyjemnie. 

Przyśpieszenie – rewelacja. Wciskałam pedał gazu i  samochód 
pewnie płynął. Nie musiałam się rozpędzać i denerwować, czy star-
czy mocy na przykład przy wyprzedzaniu. Było jej tyle, że miałam 
odczucie komfortu i  bezpieczeństwa. Hamulce też są doskonałe, 
reagują natychmiast i potrafią błyskawicznie zredukować prędkość 
samochodu. Zrobiły na mnie duże wrażenie. 

Nigdy wcześniej nie jeździłam Mercedesem. Znajomi, którzy uży-
wają tej marki zawsze mówili, że Mercedes to królowa wszystkich 
marek samochodów. Teraz zgadzam się z nimi w stu procentach.

Wyposażenie wnętrza samochodu  jest niemal luksusowe. Siedze-
nia są bardzo wygodne. Wykończenie wygląda rewelacyjnie przez 
połączenie nowoczesnego stylu, pełnego najnowszych technologii 
z klasyką, czyli na przykład z błyszczącymi dużymi wylotami nawie-
wu, które są wykonane w stylu lat 50. czy , 60. Jeżdżąc tym autem 
czułam, że jadę luksusowym samochodem. 

Mercedes Klasy B nie jest ani za mały, ani za duży, zaprojektowany 
w ten sposób, że i z tyłu, i z przodu jest dużo miejsca. Do tego pod-
kreślę jeszcze raz wygodne fotele, które łatwo można dopasować 
do indywidualnych preferencji. Podczas testu jeździła ze mną moja 
rodzina. Po wszystkim starsza córka stwierdziła, że czuła się na tylnej 
kanapie jak w domu, a to świadczy o tym, że poczuła się w tym aucie 
od razu pewnie. 

Dodam jeszcze, że bardzo spodobał mi się bagażnik. Jest prze-
stronny, pakowny i przy tym wygodny do dowolnego ułożenia baga-
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żu. Jest idealny do jeżdżenia po mieście, jak i na wyjazdy w dłuższą 
trasę. Poleciłabym go także dla rodzin z dziećmi. 

Auto zrobiło na mnie takie wrażenie, że jest na mojej „liście ży-
czeń” numerem 1. Tak się składa, że akurat zastanawiamy się z mę-
żem nad zmianą rodzinnego samochodu. Ten moim zdaniem 
byłbym idealny. Tym bardziej, że jak na jego klasę jest w  cenie 
naprawdę przystępnej. Przy leasingu rata miesięczna nie przeraża. 

W razie pytań o prezentowany jak i pozostałe modele marki Mer-
cedes-Benz zapraszamy do autoryzowanego Salonu Mercedes-Benz 
Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub o kontakt 
telefoniczny pod nr tel.: 94/34 77 372, www.mojsiuk.mercedes-benz.pl  
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk 
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Mercedes-Benz B 180FL
Pojemność skokowa – 1332 cm3 
Wydajność znamionowa (moc) – 136 KM (100 KW) 
Prędkość obrotowa silnika – 5500 (+/- 1,5%) 
Prędkość maksymalna jazdy – 212 km/h 
Paliwo – benzyna 
Skrzynia biegów – automatyczna 
Średnie zużycie paliwa (min/max) – 5,4 – 5,6 l/100 km

Mercedes-Benz Klasa B
od 1324 PLN netto/m-c*

Lease&Drive 1%
Leasing 105%

*Rata miesięczna netto dla Klasy B 180 w programie 
finansowania Lease&Drive 1% dla przedsiębiorców 
(wpłata wstępna:
10% ceny netto pojazdu, okres umowy: 24 
miesiące, przebieg średnioroczny: 25 000 km; 
Pakiet Gwarancyjny gratis;
możliwość zwrotu pojazdu. Oferta Mercedes-Benz 
Leasing Polska Sp. z o.o. dla przedsiębiorców.
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ZAPRASZAMY DO KAWIARNI

CZYNNE CODZIENNIE OD GODZ. 9.00

SPOTKANIA Z PRZYJACIÓŁMI

ŚNIADANIA I LUNCHE

IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE

(URODZINY, RÓŻNE WIECZORKI DLA NIEJ I DLA NIEGO, UROCZYSTOŚCI RODZINNE)

OD STYCZNIA MAMY RÓWNIEŻ WINO I DOBRE REGIONALNE PIWO



ersja jaką testowaliśmy to Sportline. Skoda Su-
perb w tej odmianie wyróżnia się m.in. obręczami 
kół ze stopów lekkich w  rozmiarze 18 cali, czar-
nymi osłonami lusterek, czarną osłoną chłodnicy, 
subtelnym mini spojlerem (tzw. tylną lotką) i obni-

żonym o 15 mm prześwitem.

Przestronność – to powinno być drugie imię tego auta. Zarówno 
z przodu, na tylnej kanapie, nie mówiąc już o bagażniku (poj. 625 
litrów!) miejsca jest pod dostatkiem. Pasażerowie mają go tyle, że 
jak przekonaliśmy się w czasie rodzinnej przejażdżki, są oni w stanie 
czuć się w pełni komfortowo nawet wtedy, kiedy siedząca z przo-
du osoba o wybitnie wysokim wzroście przesunie fotel w tył. Ba, są 
w stanie założyć nogę na nogę! 

Wnętrze Skody Superb zaskakuje jeszcze czymś. Co prawda 
mamy do czynienia z wyposażeniem plastikowym, ale nie oznacza 
to nudy. Jest miły w dotyku plastik „zwykły”, jest błyszczący tzw. pla-

stik fortepianowy i taki, który podobny jest do włókna węglowego. 
W  sumie wrażenie bardzo pozytywne, bo wszystko jest starannie 
spasowane pod każdym względem – również plastycznym. 

Uroku wnętrzu dodaje oświetlenie ambientowe (w  10 wersjach 
kolorystycznych do wyboru). Pod tą nazwą kryje się modne, ale rów-
nież bardzo praktyczne oświetlenie uzyskiwane za pomocą taśm le-
dowych. Delikatne, nieprzeszkadzające kierowcy światło otacza całe 
wnętrze auta, okolice klamek, przestrzeń pod stopami.        

Wsiedliśmy, więc kładziemy ręce na kierownicy. Obszyta jest ona 
przyjemną skórą, spłaszczona od dołu. To jeden z elementów cha-
rakterystycznych dla aut sportowych, do których wersja Sportline 
nawiązuje. Co ważniejsze, kierownica i jej otoczenie są zaprojekto-
wane bardzo ergonomicznie. Manetki służące do obsługi wszystkich 
systemów zastosowanych w aucie są ulokowane tak, że bez odrywa-
nia rąk od kierownicy można sterować radiem, telefonem, włączyć 
i obsługiwać tempomat. To ważne – można również łatwo sterować 

„Stateczne, obszerne, wygodne” – te określenia zgadzają się ze standardowym wyobrażeniem cech auta rodzinnego, ale „dynamiczne,
 zadziorne, kochające prędkość” już mniej. Trzecia  generacja Skody Superb łączy w sobie wszystkie te właściwości. To doskonały samochód 
na długie trasy – wakacyjne wyjazdy rodzinne, jak i  na te w  interesach, kiedy siedzący na tylnej kanapie menedżer dzięki komfortowi 
i mnóstwu miejsca w czasie drogi może spokojnie popracować na komputerze.

w

Skoda Superb Sportline: 
rodzinna limuzyna z zawadiackim rysem 
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skrzynią biegów i wybierać ręcznie przełożenia. 

Jednobryłowe (bez wyodrębnionych zagłówków) fotele to rów-
nież element nawiązujący do stylizacji sportowej. Trzeba od razu 
stwierdzić, że gwarantują one dobre trzymanie boczne. Dają się 
ustawiać – oczywiście elektrycznie a nie manualnie - z dużą precy-

zją, przez co można je dopasować do indywidualnych wymagań. 
W okolicach lędźwiowych możemy uzyskać dzięki temu dodatkowe 
podparcie, co z pewnością ma szczególne znaczenie na długich tra-
sach.

Kluczowe doświadczenie z  jazdy: dynamiczność. Przyspieszenie 
od zera do setki w siedem sekund robi wrażenie. Ale nie o ściganie 
się chodzi. Takie przyspieszenie, świadomość zapasu mocy, daje po 
prostu odczucie bezpieczeństwa. Przetestowaliśmy je podczas na-
szych jazd próbnych. Bez najmniejszego ryzyka mogliśmy na przy-
kład wyprzedzić cztery jadące jedna za drugą z prędkością 90 km/h 
ciężarówki (swoją drogą, czy muszą one jeździć stadami?). W takich 
sytuacjach moc kryjąca się pod maską samochodu okazuje się bar-
dzo przydatna. 

Wydaje się, że Skoda Superb stworzona do jazdy po trasach 
szybkiego ruchu i autostradach. Kiedy nabierze prędkości 130-140 
km/h, to po prostu płynie. Żal, że u nas mało jest dróg pozwalają-
cych na taką wygodną jazdę. Włączamy tempomat (od razu zaznacz-
my: adaptacyjny) i dajemy odpoczywać obu nogom, bo auto samo 
zmniejszy prędkość, kiedy dojedzie w pobliże wolniejszego samo-
chodu. Ba, wyhamuje nawet do zera, jeśli jadący przed nami pojazd 
zatrzymuje się albo skręca. I  oczywiście auto samodzielnie ruszy, 
rozpędzając się do „zadanej” wcześniej na tempomacie prędkości.

Tempomat przewiduje – rozsądnie – maksymalną prędkość 160 
km/h. Jej przekraczanie odbywa się już na wyłączną odpowiedzial-
ność kierowcy. My, zachowując w pełni zasady bezpieczeństwa, po-
próbowaliśmy jazdy bardzo szybkiej na kilkumetrowym odcinku as-
faltowego rezerwowego lotniczego pasa startowego. Nie wchodząc 
w szczegóły, wiemy po tym doświadczeniu, że widniejące na tarczy 
prędkościomierza 260 km/h nie jest czczą obietnicą…

Motoryzacja 79 

Skoda Superb Style 2.0 TSI 190 KM  - podstawowe dane 
Samochód produkowany jest od 2018 roku
Długość - 4670 mm 
Szerokość - 1814 mm 
Szerokość z lusterkami bocznymi - 2017 mm 
Wysokość - 1461 mm 
Rozstaw osi - 2686 mm 
Pojemność skokowa - 1984 cm³ 
Typ silnika - benzynowy 
Moc silnika - 190 KM (140 kW) 
Maksymalny moment obrotowy - 320 Nm przy 1500-4100 
obr/min 
Doładowanie - turbosprężarkowe 
Rodzaj skrzyni biegów - automatyczna DSG  7 stopni 
Rodzaj napędu - na przednią oś 
Prędkość maksymalna - 236 km/h 
Przyspieszenie (od 0 do 100km/h) - 7,3 s
Średnie spalanie (cykl mieszany) - 5,9 l/100km  
Spalanie w trasie (na autostradzie) - 4,8 l/100km 
Spalanie w mieście - 7,8 l/100km
Pojemność zbiornika paliwa - 50 l 
Emisja CO2 - 133 g/km (norma emisji spalin Euro 6d 
Minimalna masa własna pojazdu (bez obciążenia) - 1243 kg



Kto ma w sobie żyłkę wyścigową i chciałby na co dzień poczuć 
się w Skodzie Superb jak w wozie w pełni sportowym, może wybrać 
spośród dostępnych trybów jazdy ten z nazwą SPORT. Wtedy usły-
szy jak siedmiostopniowa skrzynia biegów skraca przełożenia a wóz 
nabiera dodatkowej dynamiki. Jednak czy warto kilka „zwycięstw” 
w ruszaniu spod świateł okupować odczuwalnie wzrastającym zuży-
ciem paliwa? Lub nie daj Boże mandatem, kiedy wpadniemy w oko 
fotoradarowi? Na te pytania każdy musi sobie odpowiedzieć sam. 

Nie będziemy się głębiej zanurzać w  analizę techniczną Skody 
Superb – wszelkie niuanse  kompetentniej od nas wyjaśnią Państwu 
doradcy z koszalińskiego salonu Skody firmy Krotoski-Cichy. Doda-
my za to jeszcze trochę obserwacji z jazdy. 

O prowadzeniu niewielu samochodów da się powiedzieć, że to 
przyjemność. W przypadku Skody Superb takie odczucie jest gwa-
rantowane. Precyzyjne wspomaganie kierownicy powoduje, że nie 

używamy prawie siły – wystarczą delikatne ruchy a  auto idealnie 
„słucha”. Kabina jest doskonale wytłumiona, dzięki czemu wewnątrz 
niej nawet w  trakcie jazdy na zimowym ogumieniu i  po wilgotnej 
nawierzchni poziom hałasu jest minimalny. Głośniej robi się dopiero 
od prędkości 140-150 km/h, a przecież tak szybko jeździmy rzadko. 

Opcjonalnie dostępne są wszelkie najnowsze systemy bezpie-
czeństwa znane pod nazwą „asystentów” (asystent pasa ruchu, ha-
mowania awaryjnego, ruchu poprzecznego itd.). Kilka podstawo-
wych i najbardziej potrzebnych mieści się w wyposażeniu bazowym. 
W sumie dają one bogatą listę – niemal taką, jak w przypadku aut 
klasy premium. A pamiętajmy, że Skoda Superb to przedstawiciel 
klasy średniej. 

Skodex Krotoski-Cichy
ul. Gnieźnieńska 43 a, 75-736 Koszalin  

SALON: tel.: 94 317 79 10; koszalin@krotoski-cichy.pl  
SERWIS: tel.: 94 317 79 25; serwis.koszalin@krotoski-cichy.pl
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iedy wysiadałam na lotnisku w Hanoi, wiedziałam 
z  grubsza czego mogę się spodziewać. A  i  tak 
Wietnam mnie zaskoczył. Czym? Przede wszyst-
kim kontrastem tradycji i nowoczesności. Ten 
socjalistyczny kraj, ma socjalizm tylko w  nazwie. 

Od ponad 30 lat podąża chińską drogą gospodarczą, notując dzi-
siaj niezwykłą dynamikę rozwoju i  proporcjonalną do niej pogoń za 
zyskiem. Wietnam to jedna z najszybciej rozwijających się gospoda-
rek. W raporcie Banku Światowego kraj przesunął się ze 104. pozy-
cji w 2007 roku na 68. miejsce w roku ubiegłym. W połowie lat 80. 
PKB na osobę wynosił 300 dolarów, a  dziś już 2343 dolary. Program 
socjalistycznego rządu „Odnowienie” - o dziwo - przyniósł efekty! 
Liberalizacja rynku, otwarcie na świat, atrakcyjne podatki, przyjazne 

warunki prowadzenia biznesu sprawiły, że Wietnam wyrasta na no-
wego tygrysa Azji.  

W tym chaosie jest porządek  

W efekcie symbol Wietnamu, tradycyjne stożkowe kapelusze no 
la z  liści palmowych, zobaczymy nie tylko na polach ryżowych, ale 
też między drapaczami chmur. 

Na hanoiskich ulicach, przy salonach  globalnych sieciowych ma-
rek mieszkańcy na swoich małych stołeczkach gotują, biesiadują, 
a nawet piorą. W nowoczesnych, designerskich hotelach, podobnie 
jak w każdym innym miejscu, tlą się kadzidełka przy ołtarzykach ku 

Wietnamczycy są dziwni. Budują drapacze chmur, ale wolą siedzieć na ulicy na swych małych plastikowych krzesełkach.  Jeżdżą jak szaleni, 
ale nie powodują wypadków. Jedzą dużo, ale nie tyją. Wycierpieli tak wiele podczas wojen, ale są  pogodni. 

Good morning, 
Wietnam!

k
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czci przodków i duchów, którym składa się dary w postaci owoców, 
papierosów, wódki i czy słodyczy. 

Momentami nie wiesz, czy jesteś w kraju, w którym panuje dziki 
kapitalizm, czy jednak wartości rodzinne i przywiązanie do tradycji. 
To tworzy niezwykle barwną mieszankę i trzeba trochę czasu, aby się 
z tym oswoić. 

Podobnie jak z najprostszymi rzeczami, choćby przejściem przez 
jezdnię. Pieszy nie ma tu łatwego życia. On praktycznie nie istnieje. 
Jeśli nie opanujesz techniki przechodzenia na drugą stronę, możesz 
stać na krawężniku cały dzień. Bo przez ulice wietnamskich miast 
nieprzerwanie mknie rzeka motocykli i skuterów. W tym 95-miliono-
wym kraju jest ich ponad 45 mln. Trzy- lub nawet czteroosobowa 
rodzina na jednym pojeździe to norma. Podobnie  jak prowadzący 
jedną ręką, bo w drugiej trzyma komórkę i papierosa jednocześnie. 

Powiedzenie, że gdzieś jest jak w Sajgonie, jest idealnym synoni-
mem ruchu, zgiełku i chaosu. Jazda pod prąd, po chodniku, parko-
wanie w każdym miejscu,  zajeżdżanie drogi jadącym z naprzeciwka 
to reguła wśród ich braku. Sygnalizacja świetlna istnieje tylko po to, 
aby dawać ogólne wskazówki, szczegółowe każdy wyznacza sobie 
sam. Boczne lusterka w autach owszem są, bo tak je wyprodukowa-
no, ale o każdym manewrze kierowcy informują siebie klaksonami. 
Nie wiem, jak odróżniają, czy sygnał oznacza „mijam cię”, „wyprze-
dzam” czy „uważaj baranie”, nie mówiąc o  tym, po czym poznają 
w  tym tłumie kierowców, że trąbienie skierowane jest właśnie do 
nich? Muszą chyba na kursach prawa jazdy przyswajać sobie jakiś 
złożony system dźwięków drogowych, a  egzamin obejmuje także 
umiejętność ich wygrywania. Zatem jeśli chcesz przejść przez ulice, 
wybierz najbardziej dogodny moment i po prostu idź. Możesz za-
mknąć oczy, ale bron Boże nie zatrzymuj się, nie przyspieszaj i nie 
cofaj. A motocykle same cię ominą. To naprawdę działa!

Niebo w gębie

Kiedy już przeżyjesz i dostaniesz się na upragnioną drugą stronę 
ulicy, musisz koniecznie spróbować wietnamskiego legendarnego 
już street foodu, zwłaszcza w Hanoi. Na każdym kroku garkuchnie, 
małe grille i wózki oferują potrawy i przekąski, których nie powsty-
dziłyby się dobre światowe restauracje. Jest wiele powodów, dla 
których warto przyjechać do tego kraju. Jednym z nich jest kuchnia. 

Wietnamczycy to wirtuozi łączenia smaków słonych, słodkich, 
kwaśnych i pikantnych. Komponują z nich niezwykle harmonijną, ale 
nie nudną całość:  każdy ze składników choć współgra z towarzysza-
mi, odgrywa swoją wyczuwalną rolę. Spoiwem jest sos rybny, bez 
którego nie byłoby tutejszej kuchni. Wietnam jest największym jego 
producentem. Wytwarzany jest z zasolonych ryb, które fermentują 
w kadziach przez kilka miesięcy, czym dłużej tym lepiej. 

Podobnie jak w  przypadku wina, ceny sosu rybnego zależą od 
długości leżakowania. A miejsca, gdzie się go produkuje, wyczuwal-
ne są na odległość.  To jedyny nieprzyjemny zapach, bo cała kuchnia 
wietnamska jest niezwykle aromatyczna. Począwszy od zupy Pho Bo, 
od której Wietnamczycy  rozpoczynają dzień. Jest kilkaset odmian 
tej zupy, ale klasyk to wołowy bulion z cienkimi paskami polędwicy, 
mnóstwem ziół,  szczypiorkiem, limonką, świeżym chili,  odrobiną  
imbiru, gwiazdką anyżu i  innymi przyprawami, które dodajesz we-
dług uznania, całość posypując kruszonymi orzechami arachidowy-
mi. Ten azjatycki rosół jest obłędnie dobry i podobno najlepszy na 
kaca.  

Tu wszystko jest smaczne: owoce morza, choćby krewetki czy 
kraby z sosem z tamaryndowca, sałatki z papai lub  mango z dużą 
ilością kolendry, mięty i  prażonych orzeszków czy słynne sajgonki 
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w  lekkim, niesmażonym wydaniu napchane warzywami, ziołami, 
mięsem, krewetkami, zapożyczone z kuchni chińskiej  gotowane na 
parze pierożki nadziewane owocami morza lub mięsem.  

Z kolei spuścizną po Francuzach jest uwielbiana i popularna ba-
gietka nadziewana pasztetem, różnymi rodzajami mięsa i warzywa-
mi. Można ją dostać na każdym kroku dosłownie za grosze. Zresztą 
jedzenie jest tu niezwykle tanie i niezwykle świeże. Zdarzyło nam się 
w kilku rodzinnych knajpkach, że po złożeniu zamówienia, ktoś z ob-
sługi biegł do sklepu lub na targ, aby kupić świeży składnik. Tu się 
po prostu nie mrozi, nie przechowuje i nie przetwarza. No i nie tyje! 
Może to właśnie jest sekretem szczupłych sylwetek Wietnamczyków, 
mimo iż można odnieść wrażenie, że oni stale jedzą. 

I smok stworzył te cuda

Poza kuchnią, kolejnym powodem do odwiedzenia tego kraju 
jest urzekająco piękna przyroda. Przyrodniczy cud natury -  Zatoka 
Ha Long to perła wietnamskiego krajobrazu i ewenement na ska-
lę światową.  Prawie 2000 wapiennych, porośniętych bujną zielenią 
wysp w  Zatoce Tonkijskiej na Morzu Południowochińskim tworzy 
malowniczy labirynt. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNE-
SCO zajmuje obszar trzy razy taki jak Warszawa. I nawet  tysiące tu-
rystów przewożonych setkami statków każdego dnia nie odbierają 
temu miejscu urody. Nic dziwnego, że kręcono tam sceny do filmu 
o Jamesie Bondzie i wiele scen do obrazu „Indochiny”. Miejsce na-
zywane jest w tłumaczeniu Zatoką Zstępującego Smoka. Według le-
gendy Nefrytowy Cesarz  chcąc pomoc ludowi z walce z najeźdźcą, 
wysłał na ziemię matkę smoków z dziećmi, które wypluwając z pyska 
szmaragdy, stworzyły na wodzie skalną barierę nie do pokonania 
przez wroga. 

Według nauki zaś teren zaczął się kształtować 500 mln lat temu, 
tworząc wiele jaskiń, jak choćby Jaskinia Niespodzianek, odkryta 
przez Francuzów w 1901 roku, która składa się z trzech olbrzymich 
komór dochodzących do 30 m wysokości. Nacieki przypominają 
stworzenia z wietnamskiej mitologii, smoki czy żółwie. 

Większość wysp jest niezamieszkała, a  te najmniejsze pojawiają 
się i znikną w zależności od poziomu wody. Między nimi natknąć się 
można na wioski rybackie na wodzie, których mieszkańcy  żyją z ry-
bołówstwa, ale też z turystyki, która coraz agresywniej odciska swoje 
piętno na tej przyrodniczej perełce. Setki statków przewożących każ-
dego dnia tysiące turystów kojarzą się z dobrze zaprojektowanym 
taśmociągiem, który przyjmuje jednych, aby za chwilę ich wypluć 
i zabrać  kolejnych. Postępujące zanieczyszczenie zatoki, śmieci, wy-
cieki oleju doprowadzą kiedyś ten cud natury do degradacji.

O wiele spokojniej jest w Zatoce Ha Long na rzece, jak nazywa-
ny jest kompleks krajobrazowy Tam Coc i  leżący nieopodal  Trang 
An. Oba  położone  na południowym krańcu delty Rzeki Czerwonej 
również słyną ze spektakularnych wystających z wody wapiennych 
formacji skalnych porośniętych lasem deszczowym. Rezerwat przy-
rody także znajduje się  na liście UNESCO. Płynąc rzeką, mijamy po 
drodze pola ryżowe, wioski, jaskinie, a na niektórych wyspach ma-
lowniczo położone pagody otoczone ogrodami. Tu nie pływa się 
statkami, lecz małymi łódkami, które prowadzą zazwyczaj kobiety, 
wiosłując… nogami. 

Ludzie feniksy

Kolejnym powodem wizyty w  Wietnamie są ludzie. Społeczeń-
stwo dotknięte, wręcz poharatane psychicznie i fizycznie, przetrze-
bione przez dwie wojny indochińskie i tą z Ameryką, ma niezwykłą 
zdolność odradzania się, niczym feniks z popiołów. Jeszcze dzisiaj 
widać na ulicach ludzi ze zniekształconymi  kończynami i powygina-
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nym tułowiem, ofiary Agent Orange, czyli silnego defolinatu, którym 
Amerykanie masowo opryskiwali wietnamską dżunglę w czasie za-
kończonej ponad 40 lat temu wojny. 

Dioksyna TCDD - jedna z najpotężniejszych trucizn znanych nauce 
– powoduje też wady wrodzone u  potomstwa, a  w  wodach grun-
towych utrzymuje się do kilkudziesięciu lat. Mimo tego co przeszli, 
Wietnamczycy, są bardzo pogodni, uśmiechnięci i uczynni. A może 
właśnie żywa wciąż pamięć o  niedawnych tragediach pozwala im 
jeszcze bardziej doceniać czasy spokoju i stabilizacji.  

Aż połowa populacji tego 95-milionowego kraju ma poniżej 35 
lat. I w  tym też tkwi tajemnica ich sukcesu. W sile, dynamizmie i am-
bicjach młodych. Młodzież w Hanoi niewiele różni się od swoich ró-
wieśników z Zachodu czy zamożniejszych krajów Azji. Wietnamczycy 
są uprzejmi, pracowici, zaradni, a cały small biznes błyskawicznie od-
powiada na potrzeby rynku, a zwłaszcza turystów. Jeśli potrzebujesz 
czegokolwiek: przejazdu, towaru, wszystko dostaniesz, jeśli nie ma, 
zaraz będzie. Jeśli w sklepie, nie ma koloru wybranej przez ciebie 
torebki czy ubrania, sprzedawczyni gdzieś dzwoni i za 10 minut jest 
to,  czego potrzebujesz.  Bo tu nie ma, że nie ma, że nie można, że 
się nie da, że za trzy dni najwcześniej. Gdy w małej, rodzinnej restau-
racyjce zamówiliśmy lokalne wino, które tu rzadko się pija, właściciel 
pobiegł do sklepu po kieliszki. W każdym  miejscu, najmniejszym 
pensjonacie, wymienią ci walutę, zamówią samochód, wycieczkę, 
lekarza, zorganizują zakupy lub sami po nie pojadą. Gdy okazało się, 
że kupiłyśmy fałszywy jedwab, właścicielka małego hoteliku wsiadła 
na swój skuter i pojechała do miasta, aby kupić nam ten właściwy. 

A na pożegnanie odprowadzi cię do jeszcze autobusu, całuje i tak 
długo macha ręką, aż nie znikniesz za zakrętem. 

Tekst i zdjęcia: Beata Ostrowska
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Prezentowane wnętrza to pięknie położony, graniczący z kompleksem zieleni, zmodernizowany dom o powierzchni użytkowej 120 metrów 
kwadratowych. Projektanci stworzyli aranżację, w której odnajdziemy sporo nawiązań do natury.

Wnętrze pełne 
smaczków
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tym klimatycznym wnętrzu odnajdziemy sporo 
nowych, designerskich przedmiotów, ale też są 
meble, które dostały drugie życie lub zostały za-
adaptowane z  wnętrza pierwotnego. W  salonie 
uwagę przykuwają sofa i  fotel. Monumentalna 

wręcz forma zwiastuje ogromną wygodę.

Tak jest w istocie, nic zatem dziwnego, że projektantki postanowiły 
te stare meble poddać renowacji. Zaprojektowały tkaninę w kwia-
towe printy i oddały fotel oraz sofę do tapicera. Po zabiegu meble 
wyglądają jak nowe. Renowacji poddana została również drewniana 
podłoga oraz krzesła w jadalni.

Wielkim wyzwaniem, ze względu na obłe fronty, była oryginalna, 
popielata zabudowa kuchenna. Domownicy od razu ją pokocha-
li - to autentyczne serce domu, połączona z jadalnią i salonem jest 

w
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miejscem, gdzie zbiera się cała rodzina, żeby gotować, rozmawiać 
i przyjmować gości.

Z kuchni przechodzimy do jadalni, dalej do salonu. Ważną rolę 
w wystroju tego wnętrza odgrywają naturalne tekstylia. Lniane, natu-
ralnie gniecione tkaniny w odcieniu chłodnych pasteli i spłowiałych 
szarości kontrastujące z wielobarwnymi poduchami i tapicerowaną 
kanapą.

Stoliki kawowe ze szklanymi blatami, to piękny duet Gubi z NAP 
Concept. Ponad małym stolikiem wzrok natychmiast przykuwa sta-
ra lampa witrażowa, jeden z elementów, który jest w tym domu od 
zawsze. Wyjątkowym elementem tego wnętrza jest również zapro-
jektowana przez architektki, szafka RTV – powtarza ona obłe kształty 
mebli kuchennych, pięknie prezentując teakowy fornir.

Klimat wnętrza podkreślają dodatki: kolorowe powłoczki na po-
duszki, proste, kamionkowe wazony i starannie dobrana roślinność. 

Projekt: Magdalena Bielicka, Maria Zrzelska-Pawlak – Pracownia Magma
Foto: Kasia Seliga-Wróblewska, Marcin Wróblewski - Fotomohito
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Rezydencja Park Mielno 
– najpiękniejszy 
fragment kurortu
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ajlepiej zapytać o to tych, którzy na taki krok się 
zdecydowali. Państwo Elżbieta i Marcin Oczach-
owscy właśnie meblują swój 80-metrowy nad-
morski apartament. Przenoszą się z Koszalina do 
Mielna na dobre. 

Pani Elżbieta Oczachowska tak to wyjaśnia: - Spełniliśmy nasze 
wspólne z mężem marzenie. Zawsze chcieliśmy zamieszkać nad 
morzem, bo morze kochamy. Teraz, kiedy staliśmy się młodymi 
emerytami, przyszła na to doskonała pora. Nasz dom w Koszalinie 
sprzedaliśmy bez żalu. Wymagał dużo uwagi, czasu i pracy. Kiedy 
w ubiegłym roku pojechaliśmy na dwutygodniową wyprawę rowe-
rową na południe Polski, musieliśmy prosić sąsiadów o doglądanie 
domu, podlewanie kwiatów, odbieranie poczty. Ogród, w którym 
stał nasz dom, z czasem stawał się coraz większym kłopotem, bo wy-
magał pracy i sił, których mamy coraz mniej. Zresztą nie należymy do 
tych, którzy lubią „dłubanie” w ogrodzie. My wolimy gdzieś w tym 
czasie pojechać, coś zobaczyć, przeżyć. 

Państwo Oczachowscy uznali, że przeprowadzka do Rezydenc-
ji Park Mielno będzie optymalnym rozwiązaniem. – Wcześniej 

jeździliśmy do Mielna na spacery. Ale zawsze była to wyprawa. 
Mała, ale wyprawa. Taki spacer to tylko dwie-trzy godziny. Teraz 
mamy do morza sto metrów i możemy je oglądać o dowolnej porze 
dnia - mówią. – My lubimy Koszalin, bo jest sympatycznym miastem. 
Mieszka w nim wielu naszych przyjaciół, z którymi utrzymujemy reg-

ularny kontakt. Ale własne cztery kąty nad morzem, zwłaszcza tak 
komfortowe, to coś, czego zawsze pragnęliśmy.  

Jak podkreślają nasi rozmówcy, nie bez znaczenia dla ich decyzji 
było to, jak Rezydencja Park Mielno jest zlokalizowana: - Czujemy 
się jak w zadbanym parku. Blisko stąd do centrum miasta, a jed-
nocześnie bardzo spokojnie. Obserwowaliśmy latem, co tutaj się 
dzieje. Nawet w lipcu i sierpniu, kiedy wczasowiczów jest najwięcej, 
panował spokój, nie było żadnego handlu i gwaru. 

Państwo Oczachowscy zamieszkali w Rezydencji Park Mielno na 
stałe. Pan Jacek (prosił o niepodawanie nazwiska) kupił w komplek-
sie dwa apartamenty na wynajem. O swojej inwestycji tak mówi: - Dla 
mnie to lokata oszczędności. Najpierw kupiłem jeden apartament, 
żeby go wynajmować. Przekonałem się, że Rezydencja budzi zaint-
eresowanie turystów, dlatego zdecydowałem się na zakup drugiego 
lokalu. Sam nimi na bieżąco się nie zajmuję, oddałem zarząd wyspec-
jalizowanej firmie. Jestem bardzo zadowolony z takiego rozwiązania. 
Wynajem przynosi naprawdę dobre pieniądze, a ja mam satysfakc-
ję, że zyskuję więcej niż na przykład na lokacie bankowej. No i kiedy 
mam ochotę, mogę sam skorzystać z apartamentu. 

Marcin Kokot z firmy City Apartments potwierdza, że turyści 
chętnie przyjeżdżają do Rezydencji Park: - Jej atutem jest fakt, że 
teren jest ogrodzony, bezpieczny. Dzieci mają się gdzie bawić, 
a jednocześnie do morza i do jeziora Jamno jest mniej więcej taka 

Co siódmy apartament w kompleksie Rezydencja Park Mielno kupili mieszkańcy Koszalina! To z pewnością zaskakująca informacja. 
Koszalinianie traktują Mielno najczęściej jako miejsce weekendowych wypadów spacerowych, a niektórzy jako miejsce robienia latem
interesów. Co takiego dostrzegli nabywcy apartamentów przy ulicy Orła Białego, że zdecydowali się  zainwestować w lokale na wynajem, 
a czasami nawet zrezygnować z mieszkania w Koszalinie i przenieść się do Rezydencji Park Mielno na stałe? 

n
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sama droga. Jest to idealne miejsce dla rodzin z małymi dziećmi, 
ale również dla osób, które poszukują wyciszenia albo warunków do 
twórczej pracy.

Jak wynika z danych firm zajmujących się zarządzaniem 
wynajmem apartamentów, z roku na rok wzrasta w Polsce licz-
ba osób wybierających taką formę noclegu podczas wyjazdów 
służbowych i turystycznych w miejsce hoteli. Przez to rośnie również 
liczba dni, w których apartamenty „zarabiają”. Inne zjawisko, które 
zwiększa rentowność apartamentów traktowanych jako inwestycja, 
to wydłużanie się sezonu w miejscowościach nadmorskich. Obecnie 
zaczyna on się już wraz z długim weekendem majowym, a kończy 
w początkach października. Dochodzą do tego również pobyty 
w okresie świątecznym – bożonarodzeniowym i wielkanocnym. 

Kompleks Rezydencja Park Mielno docelowo będzie składać 
się z dziewięciu kameralnych budynków - łącznie 200 aparta-
mentów. Sześć obiektów, które powstawały etapowo w kolejnych 
latach, służy już właścicielom i ich gościom. Siódmy i ósmy, czyli 
Rezydencja Park Orła i Rezydencja Park Kopernika, właśnie są 
zasiedlane. Ostatnia, dziewiąta część kompleksu, zamknie zespół 
apartamentowy od południa (od strony jeziora Jamno). Jej budo-
wa znajduje się obecnie na etapie wznoszenia murów nośnych 
trzeciej kondygnacji. 

Każdy z apartamentów Rezydencji Park dysponuje rozległym 
tarasem lub balkonem, każdy wykończony jest w standardzie 
pod klucz z w pełni urządzonymi łazienkami i aneksami kuchen-
nymi. Wszyscy właściciele mają zapewnione miejsce postojowe 
dla samochodu. Przestrzeń między budynkami urządzona jest 
w sposób gwarantujący dorosłym możliwość odpoczynku, a na-
jmłodszym zabawy.

Urodę Rezydencji Park Mielno doceniają nie tylko jej mieszkań-
cy i spacerowicze przechadzający się ulicami Orła Białego i Koper-
nika. Wysoko oceniają ją również ci, którzy na co dzień zajmują się 
architekturą i zagospodarowaniem przestrzeni. Bartosz Warzecha, 
prezes koszalińskiego oddziału Stowarzyszenia Architektów Pols-
kich, komentuje: - Rezydencja Park może się podobać, bo ma w so-

bie ład i spójność. Osiągniecie takiego efektu możliwe było dzięki 
temu, że deweloper przyjął na wstępnie właściwe założenia urban-
istyczne. Budynki różnią się od siebie, zarówno skalą, jak i architek-
turą. Razem stanowią jednak wyjątkowy i spójny zespół. Idąc od 
centrum Mielna w stronę morza, najpierw napotykamy największe 
budynki, najbardziej „miejskie” a potem stają się one coraz mnie-
jsze, aż ostatnie są zupełnie kameralnymi obiektami. Te, wykonane 
z niezwykłą starannością o detal, obiekty tworzą nową nadmorską 
jakość. Jest to architektura na miarę XXI wieku, ale jednak głęboko 
zakorzeniona w historii Mielna.

Wspólne elementy wszystkich ośmiu istniejących i dziewiątego, 
budowanego obiektu to klimat kolorystyczny elewacji i nawiązania 
do architektury dawnego Pomorza, a więc i Mielna. Cytaty z bu-
downictwa szachulcowego są umowne, ale czytelne. Spójność 
udało się uzyskać, mimo że domy są zaprojektowane przez różnych 
architektów. – To wynik świadomego działania inwestora, który wie 
czego chce, umie jasno formułować oczekiwania – mówi Bartosz 
Warzecha. 

Dr Marek Sietnicki, szczeciński architekt, komentuje: - Firmus do-
cenił walory miejsca i umiał je zachować. To przenosi się na znakomi-
ty efekt. Stara zieleń, piękne nadmorskie sosny, tworzą niepowtarzal-
ny klimat. W takim otoczeniu budynki nabierają charakteru, a ludzie 
czują się dobrze. 

Budowana etapami Rezydencja Park Mielno szybko wyrobiła so-
bie znakomitą markę na rynku i stała się przez to popularna wśród 
nabywców. Wystarczy wspomnieć, że lokale w Rezydencji Park Orła 
i Kopernika były wyprzedane na rok przed zakończeniem budowy, 
a w obecnie stawianym budynku ponad jedna trzecia została za-
rezerwowana zanim na dobre rozkręciły się prace budowlane. 
Pozwala to przewidywać, że i tym razem sprzedaż zakończy się za-
nim budynek będzie gotowy. Tak więc na decyzję o ewentualnym 
zakupie apartamentu w najładniejszym fragmencie Mielna jest coraz 
mniej czasu.   

Informacje dotyczące oferty sprzedaży apartamentów 
dostępne są pod numerem telefonu: 508 002 800.
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Planujesz zakup kuchni?
Masz wątpliwości?
Planujesz zakup kuchni?
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Ta usługa 
- JAZDA 
PRÓBNA 
KUCHNI 
jest dla Ciebie

W każdy piątek 
w godzinach od 8.00 do 16.00 
zapraszamy na konsultacje 
dotyczące ergonomicznych rozwiązań w kuchni

Czekamy na Ciebie
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seudonim Kwinto przylgnął do Jacka Wiśniewskiego 
wiele lat temu, ze względu na podobieństwo do bo-
hatera kultowej serii filmów Janusza Machulskiego. 
– To był chyba jakiś znak – uśmiecha się, bo ksywka 
jak ulał pasuje do lokalu, który obecnie prowadzi. 

Menadżer Vabanque II Riposta w gastronomii pracuje ponad trzy de-
kady, przeszedł wszystkie jej szczeble. Był kucharzem, kierownikiem 
restauracji, a teraz poza tym, że zarządza restauracją, jest jej dobrym 
duchem. Trzeba przyznać, że zaraża pozytywną energią. – Chciałem 
być aktorem – śmieje się. – Nie udało się, ale polskie kino uwielbiam. 
W weekendy w Vabanque jestem zawsze, witam się z gośćmi, najczę-
ściej w kapeluszu, jak na Kwintę przystało. 

Vabanque w nowej odsłonie działa od lipca 2018 roku. Nie prze-
szedł rewolucji, ale został odświeżony, dzięki czemu stracił swój nie-
co mroczny klimat. Wciąż króluje tu cegła, czerwień, brąz, ale nie ma 
mowy o przytłaczającym, ciężkim stylu charakterystycznym dla lokali 
podziemnych. Na ścianach – kadry z filmu „Vabank”. Trochę starych 
mebli, ozdób. Jest sentymentalnie. – Wprowadziliśmy sporo jasnych 

kolorów i więcej oświetlenia, żeby lokal nie wygladał jak loch, ale faj-
na, przytulna piwnica – mówi Jacek Wiśniewski. – Bardzo ważny jest 
dostęp do świeżego powietrza, bo jego brak często zniechęca do 
przebywania w tego typu pomieszczeniach. 

Nie zmienił się w Vabanque II Riposta układ sal. W części restau-
racyjnej – charakterystyczne czerwonych fotele, stoły na kilka i kilkna-
ście osób, ale i na romantyczną kolację we dwoje. Po drugiej, bardziej 
rozrywkowej stronie, znajduje się Świetlica: sala taneczna połączona 
ze Szwajcarią, doskonałą do organizacji imprez firmowych czy oko-
licznościowych. Jest i  Skarbiec, który dzięki swojemu położeniu, 
umożliwia odcięcie się od gwaru i prowadzenie choćby rozmów biz-
nesowych. Na samym końcu lokalu znajduje się Cela. Od sali oddziela 
ją krata, a za kratą mieści kameralne, oddzielone od reszty miejsce, 
gdzie można urządzić własną imprezę na 30 osób. Do dyspozycji go-
ści palących jest zewnętrzny Spacerniak. Mówiąc krótko, w tej części 
Vabanque, można posiedzieć przy dobrym drinku i skoczyć na par-
kiet potańczyć. – Unikam słowa dyskoteka, nie jest mi bliski również 
dancing – podkreśla Jacek Wiśniewski. – Gramy muzykę z lat 80., 90., 

– Jestem zakochany w tym lokalu – mówi Jacek ‚Kwinto’ Wiśniewski, menadżer Vabanque II Riposta Piwnice Kwinty. Klub, doskonale znany 
koszalinianom, przeszedł metamorfozę i od lipca ubiegłego roku zaprasza na znakomite jedzenie, lokalne piwo i tańce przy dobrej muzyce. 
W tym samym miejscu, na rogu ulicy I Maja i Wyszyńskiego. 

Drugie życie 
Vabanque

p
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trochę nowości, trochę tzw. staroci. Mamy świetnego dja, który fanta-
stycznie odczytuje nastroje i potrzeby gości, więc parkiet nigdy nie 
świeci pustkami. 

Karta restauracji u  miłośnika polskiej kuchni natychmiast wywo-
ła uśmiech, nie tylko dlatego, że jest dowcipnie napisana. Cieszy jej 
bezpretensjonalność, nawiązanie do tradycji, prosty, ale szlachetny 
wydźwięk. Można w Vabanque zjeść dobrego tatara, lekką sałatkę, 
schab nadziany borowikami, konfitowane udko kacze, zapiekane 
brokuły, porządny polski rosół czy ucho od śledzia, ale też sandacza 
pieczonego w maśle z duszonym porem w sosie cytrynowo-rozmary-
nowym czy – prawdziwy rarytas: poliki wołowe. W kuchni rządzi Adam 
Lechociński, doświadczony kucharz, a  karta będzie zmieniana dwa 
razy w roku, zgodnie z sezonem letnim i zimowym. Kwinto – mimo już 
atrakcyjnych cen – bywa bardzo hojny i zaprasza na codzienne, stałe 
promocje, jak choćby środę z kaczką. – Staramy się fajnie dania poda-
wać, co istotne: w normalnych porcjach – podkreśla Jacek Wiśniewski. 
– Zachęcamy też do degustacji piwa wprost z Minibrowaru Kowal (jest 
on inwestorem w Vabanque II Riposta) w różnych rodzajach od psze-
nicznego przez jasne i ciemne, po miodowe czy imbirowe. 

Największa zaletą Vabanque II Riposta poza jego idealną lokalizacją 
w ścisłym centrum miasta, jest jego uniwersalność. I wygoda wynikają-
ca z dużej, sprytnie pomyślanej przestrzeni. W zasadzie każdy znajdzie 
tu swój kawałek podłogi, niezależnie czy przyjdzie przetańczyć całą 
noc, spotkać się z  przyjaciółmi czy urządzić urodziny. Imprezy oko-
licznościowe to zresztą codzienność lokalu. Co jakiś czas Vabanque 
organizuje też wydarzenia tematyczne, na przykład w  stylu PRL czy 

niezwykle popularnego udawanego wesela z parą młodą, biesiadą, 
zabawami i muzyką. Dotąd odbyły się dwa, w planie jest trzeci.

– Goście sami kreują atmosferę, więc wszelkie założenia są bezcelo-
we, choć nie ukrywam, że zależało nam, by stworzyć miejsce dla osób 
dorosłych – mówi Jacek Wiśniewski. – Po prostu brakuje w Koszalinie 
lokali choćby dla trzydziesto-, czterdziestolatków. Oczywiście serdecz-
nie zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek. Niedawno swoje 
urodziny świętowała u  nas dzięwięćdziesięciolatka! Bardzo dbamy 
o sympatyczną atmosferę, bezpieczeństwo, nie zdarzyły nam się nie-
przyjemne sytuacje, konflikty, zaczepki. Ludzie się po prostu dobrze 
u nas czują i to nas najbardziej cieszy. 

VABANQUE II - Riposta
        ul. 1 Maja 12/1, Koszalin

tel. (94) 342 49 18, 607 060 788 
vabanque2riposta@gmail.com

Otwarte: wt-czw: 13:00-23:00, pt-sob: 13:00-03:00, Nie: 12:00-18:00
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stopach opowiadają trzy specjalistki różnych, ale 
uzupełniających się dziedzin. Karolina Włodarczyk 
jest właścicielką gabinetu Pro-Cosmetica i jednym 
z zespołu podologów, Agnieszka Ochim prowadzi 
gabinet OrthoFoot i jest fizjoterapeutką, a Magda-

lena Pasek posiada gabinet My-Way i jest refleksologiem. 

– Holistyczne podejście do problematyki stóp od zawsze było dla 
nas priorytetem – podkreślają. Początkowo idea realizowana była 
w ramach gabinetu podologicznego Pro-Cosmetica, który przez 3 
lata działał przy ulicy Śniadeckich. Z czasem dołączył do niego ga-
binet OrthoFoot. Pod koniec 2018 roku gabinet zmienił lokalizację 
na ulicę Spółdzielczą 5 (znajduje się na pierwszym piętrze budyn-

ku). Zakres usług Koszalińskiego Centrum Stopy został wzbogacony 
o kolejny współpracujący gabinet My-Way.

Zrozumieć stopę

Statystyki są zaskakujące – aż 80 procent osób może mieć 
problem ze stopami. Niestety, wciąż wiele osób nie wie, gdzie 
może znaleźć profesjonalną pomoc. Dolegliwości kręgosłupa czy 
przeciążenia kończyn mogą wynikać wprost ze złego ustawienia 
stóp. Łatwo przegapić pierwsze symptomy tworzenia się haluksów, 
zakażenia grzybicą, a nieprzejmowanie się wrastającym paznokciem 
może mieć fatalne i wybitnie nieprzyjemne skutki. – Większość osób 
przychodzi już z bólem – mówi Karolina Włodarczyk. – Nie wynika to 

Co takiego ma stopa, że zachwyciła genialnego artystę i wynalazcę? Jest najbardziej skomplikowaną częścią naszego ciała. Składa się 
z 26 kości, 100 więzadeł, 33 stawów, 19 mięśni oraz ogromu zakończeń nerwowych i receptorów, w całości tworząc precyzyjnie 
współpracującą ze sobą konstrukcję. Stanowi fundament i odzwierciedlenie naszego ciała. Dlatego powstało Koszalińskie Centrum 
Stopy, by można było kompleksowo zadbać o stopy, szczególnie te z problemami.

o

Stopa w centrum uwagi
„Ludzka stopa jest machiną o mistrzowskiej konstrukcji oraz dziełem sztuki”

Leonardo da Vinci



z celowego zaniedbania, a raczej z braku wiedzy i dostępu do war-
tościowych informacji. Porady w internecie czy mediach zazwyczaj 
są powierzchowne, błędne, utrwalają złe nawyki i zamiast pomagać, 
często pogłębiają problemy. Przykład pierwszy z brzegu: tarcie pięt 
pumeksem powodujące – odwrotnie do zamierzenia – narastanie 
zrogowaceń. Dlatego tak dużą uwagę przykładamy do edukacji. 
Im więcej nasi klienci wiedzą, tym łatwiej jest im prawidłowo dbać 
o stopy i odpowiednio wcześnie reagować, kiedy się coś dzieje. 

Krok do zdrowia

– Cieszę się, że udało nam się stworzyć takie miejsce – podkreś-
la Agnieszka Ochim. – Uzupełniamy się, tworzymy fajny, zgrany 
zespół. Karolina opracowuje stopę podologicznie, ja pracuję nad 
biomechaniką i szybko widzimy wspólny efekt, a pacjenci pozby-
wają się niedogodności. Magda, dzięki pracy na stopach, reguluje 
funkcjonowanie całego organizmu, wspiera ciało w procesach lec-
zenia, uwalniając je od bólu i stresu.

Wszystkie specjalistki przyznają, że profesjonalne dbanie o sto-
py nie jest jeszcze tak popularne, jak powinno. Szkoda, bo może 

znacząco poprawić komfort życia, a jak podkreśla Magdalena Pasek, 
stopa jest odwzorowaniem całego organizmu i nie tylko można 
do jego zasobów w ten sposób dotrzeć, ale też zniwelować liczne 
dolegliwości. – Warto raz do roku zrobić przegląd stóp – mówią 
zgodnie. Agnieszka Ochim dodaje: – Mało kto zajmuje się stopami, 
a zapominamy, że wiele dolegliwości związanych z chodzeniem czy 
kręgosłupem zaczyna się właśnie od nich. Byłoby wspaniale, gdy-
by lekarze mieli większą świadomość, żeby z nami współpracowali 
i kierowali pacjentów do nas, a nie na stół operacyjny. Naprawdę, 
nasze dziedziny oferują mnóstwo fantastycznych rozwiązań, terapii 
i to nas wszystkie niesamowicie motywuje do pracy.

Karolina Włodarczyk, podolog, Gabinet ProCosmetica: – Swoją 
drogę z podologią zaczęłam podczas studiów kosmetologicznych 
na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie. Kolejnym 
etapem było pogłębianie wiedzy poprzez specjalizację z podologii. 
Skończyłam w tym kierunku studia podyplomowe oraz szereg sz-
koleń, brałam udział w konferencjach najlepszych szkoleniowców 

z Polski i z zagranicy. W tak dynamicznie rozwijającej się dziedzinie 
trzeba nieprzerwanie aktualizować swoją wiedzę i szukać nowych 
rozwiązań. Czemu taka specjalizacja? To była miłość od pierwszego 
wejrzenia! Od pierwszych zajęć na studiach wiedziałam, że chcę się 
zajmować stopami. Podologia daje mi dużo satysfakcji, ponieważ 
pozwala natychmiast pomóc człowiekowi, który zmaga się z różne-
go rodzaju problemami, dyskomfortem, bólem. Od klientów dosta-
jemy wiele dowodów wdzięczności za naszą pracę – to napędza 
do działania i motywuje do dalszego rozwoju. Podologia wciąż jest 
mało znaną dziedziną. Z greki podos oznacza stopę, logos – naukę, 
a więc podologia jest nauką o stopach. Zajmuje się badaniem, 
diagnozowaniem i terapią problemów stóp oraz ich pielęgnacją. 
Nasz zespół podologów pomoże w problemach skóry takich jak 
odciski, zrogowacenia, brodawki wirusowe, pękające pięty. Z kolei 
naszym „konikiem” są paznokcie: wrastające, bolesne lub zdefor-
mowane i zakażone grzybiczo. Dzięki nieinwazyjnym i bezbolesnym 
metodom jesteśmy w stanie zdziałać cuda. Jedną z ciekawszych 
dziedzin podologii jest ortonyksja czyli prostowanie paznokci. Sto-
suje się ją w przypadku, kiedy paznokcie zwijają się i tor ich wzrostu 
należy skorygować. Daje to fantastyczne efekty: natychmiastową 
ulgę w bólu oraz znaczną poprawę wyglądu płytki paznokciowej. 

Wizyta u podologa zawsze zaczyna się od wywiadu. Informacje 
na temat stanu zdrowia naszych klientów są dla nas niezmiernie 
ważne. Wiele chorób manifestuje się na stopach oraz wpływa 
na planowanie dalszego planu terapii. Dlatego podolog pow-
inien mieć szeroką wiedzę na temat wielu działów medycyny 
oraz pokrewnych jej dziedzin. Następnie przeprowadza się po-
dologiczne badanie stóp, oceniając stan skóry i paznokci oraz 
biomechanikę. Zmiany na skórze i paznokciach stóp zazwyczaj 
są konsekwencją całego łańcucha zależności. Poznanie ich mech-
anizmów pozwala na skuteczne usunięcie problemu. Ogromną 
wagę przykładamy do wyjaśnienie tych zjawisk naszym klientom, 
by zrozumieli swoje stopy.

Bardzo nas cieszy, że coraz więcej osób zgłaszających się do 
naszego gabinetu umawia się na zabiegi profilaktyczne, na przykład 
na podstawowy zabieg podologiczny czyli usunięcie zrogowaceń 
oraz opracowanie paznokci. Zastosowanie innych metod pra-
cy ze skórą niż w gabinetach kosmetycznych oraz zaplanowanie 
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odpowiedniej dalszej pielęgnacji pozwala się cieszyć efektami 
znacznie dłużej. Naszym klientem może zostać każdy. Odwiedzają 
nas zarówno rodzice z noworodkami z wrastającymi paznokciami, 
jak i osoby starsze mające problem z codzienną pielęgnacją stóp, 
kobiety i mężczyźni, zdrowi i chorzy. Stopy to nasza podstawa, dlate-
go wymagają szczególnej uwagi.

Agnieszka Ochim, fizjoterapeutka, gabinet OrthoFoot: – W Ko-
szalińskim Centrum Stopy prowadzę gabinet fizjoterapii. Jestem 
magistrem fizjoterapii, absolwentką Warszawskiego Uniwersyte-
tu Medycznego oraz Społecznej Akademii Nauk w Kołobrzegu. 
Ukończyłam wiele specjalistycznych kursów, które dają mi szerokie 
możliwości planowania indywidualnej terapii, np. terapii manu-
alnej według koncepcji Maitland, masażu tkanek głębokich, pi-
noterapii, igłoterapii. Specjalizuję się w terapii stopy. Wiedzę, jak 
postępować ze stopą w odniesieniu do całego organizmu uzys-
kałam podczas szkolenia z Globalnej Terapii Stopy. W moim gabi-
necie pojawiają się osoby w każdym wieku. Zajmuję się dziećmi, 
dorosłymi i seniorami, choć u każdej z tych grup terapia ma inny 
cel. U dzieci oceniam ustawienie i rozwój stóp oraz całego organ-

izmu w poszukiwaniu wad postawy i ewentualnie je koryguję. Na-
jczęściej rodzice martwią się, że ich dzieci stawiają nóżki do środka. 
Muszę wtedy przeprowadzić badanie stóp z oceną funkcjonalną 
organizmu, ocenić, jak zaawansowana jest wada i co mogę zrobić. 
U osób dorosłych koryguję nieprawidłowe ustawienie kończyn 
dolnych, które często dają objawy dyskomfortu podczas pracy sto-
jącej lub uprawianiu sportu. U seniorów poprzez niewielką korek-
cję poprawiam komfort życia, by zmniejszyć dolegliwości bólowe. 
Ważnymi pacjentami w gabinecie są też sportowcy – na przykład 
biegacze, koszykarze, piłkarze – u których mierzę się z problemami 
zaniedbań potreningowych. Pacjenci, którzy zgłaszają się do ga-
binetu OrthoFoot, to głównie osoby z problemami bólowymi. 
Dopiero, kiedy „zaczyna boleć”, szukają odpowiedniego specjal-
isty. Chciałabym budować świadomość społeczną, że powinno się 
chociaż raz w roku przejść badanie profilaktyczne stóp, aby mieć 
pewność, że będą w stanie służyć nam kolejne lata. W gabinecie 
prowadzę terapię haluksów, bólu przodostopia różnego pocho-
dzenia, deformacji palców takich jak palce młotkowate, płaskost-
opia, zaburzeń ustawienia pięty – koślawości i szpotawości oraz 

wielu innych. W wielu przypadkach zanim pacjenci trafią do mo-
jego gabinetu, kierowani są przez lekarzy na zabieg operacyjny. 
Moja praca oraz zaangażowanie pacjenta w proces terapeutyczny 
może spowodować, że operacja nie będzie potrzebna. Terapia nie 
zawsze jest przyjemna, bo trzeba pracować na głębokich tkankach, 
ale przynosi ulgę już po pierwszej wizycie. Uzupełniam ją wkład-
kami ortopedycznymi, które wykonuję sama od a do z, na miejscu. 
To ogromna oszczędność czasu, bo nie dość, że sama je precyzy-
jnie dobieram, to mogę na bieżąco korygować. Wkładki wykonuję 
według technologii francuskiej firmy Capron Podologie, która jest 
liderem na europejskim rynku w zakresie ortopodologii. Wkładki 
wykonywane w moim gabinecie są termoplastyczne. Posiadam 
także zaplecze, które daje mi możliwości doklejenia dodatkowych 
potrzebnych elementów korygujących do indywidualnych wkładek 
ortopedycznych. W ciągu godziny pacjent otrzymuje gotowy pro-
dukt, który może mu posłużyć wiele miesięcy, a ulga w przypadku 
bólu jest błyskawiczna. Wkładki są bardzo cienkie, mieszczą się 
w każdym bucie, pasują nawet do szpilek. Czasem po miesiącu 
pacjenci wracają wdzięczni i zdziwieni, jak wygodnie im się cho-
dzi, zaskoczeni, że wkładka może zdziałać cuda, uwolnić od bólu. 

Dlatego z każdym kolejnym zadowolonym pacjentem chęć rozwo-
ju oraz dalszej pracy są coraz większe, a satysfakcja z wykonywanej 
pracy ogromna.

Magdalena Pasek, refleksolog, gabinet My-Way. – Swoją przy-
godę z refleksologią rozpoczęłam pod skrzydłami Polskiego Insty-
tutu Refleksologii i nieocenionej dla polskiej refleksologii, Wandy 
Budzanowskiej-Bratko. Zdobyłam zawód refleksologa, a tym samym 
uprawnienia do wykonywania zabiegów refleksoterapii na stopach, 
dłoniach i twarzy. Liczne szkolenia, w których biorę udział, oraz 
współpraca i wymiana doświadczeń z innymi refleksologami z kra-
ju i zagranicy, sprawiają, że mogę wciąż odkrywać refleksologię 
na nowo. Mam również zaszczyt doskonalić swoje umiejętności 
pod skrzydłami Hanne Marquardt, twórczyni zasady podobieństwa 
kształtów i metody pracy na refleksach blizn, niezrównanego auto-
rytetu w świecie refleksologii. 

Refleksologia to wysoce skuteczny i bezpieczny sposób na 
poprawę zdrowia. Z technicznego punktu widzenia zabieg refl-

Agnieszka Ochim, fizjoterapeutka
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eksologii polega na specyficznym chodzeniu kciukiem i pozos-
tałymi palcami po refleksach znajdujących się na stopach. Rzad-
ko zdajemy sobie sprawę, że klucz do naszego zdrowia znajduje 
się właśnie w nich. Liczne refleksy odnajdziemy również na dło-
niach, twarzy i głowie. Zabiegi wpływają na funkcjonowanie 
całego organizmu, przywracają zdrowie, siły witalne i radość 
życia. Pomagają m.in. w obniżeniu stresu i napięcia, likwidują 
bóle różnego pochodzenia, usprawniają pracę poszczególnych 
układów, w tym trawiennego i limfatycznego, dzięki czemu or-
ganizm oczyszcza się z toksyn, pozbywa nadmiaru wody oraz 
zbędnych kilogramów, poprawia się perystaltyka jelit, a klienci 
uwalniają się od nieprzyjemnych dolegliwości, takich jak zgaga 
czy zaparcia. W swoim gabinecie goszczę zarówno niemowlęta 
mające problemy z kolkami, osoby czynnie uprawiające sport, 
jak i te, które borykają się z problemami zdrowotnymi. Dla refl-
eksologii nie ma ograniczeń wiekowych. Liczną grupą są również 
kobiety planujące ciąże, a także będące w ciąży, którym zabiegi 
refleksologii pomagają w typowych ciążowych dolegliwościach, 
a także w okresie połogu i problemach z laktacją. W ostatnim 
czasie oferta gabinetu My-Way została poszerzona o badanie 

urządzeniem Mezator, dzięki któremu w szybki, bezinwazyjny 
i bezbolesny sposób możemy dokonać weryfikacji stanu zdrowia 
organizmu, m.in.: kompleksowej analizy składu ciała, niedoborów 
witamin i minerałów czy pierwiastków śladowych, otrzymując 45 
przejrzystych i szczegółowych raportów na temat naszego 
zdrowia. Otrzymane wyniki oraz dobór trzymiesięcznej suple-
mentacji, klient konsultuje ze współpracującym ze mną diete-
tykiem. W trosce o klientów borykających się z zastojami lim-
fatycznymi, w tym obrzękami kończyn i tak często nielubianym 
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Koszalińskie Centrum Stopy Pro-Cosmetica
Koszalin, ul. Spółdzielcza 5

tel. 500 300 558
FB/centrumstopy

Magdalena Pasek, refleksolog
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Ultraskin II 
HIFU nowej generacji
Technologia HIFU jest obecna na rynku od dziesięciu lat. Teraz 
została udoskonalona, a jedno z trzech najnowocześniejszych 
dostępnych na rynku urządzeń tego typu trafiło do koszalińskiej 
Kliniki Pięknej Skóry Cliniq. 

HIFU (High Intensity Focused Ultrasound) to skoncentrowana 
fala ultradźwiękowa, stosowana w medycynie m.in. do leczenia 
nowotworów prostaty czy rozbijania kamieni w nerkach. Obecnie 
cieszy się dużą popularnością na rynku estetycznym ze wzglę-
du na minimalny czas rekonwalescencji, możliwość wykonywania 
zabiegów przez cały rok oraz uzyskanie dobrych efektów już po 
pierwszym zabiegu.

Od innych technologii, jak laser czy fala radiowa, falę ultra
dźwiękową HIFU odróżnia to, że wnika ona najgłębiej w tkanki 
(do 4,5 mm) a jednocześnie nie przerywa struktury skóry. W twa-
rzy jest to głębokość powięzi tłuszczowomięśniowej podtrzymu-
jącej tzw. mięśnie wyrazowe twarzy. 

– Obszarem zainteresowania dla nas jest przede wszystkim po-
prawa owalu twarzy, linii żuchwy, zniwelowanie podwójnego 
podbródka, silne napięcie skóry – mówi Matylda Jezierska, lekarz, 
właścicielka Cliniq. – Efekt jest porównywalny do nici liftingują-
cych, ale zabieg jest znacznie mniej inwazyjny. Urządzenie ma 
cztery głowice dostosowane do penetracji różnych głębokości. 
Można nimi pracować na każdej części ciała, tam gdzie jest to 
bezpieczne: twarzy, powiekach, brwiach, szyi, dekolcie oraz cie-
le, które za pomocą Ultraskin II możemy ujędrniać i redukować 
w nim tkankę tłuszczową.

Urządzenie ma badania kliniczne potwierdzające jego skutecz-
ność oraz certyfikat medyczny, co jest ogromnie ważne, bo gwa-
rantuje, że mamy do czynienia z najsilniejszym urządzeniem HIFU 
na rynku. Z tego powodu może być ono używane wyłącznie 
w gabinetach lekarskich. Siła działania ma znaczenie zwłaszcza 
w przypadku mężczyzn czy osób o nieco grubszej tkance. 

Nowości 
w Cliniq Aquapure 

inteligentne 
oczyszczanie
Nowość z dziedziny pielęgnacyjnokosme-
tycznej. Mikrodermabrazja, ale w nowo-
cześniejszym wydaniu. Wciąż opiera się 
na mechanicznym usuwaniu naskórka, ale 
proces odbywa się w środowisku wodnym. 

– Dysza zasysająca skórę jednocześnie 
uwalnia na powierzchni skóry wodę i mie-
szankę kwasów mlekowego i salicylowego 
w proporcjach dobranych do problemu – 
tłumaczy Matylda Jezierska. – Możemy 
jednocześnie oczyszczać i odżywiać skórę 
kwasem o delikatnym stężeniu. 

Zabieg AQUAPURE składa się z czte-
rech etapów. Pierwszy to oczyszczanie, 
drugi – neutralizacja kwasów, trzeci – elek-
troporacja, czyli wprowadzenie pod skórę 
ampułki z witaminami (najczęściej wyko-
rzystywana jest witamina C), czwarty – 
mikroprądy liftingujące. Zabieg kończy się 
chłodzeniem i wyciszeniem. Można go 
z powodzeniem zastosować jako zabieg 
tzw. bankietowy, bo skóra nabiera po nim 
pięknego, zdrowego połysku, jest napięta 
i rozjaśniona, a jeśli zależy nam na dogłęb-
nym oczyszczaniu, warto zastosować serię.

Redermalizacja 
nowy nurt 
w dziale mezoterapii
Nowy zabieg łączący wysokocząsteczkowy 
kwas hialuronowy i kwas bursztynowy, któ-
re się wzajemnie wspomagają i uzupełniają. 
O ile pierwszy kwas jest doskonale znany, 
to drugi już mniej, a to fantastyczny pobu  
dzacz metabolizmu komórkowego. Ponadto 
zwalcza wolne rodniki, przyspiesza rege-
nerację i transport tlenu. Może poprawiać 
elastyczność skóry i stymulować produkcję 
kolagenu. 

– Efekty pięknie widać u osób palących, kie-
dy ich ziemista skóra nabiera po zabiegu bla-
sku – mówi Matylda Jezierska. – Fantastycz-
nie sprawdza się przy skórach atopowych, 
trądziku różowatym i stanach zapalnych, bo 
wycisza te problemy. Przyznam, że to ostat-
nio mój ulubiony produkt. Jestem zachwyco-
na jego skutecznością i efektami. Do wybo-
ru są trzy preparaty firmy Hyalual Institute 
wprowadzane pod skórę metodą mezotera-
pii. Electri – przeznaczony na dolną i górną 
powiekę zalecany także przy cieniach pod 
oczami, Xela Rederm – do stosowania na 
twarz i ciało oraz H&S – dedykowany skórom 
suchym, wrażliwym i atopowym. 

Dermapen 4 
szybszy, mocniejszy, 
mniej bolesny 
Filozofia zabiegu się nie zmieniła – to 
wciąż nakłuwanie skóry, ale parametry 
już tak. Udoskonalona wersja popular-
nego urządzenia ma aż szesnaście igieł 
(wykonuje 1920 nakłuć na sekundę!) 
i specjalnie wyprofilowaną końcówkę 
oraz wiele systemów eliminujących moż-
liwość zadarcia skóry podczas zabiegu, 
co się czasem przy dermapenach zdarza. 

– W krótszym czasie uzyskujemy lepszy 
efekt a więc i czas gojenia jest krótszy – 
wyjaśnia Matylda Jezierska. – Dodatko-
wy protokół pozwala nakłuwać blizny na 
głębokość 3 mm. To prawdziwa rewolu-
cja w świecie mikronakłuwania. Dla mnie 
dodatkowa wygoda bo to dermapen 
bezprzewodowy. Mikronakłuwanie frak-
cyjne to super metoda na rozszerzone 
pory, matową cerę, wzmocnienie na-
skórka przy cerach naczyniowych, blizny, 
rozstępy, przebarwienia oraz stymulację 
produkcji kolagenu. Można go łączyć 
z osoczem bogatopłytkowym i peelin-
gami chemicznymi. Nową wersją można 
także pobudzać skórę głowy i stymulo-
wać porost włosów.

Cztery maszyny i cztery nowe zabiegi. Klinika Pięknej 
Skóry Cliniq nowoczesnym technologiom mówi „tak” 
i w 2019 roku zaprasza do wypróbowania tego, 
co na rynku kosmetologicznym najlepsze: od zabiegów 
pielęgnacyjnych po regenerujące. A wszystko na dotąd 
nieosiągalnym poziomie skuteczności i bezpieczeństwa.

CLINIQ 
Klinika Pięknej Skóry

ul. Spółdzielcza 7, 
Koszalin

+48 728 314 126

cliniq.pl
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naszym cyklu poświęconym ofercie Strefy 3L 
tym razem prezentujemy trening EMS (Electri-
cal Muscle Stimulation). Wywodzi się on z fiz-
joterapii, a polega na elekstrostymulacji mięśni 
za pomocą impulsów w czasie bardzo prostych 

ćwiczeń (przysiady, skłony, podnoszenia nóg, rąk itp.). 

EMS krok po kroku 

Trening odbywa się w osobnym pomieszczeniu (zawsze pod ok-
iem wykwalifikowanego fizjoterapeuty) i trwa zaledwie 20 minut. 
Jak się okazuje, to wystarczy, by zmobilizować ciało do intensywnej 
pracy na długo po sesji. Uwaga: trening EMS można odbywać tylko 

raz w tygodniu, dopiero z czasem można zwiększyć liczbę sesji do 
dwóch.

Pierwszy krok to założenie skafandra treningowego. Musi być on 
dobrze dopasowany, aby elektrody pobudzały mięśnie – aż dziew-
ięć ich partii w jednym momencie. 

Następnie trener pokazuje ćwiczącemu kilka prostych ćwiczeń, 
które pobudzą krążenie i przygotują ciało do dużego wysiłku. 

Kolejny etap to dostosowanie treningu do celu, jaki wybrał 
ćwiczący. Może to być rozbijanie tłuszczu, likwidowanie cellulitu, wz-
macnianie mięśni, poprawa ogólnej kondycji i inne. 

Koszaliński klub Strefa 3L, wypełniając treścią swoje credo „Więcej niż trening”, zaprasza od lutego na różnego typu masaże i zabiegi 
fizjoterapeutyczne.  Poleca również sprawdzony sposób na wzmocnienie mięśni kręgosłupa – trening rodem z arsenału fizjoterapii. 

w

STREFA 3L – Więcej niż trening 

Dla zdrowia
i lepszego 
samopoczucia



W trakcie właściwego treningu fizjoterapeuta kieruje działa-
niami ćwiczącego: pokazuje jak powinny wyglądać poszczególne 
ruchy, koryguje błędy, objaśnia, jakie skutki wywołuje napinanie 
kolejnych partii mięśniowych. – Ćwiczenia poszerzają na przykład 
zakres ruchowy człowieka – mówi Aleksy Kobiałka, trener EMS. – 
Kiedy spędzamy życie siedząc: w pracy, w samochodzie, przed 
telewizorem, z czasem „zastygamy”, nasz zakres ruchowy mocno 
się ogranicza. Bez regularnego i świadomego wysiłku fizycznego 
kłopotem staje się na przykład sięgnięcie po pas bezpieczeństwa 
w samochodzie. Zakres ruchowy można poprawić zwykłym treningi-
em, ale EMS daje tutaj dużo szybsze i  spektakularne efekty. Elek-
trostymulacja polegająca na pobudzaniu mięśni szkieletowych im-
pulsami prądu stałego i zmiennego o odpowiedniej częstotliwości, 
przyspiesza pozytywne zmiany. Już po paru takich treningach oka-
zuje się, zapięcie pasów w aucie to już nie kłopot. Oczywiście do-
brze jest, jeśli oprócz EMS praktykujemy w tygodniu inną aktywność, 
czyli na przykład trening obwodowy, który u nas odbywa się pod 
nazwą Milon. Ćwiczy się za pomocą urządzeń ustawionych w krąg. 
Wykonanie dwóch obwodów ćwiczeń zajmuje tylko 35 minut, więc 
znów mamy do czynienia z oszczędnością czasu.  Taki trening zale-
cany jest z częstotliwością 2-3 w tygodniu. 

Trening EMS jest szczególnie polecany 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, ogranicze-
niami 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 stabilizowa-

nia sylwetki i kręgosłupa; poprawia sprawność, wytrzymałość, wy-
dolność, koordynację, siłę mięśniową, krążenie krwi.

Sposób na ból pleców

Kręgosłup człowieka to konstrukcja, na której opiera się cały or-
ganizm, dlatego powinniśmy o niego szczególnie dbać. Codzien-
nie jest narażony na przeciążenia, wynikające z siedzącego trybu 
życia oraz powtarzających się nieprawidłowych nawyków. Lekarze 
szacują, że aż w 97 procentach przypadków bóle kręgosłupa mają 
podłoże mechaniczne.

Skutecznym sposobem na pozbycie się i zapobieganie nawrotom 
bólowym  jest regularna aktywność fizyczna oraz świadomość włas-
nego ciała. Ale jeśli już mamy problemy z kręgosłupem, pomocny 
okazuje się jest trening metodą EMS, czyli elektrostymulacja mięśni 
z ćwiczeniami na ból pleców. Technologia EMS pozwala w bezpiec-
zny sposób wymodelować kształt ciała oraz wzmocnić mięśnie. 

W czasie ćwiczeń na ból pleców nie trzeba wykorzystywać dodat-
kowego obciążenia, więc stawy nie są narażone na przeciążenie. 
Dopasowane przez trenera personalnego EMS indywidualnie 
ćwiczenia pomagają wzmocnić mięśnie i zabezpieczają przed naw-
rotem kontuzji. Metoda ta jest wręcz zalecana przez lekarzy i reha-
bilitantów. Szczególnie w przypadku, gdy schorzenia wykluczają 
ćwiczenia klasycznymi sposobami, czyli na przykład na siłowni.  Oso-
by skarżące się na ból pleców spowodowany siedzącym trybem ży-
cia lub ich przeciążeniem odczuwają znaczącą poprawę lub całkow-
ite ustąpienie bolesności już nawet po jednym treningu.

Jak w praktyce działa EMS na ból kręgosłupa? Elektrostymulac-
ja mięśni odciąża kręgosłup, aktywuje mięśnie grzbietu, a także 
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Masaże pomagają zwalczyć stres i bóle stawów
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Ćwiczenia na ból pleców metodą EMS

zwiększa  stabilizację mięśni.  Warto wypróbować metodę zarówno 
w walce z chorobą, jak i zapobiegawczo, aby przeciwdziałać jej 
występowaniu w przyszłości.

Aleksy Kobiałka, trener EMS z koszalińskiej Strefy 3L, podsumowu-
je: - Elektrostymulacja mięśniowa w skuteczny sposób wzmacnia 
rzadko ćwiczone mięśnie głębokie, które są odpowiedzialne za silne 
i zdrowe plecy. W tym treningu nie ma obciążenia mechanicznego 
działającego na stawy. Elektrostymulacja mięśniowa od dawna jest 
wykorzystywana w fizjoterapii, natomiast po raz pierwszy w Kosza-
linie można to robić w formie ćwiczeń na nowoczesnym sprzęcie. 
Warto spróbować i przekonać się, że to naprawdę pomaga.

Strefa SPA w Strefie 3L

Aleksandra Zwolak, menedżer Strefy 3L, wyjaśnia: - Nasz klub to 
miejsce, które służy relaksowi oraz odnowie fizycznej i psychicznej. 
Wpisujemy się w coraz popularniejsze podejście do dbałości 
o ciało nie dla samych efektów wizualnych, ale przede wszystkim 
dla zdrowia i sprawności. Istota oferty klubu polega na maksymal-
nym zindywidualizowaniu i skróceniu procesu treningowego oraz 
sprzęgnięciu go z nowoczesną technologią, a co za tym idzie umożli-
wieniu efektywnego ćwiczenia zarówno osobom wysportowanym, 
jak i nieprzepadającym za ruchem, klientom z problemami zdrow-
otnymi, nadwagą czy chcącym po prostu poprawić kondycję. Chce-
my zarazić ich stylem życia, którego celem jest osiągnięcie dobrego 
samopoczucia poprzez harmonię ciała i umysłu.

Stąd w ofercie Strefy 3L znalazły się również masaże: klasyczny, 
leczniczy tkanek głębokich, relaksacyjny, aromaterapeutyczny, spor-
towy, tajski stóp, refleksologia stóp. 

- Zdrowy i aktywny styl życia jest jednym z elementów składowych 
życia w równowadze, dlatego chcemy w jednym miejscu zapewnić 

klientom również to, co poza czystą aktywnością fizyczną wpływa na 
dobre samopoczucie, stąd masaże i fizjoterapia – objaśnia Aleksan-
dra Zwolak. 

Zdrowo jeść

Istotnym warunkiem zdrowia jest właściwe odżywianie. I na tym 
polu Strefa 3L stara się wspierać klubowiczów. Dlatego nawiązała 
współpracę z doświadczonym dietetykiem - Aldoną Lewita-Paszko, 
która prowadzi gabinet ,,Dietetyczne niebo’’ przy ulicy Wojska Pol-
skiego.

Wizyta w nim rozpoczyna się od dokładnego wywiadu zdrowot-
nego oraz na temat prowadzonego przez daną osobę stylu życia i jej 
żywieniowych preferencji. Wszystko to wsparte jest wcześniejszymi 
analizami medycznymi – takimi, jakie każdy z nas powinien profilak-
tycznie wykonywać co najmniej raz w roku (morfologia krwi, poziom 
cukru na czczo, poziom cholesterolu itd.).

Aldona Lewita-Paszko mówi: - Dieta kojarzy się zazwyczaj 
z drakońskimi wyrzeczeniami, a tak być nie musi. Zresztą każdy z nas 
tak naprawdę praktykuje jaką dietę. Jest tylko kwestia, czy jest ona 
odpowiednia dla danej osoby, czy nie. Wielu trudno uwierzyć w to, 
że poprzez zmianę sposobu odżywiania mogą nie tylko poprawić 
samopoczucie, ale również zdrowie w pełnym znaczeniu. 

Wykorzystaliśmy informacje ze strony: www.fitxpress.pl

foto: Katarzyna Łyczak

Strefa 3L, Koszalin, ul. Jana Matejki 1 (pierwsze piętro) 
+48 502 469 257, www.strefa3l.pl  

Czynne: 08:00-22:00 pn.-pt.; 09:00-14:00 sb.



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

GABINETY 
SPECJALISTYCZNE

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska



Społeczeństwo 106 

ześć lat później pani Witaszkowa cierpiała w obozie 
koncentracyjnym, pan Witaszek nie żył, a  połczyń-
ski dom zdrojowy kwitł jako ośrodek Lebensbornu 
i germanizował dwie małe Witaszkówny, aby dać je 
niemieckiej rodzinie.     

Dyskretne rodzenie nordyków

Oficjalny cel stowarzyszenia Lebensborn (niem. Źródło Życia), czy-
li branie pod opiekę samotnych brzemiennych kobiet i dzieci, zawę-
żał tę troskę do jednostek dziedzicznie wartościowych. 

W  ośrodkach Lebensbornu umożliwiano Niemkom dyskretne 
rodzenie bez ślubu, potem także rodzenie przez kobiety z państw 
podbitych, będące w  ciąży z  niemieckimi żołnierzami – naturalnie 
jeśli dzieci rokowały rasowość. Było to przeciwstawnie lepsze dla 
ekspansji Rzeszy niż aborcje, jednak nie wystarczało. 

Kobiety z SS wkraczają do akcji

Na terenach okupowanych Lebensborn porywało dzieci, by je 
germanizować. Te odpowiednio wyglądające brano z sierocińców, 
chwytano na ulicy albo zabierano z domów, najlepiej pod nieobec-
ność rodziców. 

Ale że dzieci nauczyły się chować przed oddziałami umundurowa-
nych kidnaperów, szkolono i wysyłano w teren kobiety z SS. Przebra-

ne za wieśniaczki, wchodziły między domostwa i wyłuskiwały właści-
we dzieciaki. Te trafiały do obozów przejściowych i jeśli nie przeszły 
pozytywnie badań rasowych, wywożono je do obozów śmierci. 

Gdy się nadały, po wstępnej obróbce przerzucano je do Lebens-
born, gdzie dalej formowano i  w  końcu rozdawano rodzinom SS. 
Nowe nazwiska dawano dzieciom często dwukrotnie: po przyjęciu 
do Lebensborn i kolejne po adopcji – nowych „rodziców”. Ślad się 
urywał. Jak to ujęła w jednym z wywiadów dr Joanna Lubecka z kra-
kowskiego IPN, chodziło o  to, żeby nie było tego sznureczka, po 
którym można by dojść do prawdziwej tożsamości. To już miał być 
Niemiec. 

Wiele ofiar lub ich potomków nie wie, kim są. Część wie, że nie 
są tymi, którymi „są”. Szacuje się, że przez 23 placówki Lebensbornu 
w Europie przeszło nawet 200 tysięcy dzieci, głównie słowiańskich. Ale 
i to nie wystarczało, zwłaszcza od czasu strat na froncie wschodnim.

Pary Führera

Lebensborn rozszerzył więc działalność o kojarzenie par kopula-
cyjnych. Było nawet zalecenie, by każda Niemka, która do 30. roku 
życia nie ma dziecka, udała się do ośrodka, gdzie dostanie esesma-
na na ojca jej dziecka. 

Przyszli rodzice przechodzili badania genetyczne, a po uznaniu, 
że spłodzą równie wartościowe potomstwo, następował akt ku 

Kiedy Reichsführer-SS Heinrich Himmler rozkazywał w 1936 powołanie stowarzyszenia Lebensborn dla zwiększenia liczby Niemców 
i odnowienia krwi niemieckiej poprzez selekcję ludzi przeznaczonych do rozrodu, połczyński dom zdrojowy Luisenbad podupadał, 
a Halina Witaszek w stanie błogosławionym szła z mężem Franciszkiem ulicą Fredry ku modnej kawiarni Dobskiego w Poznaniu.

Lebensborn
Do domu wróciło co ósme uprowadzone dziecko

s
Dom zdrojowy Luisenbad w Bad Polzin (Połczynie-Zdroju) zmieniono w ośrodek Lebensbornu.
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chwale tysiącletniej Rzeszy. Jako reproduktorzy największe gwaran-
cje dawali oficerowie SS. 

Łączeniu nadawano charakter nastrojowy. Obie grupy spotykały 
się w zaciszu świetlic ze świecami, kwiatami, flagami Rzeszy i por-
tretami wodza lub jego matki Klary. Mistrz ceremonii przypominał 
o zaszczytnym obowiązku, wyczytywał nazwiska i pary odchodziły do 
pokoi. Po paru tygodniach reproduktorzy wracali na front, a przyszłe 
matki zgodnie z hasłem „dem Führer ein Kind schenken” (podaruj 
wodzowi dziecko) trafiały do ośrodka matczynego Lebensborn, nie 
łączono bowiem w jednym obiekcie prokreacji z porodami i opieką. 

A miało być tak aryjsko

Organizacja ucieleśniała marzenia nazistów o kraju zamieszkałym 
przez ludzi z przepisowymi poglądami, proporcjami ciała, rozmia-
rami czaszek, o  właściwym kształcie uszu i  kącie osadzenia oczu. 
Tymczasem wielu z Niemców, którzy wiedzieli o ośrodkach prokre-
acyjnych, nazywało je domami publicznymi, a nawet krążyły pogło-
ski o haremach dla wysokich funkcjonariuszy korzystających ze swo-
body pod pozorem płodzenia. Wracające z ośrodków kobiety miały 
w środowisku opinię rozwiązłych.

Dodatkowo stowarzyszenie było próbą przeciwdziałania abor-
tom, choć i tak były zakazane w Niemczech. Ale proporcje okazały 
się marne: do wojny w tym kraju szacunkowa liczba usuniętych ciąż 
wynosiła 600 tysięcy rocznie, podczas gdy cały program Lebens-
born przyniósł 7-11 tys. urodzeń. 

Niewinni opiekunowie

W Norymberdze kierownictwo Lebensborn oskarżono o zbrodnie 
przeciw ludzkości (m.in. kradzież dzieci w podbitych krajach), grabież 
mienia na wyposażenie (głównie z żydowskich szpitali) i o przynależ-
ność do organizacji przestępczej (SS). Jednak w wyroku z 1948 r. sze-
fów organizacji z przewodniczącym Maksem Sollmannem zwolniono 
z obowiązku odbywania kary, bo siedzieli do sprawy od 1945, zaś 
jedyną funkcjonariuszkę-kobietę postawioną przed sądem, zastęp-
czynię Sollmanna Inge Viermetz uniewinniono z braku dowodów. 

Placówka pomorska

W  kontekście Lebensbornu niefortunnie brzmiałby slogan 
„Chcesz mieć córkę albo syna, wyślij żonę do Połczyna”; powstał 
w  związku z  powojennym połczyńskim ośrodkiem Podhale, który 
jako pierwszy w Polsce zaczął leczyć niepłodność.

Pięknie położony kompleks Lebensbornu w  Bad Polzin (Połczy-
nie-Zdroju) funkcjonował od 1938 do 1945 r. w obecnym sanato-
rium Borkowo. Miał oddziały kobiet ciężarnych, położniczy i małego 
dziecka. Dzieci urodzone tu przez Niemki uroczyście chrzczono – 
w takich ośrodkach były podręczne urzędy stanu cywilnego. Nato-

miast dzieciom dostarczonym z Polski czy Ukrainy nadawano nową 
tożsamość od fałszywego aktu urodzenia zaczynając. Łatwo szło 
z  najmłodszymi, które nie umiały mówić i  nic nie pamiętały, świa-
domość starszych należało przenicować. W miarę postępów dzieci 
dawano niemieckim rodzinom. 

Do trzech umorzeń sztuka

W  1967 r. Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Koszalinie wszczęła śledztwo wskutek pisma Głównej Komisji, że 
w Połczynie germanizowano polskie dzieci. Sędzia Andrzej Zientar-
ski delegowany do wspomnianej okręgowej komisji dokonał oglę-
dzin Mütterheim Lebensborn, „ustalił” oficjalne cele stowarzyszenia 
i po konstatacji, iż utrudnieniem jest brak dokumentów, po pięciu 
latach umorzył śledztwo wobec niestwierdzenia przestępstwa.

W  2001 r. w  Połczynie zjawili się Niemcy kręcący dokumentalny 
film „Skradzione dzieci”. Przywieźli dwóch mężczyzn, „wychowanków” 
tutejszego Lebensbornu. Konsultantką filmu była słupska dziennikar-
ka i pisarka Jolanta Nitkowska-Węglarz, która przywiodła filmowców 
i bohaterów dokumentu do koszalińskiej delegatury IPN. Jej proku-
rator Krzysztof Bukowski wznowił śledztwo i doszedł, że w Połczynie 
germanizowano polskie dzieci, lecz po trzech latach też umorzył po-
stępowanie wobec śmierci pierwszego kierownika i naczelnego leka-
rza ośrodka Hauptsturmführera-SS Roberta Wilhelma Dükera, praw-
dopodobnej śmierci ostatniego – Sturmführera-SS Norberta Schwaba 
(podeszły wiek, rocznik 1908) i niewykrycia innych sprawców.

Chrzest dziecka z Lebensborn adoptowanego przez niemiecką rodzinę.



Społeczeństwo 108 

W  2016 r. po doniesieniach medialnych prokurator Bukowski 
znów zainteresował się połczyńskim Lebensbornem, ale nie z powo-
du germanizacji dzieci, lecz doświadczeń medycznych na tych, któ-
re z ośrodka wskutek jakichś niedoskonałości nie trafiły do adopcji, 
lecz do pobliskiego dawnego obiektu pływackiego Jugendherber-
ge (po wojnie Skaut, dziś Natura Park). 

Dziennikarka Inga Domurat, a  potem prokurator rozmawiali 
z mieszkańcem podpołczyńskiej wsi, który twierdził, że był zrabowa-
nym dzieckiem umieszczonym w Lebensborn, skąd jednak wykradła 
go matka, a potem opowiedziała mu o eksperymentach w Jugen-
dherberge i grzebaniu dzieci opodal, gdzie zaraz po wojnie Polacy 
zbudowali kapliczkę. Ale dziennikarka zmieniła pracę i  wątek me-
dialny się urwał. Co było dalej? W kwietniu 2017 prokurator Bukow-
ski wszczął śledztwo i po pół roku umorzył, bo nic nie potwierdził.

Zawód wpisany w zawód 

W 2018 – tym razem w ramach badań – na zaproszenie prokura-
tora wkroczył szczeciński zespół ds. poszukiwań i  identyfikacji IPN 
wspomagany przez archeologów IPN w Warszawie. Kopali w dniach 
2-6 VII, do ziemnej warstwy pierwotnej, gdzie nie było żadnej inge-
rencji, koparką i  ręcznie. Koordynator Michał Ruczyński: – To była 
duża odkrywka. Przede wszystkim w pobliżu kapliczki, ale kiedyś ją 
przesuwano, więc wzięliśmy duży zakład – i nic. Mamy więcej swo-
body niż prokurator potrzebujący twardych dowodów, braliśmy pod 
uwagę luźne podania, w  tym relację osadnika, któremu robotnik 
przymusowy powiedział: dbajcie o to miejsce, tu są szczątki. Potem 
wzdłuż ścieżki, bo inny osadnik pamiętał kopczyki – ale i tu nic; był 
świadek, który logicznym wywodem zawęził obszar do 30x15 m – też 
nic; nawet w głąb lasu – żadnych szczątków ani artefaktów. Czasem 
ktoś wskaże miejsce metr na metr i mamy trafienie, ale bywa, że są 
kwerendy, świadkowie, wiele wskazań – i nic. To był zawód.  

Nie byłam taka jak Ursel

Historyczka gdańskiego IPN dr Monika Tomkiewicz wspomogła 
kwerendami 200 śledztw, z  których umorzono... wszystkie. Także 
czuje niedosyt, ale nie chce komentować spraw, również tej z  lat 
2001-04, gdy na zlecenie prok. Bukowskiego szukała w Bundesar-

chiv w  Berlinie faktów dotyczących połczyńskiego Lebensbornu. 
Publikując wyniki swej mrówczej pracy w  „Przeglądzie Historycz-
nym” dała poruszające świadectwo także losów pojedynczych osób, 
takich jak Alodia i Daria Witaszkówny z Poznania. Ich ojca, lekarza 
Franciszka Witaszka, w 1942 Niemcy powiesili pod zarzutem sabo-
tażu, a matkę Halinę osadzili w Auschwitz, potem w Ravensbrück. 
Dziewczynki (5 i 4 lata) poddano badaniom rasowym i umieszczono 
w Połczynie. Tu stały się Alice i Dorą Witke. Nowe nazwiska stara-
no się dostosować do źródłosłowu i dotychczasowego brzmienia, 
zachowując do czterech początkowych liter [jest teza, że ułatwiało 
to dzieciom przejście do nowej tożsamości – dop. aut.]. Pobyt w Le-
bensborn tak wspomina Alodia: „przypominam sobie pokój bawial-
ny z półokrągłym oknem. Siadałyśmy na parapecie, ponieważ było 
tam ciepło, co sprawiało szczególną przyjemność zimą. Drugą zaletą 
parapetu było to, że wiosną można było przez okno wyjść na traw-
nik”. Siostry rozdzielono i przydzielono niemieckim rodzinom. W wy-
niku akcji rewindykacyjnej w 1947 r. powróciły do matki Haliny, która 
przeżyła obozy. Ogólnie z dzieci wziętych do Lebensbornu wróciło 
do domu co ósme.

Basię Gajzler w  połczyńskim zakładzie nazwano Bärbel Geisler. 
Dr Tomkiewicz dotarła do korespondencji Rossmannów z Północnej 
Westfalii z  centralą Lebensborn w  Monachium: „Szanowny Panie 
Rossmann, dziękuję za Pański list i cieszę się, że mała Bärbel podoba 
się Panu. Zawiadomię Dom Dziecka Pommern o  Pańskim przyby-
ciu. Jeżeli dziewczynka spodoba się Panu, może ją Pan natychmiast 
zabrać”. Barbara Gajzler tak wspomina przyjazd do Rossmannów: 
„Starszy pan zawinął mnie w swoją marynarkę i tak pojechaliśmy do 
Lemgo. Przywitały nas dwie kobiety, które rozpłakały się razem ze 
mną. Wykąpały, nakarmiły mnie i  położyły do dziecięcego łóżecz-
ka. Długo płakałam zanim zasnęłam. Kiedy obudziłam się, miałam 
‘mamę’, ‘tatę’ i ‘babcię’. Byłam małą Bärbel, ‘sierotą po zmarłym ofi-
cerze niemieckim’ [takie rzeczy wmawiano niemieckim rodzinom, 
a gdy dzieci słabo mówiły po niemiecku, przekonywano, że są siero-
tami po volksdeutschach – dop. aut.]. W pokoju wisiał portret dziew-
czynki Ursel, która zmarła mając 9 lat. Jej postać była dla mnie wzo-
rem. Miałam wcielić się w jej skórę. Nosiłam też jej rzeczy, ale nigdy 
jej nie dorównywałam, mimo różnych kar. Byłam po prostu inna”.

Autor: Fitzroy / Foto: Bundesarchiv
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zisiaj będzie trochę o czasie, trochę o łapczywości, 
a trochę o zbytku (to jedno z tych pięknych, a pra-
wie zupełnie już nieużywanych polskich słów).  
Taki na przykład telefon komórkowy. W  zamie-
rzeniu konstruktorów to wynalazek, dzięki które-

mu oszczędzamy nasz – ponoć bardzo cenny - czas. Powiedzmy go-
dzinę dziennie. W skali tygodnia to przecież niemal cały dzień pracy! 
Jednak jakoś nie zauważyłem, żebyśmy od chwili wprowadzenia na 
rynek „komórek” przestali chodzić w  piątki do pracy. Takich urzą-
dzeń jest zresztą coraz więcej, a ja w miarę ich pojawiania się mam 
wrażenie, że mój tydzień pracy trwa od 6 do w porywach 9 dni. O co 
tu chodzi? Jak to jest, że im więcej mamy urządzeń oszczędzających 
nasz czas tym mniej mamy… czasu.  
To nienowy paradoks. Po raz pierwszy 
opisał go już 150 lat temu angielski 
ekonomista Staneley Jevons. Rewo-
lucja przemysłowa kwitła w  najlep-
sze, a  coraz bardziej doskonalona 
pojedyncza maszyna parowa Jamesa 
Watta zużywała coraz mniej węgla. 
Pojedyncza maszyna tak, ale – i  to 
właśnie udowodnił Jevons – w  skali 
makro wzrost sprawności maszyn pa-
rowych wcale nie zmniejszył zużycia 
węgla, a  wręcz przeciwnie. Paradoks 
Jevonsa mówi więc, że im wydaj-
niej wykorzystujemy dany surowiec, 
tym bardziej rośnie jego zużycie. 
Zostawmy maszynę parową, niewielu 
jej dziś używa. Podstawmy do równa-
nia Jevonsa samochody. Bardzo nas 
wszystkich niewątpliwie cieszy, że po-
stęp w  konstrukcji silników i  innych 
układów (na których się nie znam, 
więc się nie wypowiadam) powoduje, 
że przejeżdżamy naszym samocho-
dem 100 kilometrów używając do 
tego dwa razy mniej paliwa niż powiedzmy 20 lat temu. Jednak 
globalne zużycie paliwa wcale nie maleje, a  rośnie. Dlaczego? 
Bo w  związku z  coraz tańszą eksploatacją wzrasta ilość kupowa-
nych samochodów, a  tym samym… zużycie paliwa w skali makro.  
I tu na scenę wkracza czynnik, którego nie uwzględniają teorie ekono-
miczne, a mianowicie łapczywość przynależna naszemu gatunkowi.  
Wróćmy do Jevonsa: im wydajniej wykorzystujemy dany su-
rowiec, tym bardziej rośnie jego zużycie. A  jeżeli tym surow-
cem jest nasz czas? No bo pomyślmy chwilę. Na co wyko-

rzystujemy – jak się rzekło - zaoszczędzony dzięki telefonom 
komórkowym piątek? Na relaks, na nic niezrobienie, na spotkania 
z  przyjaciółmi, na odwiedziny u  dziadków? Ależ skąd. Poświę-
camy czas na angażowanie się w  kolejne projekty, które mają 
nam dać więcej pieniędzy, za które kupimy więcej samochodów, 
które zwiększą globalne zużycie paliwa. I  tak dalej, i  tak dalej.  
Ma to, jak wszystko, swoją cenę. Ekolodzy, których większość z nas 
ma za wariatów, biją na alarm w sprawie absurdalnie rozbuchane-
go zużycia zasobów naturalnych naszej planety. Z  ubiegłoroczne-
go raportu międzynarodowej organizacji WWF wynika, że konsu-
mujemy o  50 proc. więcej zasobów, niż Ziemia jest w  stanie nam 
zapewnić. Jeżeli ten trend zostanie utrzymany, około 2050 roku 

będziemy potrzebować więcej niż dwóch 
planet, aby ludzkość mogła przetrwać. 
Nikt się specjalnie tym nie przejmuje, 
bo na razie jest woda w  kranie i  paliwo 
w baku. I jest – jak mówią Jankesi – okey!  
Gorzej z  zużyciem surowca, którym jest 
nasz czas. Myślą Państwo, że: depresja, 
plaga samobójstw, uzależnienia, czyli 
wszystkie tak zwane choroby – uwaga! – 
cywilizacyjne, to efekt ingerencji wrogiej 
cywilizacji z  kosmosu, która przeprowa-
dza na nas wyjątkowo okrutne ekspery-
menty? Chociaż byłoby to wygodne wy-
jaśnienie, pozwolą Państwo że się z  nim 
nie zgodzę i  zaproponuję nieco inne.  
Jako człowiek, którego narzędziem pracy 
jest język polski, wierzę w  jego – nazwij-
my to – mądrość własną jako „organizmu” 
samokształcącego się przez stulecia nie-
ustającej ewolucji. Przyjrzymy się zatem 
słowu: „zbytek” („życie w zbytku” oznacza 
życie w luksusie, nadmiernym przepychu), 
które pochodzi od: „zbyt”. To bardzo wy-
jątkowe słowo, bo jako jedno z  niewie-
lu słów w  języku polskim łączy w  sobie 

dwa przeciwstawne znaczenia. Coś więc jest „nad miarę” i „za bar-
dzo”, ale i przeciwnie: coś jest „zbyteczne”, czyli niepotrzebne (za: 
„Słownik etymologiczny języka polskiego” Aleksandra Brücknera).   
Czy język polski nie daje nam zatem w  powyższej defini-
cji pewnej, bardzo precyzyjnej wskazówki postępowania?  
Ale kto by tam słuchał jakichś słowników, prawda? 

* przysłowie staropolskie

Tomasz Ogonowski – reportażysta, publicysta, producent telewizyjny, dramaturg i dramatopisarz. Laureat nagród reporterskich (m.in. I na-
grody w ogólnopolskim Konkursie Dziennikarskim „Oczy otwarte" za Najlepszy Artykuł Roku 2003). Autor scenariusza i dramaturg spektaklu 
„Czekamy na sygnał" uznanego za Wydarzenie Kulturalne Roku 2017 w Koszalinie. 

Zbytek zje i wielkiego Pana *
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Uprzejmie informujemy, że  

KOSZALIŃSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.  

jest Operatorem Usług Rozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz stowarzyszeń, 
fundacji i spółdzielni (prowadzących działalność gospodarczą) z województwa zachodniopomorskiego, 

w ramach których mogą oni uzyskać wsparcie

DO 80% REFUNDACJI KOSZTÓW  
USŁUG SZKOLENIOWYCH ORAZ DORADCZYCH  

TAKICH JAK NP.: SZKOLENIA, STUDIA PODYPLOMOWE, E-LEARNING, KURSY ZAWODOWE, 
EGZAMINY, DORADZTWO, MENTORING, COACHING.

Usługi rozwojowe oferowane są w ramach projektu pt.

 „Usługi rozwojowe dla przedsiębiorców  
i pracowników przedsiębiorstw dostępne  

w ramach Bazy Usług Rozwojowych”

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu pod adresem:

www.uslugirozwojowe.karrsa.eu



akład Aktywności Zawodowej (ZAZ) jest miejscem 
niezwykłym, któremu poświęcimy szerszą uwagę 
w jednym z kolejnych wydań „Prestiżu”. Powstał przy 
Fundacji im. Stanisława Karłowskiego, która propa-
guje rolnictwo biodynamiczne. Sama zresztą daje 

przykład praktyczny ekologicznej produkcji rolnej i  zwierzęcej, bo 
we własnym gospodarstwie liczącym około 2000 hektarów stosuje 
biodynamiczne metody uprawy ziemi i ekologiczne sposoby prze-
twarzania żywności. 

Urszula Sroka, która jest członkiem zarządu Fundacji im. Stani-
sława Karłowskiego a  jednocześnie kieruje ZAZ-em, mówi: - Nasz 
zakład to przede wszystkim miejsce rehabilitacji osób z  różnymi 
niepełnosprawnościami, głównie intelektualną i psychiczną, miesz-
kających w okolicy. Jest on małą przetwórnią ziół i  płodów rolnych. 
Wszystkie surowce są jakości ekologicznej. Zakład jest powiązany 
z Projektem Wiejskim, który fundacja prowadzi od lat. Głównym ce-
lem tego projektu jest upowszechnianie rolnictwa biodynamiczne-
go. To jest takie rolnictwo, które szanuje naturę i chce, korzystając 

Koszaliński EkoWodrol, któremu z okazji jubileuszu 60-lecia powstania firmy poświęciliśmy w poprzednim wydaniu „Prestiżu” artykuł 
okładkowy, długo kojarzył się głównie jako wykonawca „grubych” robót. Rzeczywiście ma na koncie imponującą listę oczyszczalni ścieków, 
sieci kanalizacyjno-wodociągowych i stacji uzdatniania wody powstałych w całej Polsce. Tymczasem od ponad 15 lat firma wykonuje również 
kompleksowo instalacje wewnętrzne w obiektach różnej skali – od domów jednorodzinnych po ekskluzywne apartamentowce. Dobrym 
przykładem możliwości EkoWodrolu pod tym względem jest otwarty oficjalnie 14 lutego br. Zakład Aktywności Zawodowej w Juchowie 
pod Szczecinkiem. 

EkoWodrol pokazał 
w Juchowie instalacyjne 

mistrzostwo

z
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Efektem pracy ZAZ-u są produkty żywnościowe spełniające najwyższe kryteria ekologiczne. Soki, miody, pieczywo, 
woskowe świece, wiklinowe koszyki można kupić na miejscu w zakładowym sklepiku. Dzięki nowym obiektom wzniesionym 
przez EkoWodrol możliwe będzie docelowo zatrudnienie docelowo 50 osób niepełnosprawnych i 19 osób obsługi. 



z ziemi, nie degradować jej a zachowywać jej naturalny stan. Biody-
namika jako pewna koncepcja aktywności to zresztą nie tylko sama 
ziemia, rośliny i zwierzęta jako składniki gospodarstwa działającego 
w zamkniętym cyklu obiegu materii. Mieści się w tej koncepcji rów-
nież postulat pracy na rzecz społeczności lokalnej. Stąd w działalno-
ści  fundacji akcenty są równo porozkładane na zachowanie natury, 
cele  gospodarcze i budowanie pożądanych relacji międzyludzkich, 
szacunek do człowieka i jego rozwój. 

Zatrudnienie w  zakładzie znalazło od razu 21 osób niepełno-
sprawnych i  8 osób personelu. Docelowo pracujących niepełno-
sprawnych ma być 50 przy 19 osobach pozostałego personelu. 

Urszula Sroka wyjaśnia: - Zakłady aktywności zawodowej, takie jak 
nasz, są ogniwem w  łańcuchu rehabilitacji zawodowej osób z  nie-
pełnosprawnościami, którą reguluje Ustawa o  rehabilitacji zawodo-
wej. Jeśli młody człowiek kończy swoją edukację na poziomie szkoły 
przysposabiającej do pracy, może być dalej do niej przygotowywany 
praktycznie w  warsztacie terapii zajęciowej. Kiedy opanuje pewne 
umiejętności związane z  czynnościami zawodowymi, może je dalej 
rozwijać właśnie w zakładie aktywności zawodowej. Zadaniem ZAZ jest 
przygotowanie osoby z  niepełnosprawnością do podjęcia pracy na 
otwartym rynku. ZAZ przynależy do chronionego rynku pracy, w wyjąt-
kowy sposób wspiera osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem 
niepełnosprawności. W naszym zakładzie są one przygotowywane do 
samodzielnej pracy na pomocniczych stanowiskach produkcyjnych, 
i jeżeli będą gotowe, to będą mogły znaleźć pracę na otwartym rynku 
tu w Juchowie. W Projekcie Wiejskim rozbudowujemy różne inicjatywy 
i planujemy uruchomić kolejne - przetwórstwo mleka i mięsa. W nim 
pracownicy naszego ZAZ-u mogą w przyszłości mieć pracę.

Korzenie Zakładu Aktywności Zawodowej w  Juchowie sięgają 
roku 2006. Krok po kroku praca z  niepełnosprawnymi prowadzo-
na przez fundację rozwijała się - od zaangażowania ich w zbiór ziół 
dziko rosnących, przez prowadzenie ogrodu i  coraz większą ska-
lę produkcji. - W 2016 roku w ramach środków unijnych RPO WZ 
złożyliśmy wniosek na budowę i wyposażenie Zakładu Aktywności 
Zawodowej. W tym miejsu 14 grudnia ubiegłego roku osoby nie-

pełnosprawne rozpoczęły pracę, a dzisiaj, 14 lutego, kiedy czują się 
gospodarzami tego miejsca, oficjalnie otworzyliśmy Zakład – rela-
cjonuje Urszula Sroka. 

Generalnym wykonawcą obiektów ZAZ-u, w których mieści obec-
nie piekarnia, suszarnia ziół, wytwórnia soków  oraz warsztat wikli-
niarski był koszaliński EkoWodrol. To zresztą nie pierwsza okazja 
do współpracy firmy z  Fundacją im. Stanisława Karłowskiego. Już 
wcześniej ekipa EkoWodrolu wykonywała w innych obiektach prace 
w zakresie sanitarnych instalacji wewnętrznych - grzewczych, wodno
-kanalizacyjnych, wentylacji i klimatyzacji orz instalacji elektrycznych 
i niskoprądowych.   

Umowę na realizację omawianego tutaj projektu pod oficjalną 
nazwą „Zwiększenia dostępności usług społecznych na terenie Po-
wiatu Szczecineckiego poprzez stworzenie Zakładu Aktywności Za-
wodowej w Juchowie” EkoWodrol zawarł z Fundacją im. Stanisława 
Karłowskiego w czerwcu 2017 r. Jej przedmiotem było postawienie 
dwóch budynków, których łączna powierzchnia użytkowa wynosi 
1578,31 m2 (przetwórnia surowców ekologicznych - 1215,47 m2 

i budynek suszarni ziół oraz prac rękodzielniczych - 362,84 m2 ). 

Dawid Malinowski, zastępca dyrektora Działu Instalacji Wewnętrz-
nych EkoWodrolu, relacjonuje: - Do realizacji zadania przystąpiliśmy 
we współpracy z  naszym wieloletnim partnerem, firmą Budorama 
Roman Reszeta, któremu powierzyliśmy kompleksowe roboty stricte 
branży budowlanej. My zajęliśmy się tym, co umiemy najlepiej i co 
lubimy, czyli instalacjami wewnętrznymi, sanitarnymi i elektrycznymi. 

Fundacja im. Stanisława Karłowskiego jako inwestor jest wymaga-
jącym ale również innowacyjnym zleceniodawcą, który jako priorytet 
stawia ekologię i oszczędność energii. Obiekty w Juchowie ogrze-
wane są pompami ciepła typu glikol-woda o łącznej mocy 90 kW, 
z odwiertami pionowymi o łącznej długości 1602 m (9 otworów po 
178 m). Je również wykonał EkoWodrol.

Dawid Malinowski wyjaśnia: - Wytworzone ciepło ogrzewa 
obiekty, jest ciepłem technologicznym central wentylacyjnych oraz 
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Wmurowanie kamienia węgielnego nastąpiło w czerwcu 2017 roku.

W grudniu obiekty wraz z wszystkimi instalacjami były gotowe do przyjęcia pracowników. 
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jest wykorzystywane do wytwarzania ciepłej wody użytkowej. Do-
datkowym źródłem ciepła jest odzysk energii cieplnej z układów 
chłodniczych, które w  obiekcje ze względu na specyfikę produkcji 
pracują ciągle. Wykonaliśmy dwie mroźnie utrzymujące tempe-
raturę około minus 25 stopni Celsjusza oraz jedną chłodnię szo-
kową utrzymującą temperaturę o 10 stopni niższą. W budynkach 
zainstalowana jest instalacja wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciepła opartym o heksagonalne przeciwprądowe wymienniki cie-
pła uzyskujące sprawność około 88 procent odzysku, zaś w  celu 
ograniczenia energochłonności urządzenia wentylacyjne wyposa-
żone zostały w silniki EC. Budynki są również w pełni wyposażone 
w instalacje wod-kan, instalację sprężonego powietrza oraz insta-
lację elektryczną, w skład której wchodzą instalacja oświetleniowa, 
oświetleniowa ewakuacyjna, gniazdowa, technologiczna, rezerwo-
wa. Dochodzą do tego instalacje niskoprądowe, czyli komputero-
wa i antywłamaniowa.  

EkoWodrol zaczął zajmować się instalacjami wewnętrznymi 
w 2002 roku. Zalążkiem wyspecjalizowanej ekipy stali się dawni pra-
cownicy upadłej firmy Inprobud. W ten sposób powstał Dział Insta-
lacji Wewnętrznych. Z roku na roku zakres proponowanych robót się 
zwiększał, a jednocześnie dział wypracowywał coraz większą część 
przychodów EkoWodrolu (obecnie jest to już około 30 procent).  

Prezes Lech Wojciechowski wspomina: - Rozwijamy się, wprowa-
dzając do oferty usług nowe elementy. Jednym z  nich były właśnie 
instalacje wewnętrzne, które obecnie funkcjonują jako autonomiczny 
dział zarządzany przez menedżerów o dużym zakresie samodzielności. 
Zyskujemy coraz więcej klientów, w tym tak wymagające firmy dewelo-
perskie jak Firmus, Kuncer, Burco, Inwestycje Budowlane inż. Tadeusz 
Czernicki. Z „Juchowem” wiąże nas pewien sentyment, bo zaczynali-
śmy od niewielkich prac, później były coraz większe, aż po wybudowa-
ny przez nas Zakład Aktywności Zawodowej. Dzięki temu, że są to już 
lata kontaktów, zyskaliśmy zaufanie fundacji a jednocześnie możemy 
przyglądać się, jak gospodarstwo staje się wizytówką okolicy. 

Jak podkreśla Dawid Malinowski, jego dział gotów jest podjąć 
się nawet najtrudniejszych, specjalistycznych robót instalacyjnych 
(pełny wachlarz możliwości pokazuje załączona ramka). – Budujemy 
apartamenty, parki wodne – choćby obecnie słupski, hale przemy-
słowe, sportowe, restauracje, osiedla mieszkaniowe, siedziby są-
dów, szpitale. Ale z takim samym zaangażowaniem przystępujemy 
do zleceń pochodzących od prywatnych małych inwestorów – za-
pewnia pan Dawid. 

EkoWodrol jako wykonawca instalacji wewnętrznych ma szereg 
atutów. To przede wszystkim ponad 15-letnie doświadczenie i bar-

Od lewej: Dawid Malinowski, zastępca dyrektora działu instalacji wewnętrznych 
spółki EkoWodrol, po prawej, Lech Wojciechowski,prezes EkoWodrolu. W głębi: 
Radosław Dyl, inżynier odpowiedzialny za inwestycje w Juchowie.

Maciej Kowalski jest pierwszą osobą, która złożyła podanie o przyjęcie do pracy - kilka 
lat temu, zanim fundacja zdecydowała o budowie Zakładu Aktywności Zawodowej. 
Z prawej: Urszula Sroka - członek zarządu fundacji, kieruje na bieżąco ZAZ-em

Zaangażowanie niepełnosprawnych w działania fundacji rozpoczęło się od zbioru ziół 
wolno rosnących. Kolejny etap to uprawa ziół. Na zdjęciu - zbiór kwiatów nagietka. 
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EkoWodrol oferuje kompletne wykonawstwo 
instalacji wewnętrznych:
- sanitarnych (instalacje wodno-kanalizacyjne i centralnego 
ogrzewania),
- wentylacyjnych (wentylacja mechaniczna, hybrydowa, klima-
tyzacyjna, sprężone powietrze),
- instalacje technologiczne (m.in. instalacje wody lodowej, 
pary, odzysku ciepła z urządzeń technologicznych, technolo-
gie kotłowni opartych na różnych źródłach ciepła),  
- instalacje elektryczne silnoprądowe (oświetleniowa, siłowa, 
technologiczna, gniazdowa),
- instalacje niskoprądowe (instalacje komputerowe, instalacje 
TV i TVSAT, instalacje telefoniczne, instalacje kontroli dostępu, 
instalacja sygnalizacji włamania i napadu, instalacja ppoż., in-
stalacja oddymiania, instalacja nagłośnienia, instalacja CCTV, 
instalacja przyzywowa),
- instalacje fotowoltaiczne

dzo kompetentna kadra. Inna rzecz to zapewniona koordynacja prac 
między branżami, czyli na przykład sanitarną i elektryczną, dzięki cze-
mu nie ma przestojów na budowie. – Warto również zwrócić uwagę 
na to, że po zakończeniu prac i przejęciu obiektu przez użytkownika 
– nieważne, czy to jest spółdzielnia mieszkaniowa czy też inny klient 
- staramy się podpisać umowę serwisową, aby mieć pieczę nad wy-
konanymi instalacjami i zamontowanymi urządzeniami. Dzięki temu 
inwestor zyskuje pewność pełnej odpowiedzialności gwarancyjnej 
lub serwisowej, a użytkownik wie, że wykonawca nie pozostawi go 
samego w razie powstania usterki.  

Piekarnia działająca w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Juchowie piecze chleb z wysokiej jakości mąki - 
żytni i żytni z dodatkami, wyłącznie na zakwasie. Chleb ten można kupić m.in. w przyzakładowym sklepiku. 
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Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
… krawcową, bo kiedy chodziłam z koleżankami paś krowy (takie to 
były czasy), szyłam z gałganków różne rzeczy. Wtedy marzyłam, by 
być kiedyś prawdziwą krawcową.

W szkole...
… chciałam być aktorką, brali mnie do różnych występów, lubiłam 
występować, a potem mi przeszło. 

Moja pierwsza praca...
… pracowałam jako sekretarka  dyrektora Wojewódzkiego Oddziału 
PZU w Koszalinie. 

Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałam lekkomyślnie. Totalna głupota: pojechałam do  Pozna-
nia, to był rok 1978 albo 1979, żeby kupić  sobie najmodniejsze 
buty i kapelusz, w którym wystąpiłam tylko raz (wszyscy się za mną 
oglądali).  

Żeby odnieść sukces w pracy...
… moja tajemnica, ale skoro już jestem na emeryturze  to szczerze 
powiem: być sobą, zachowywać lojalność, a rytm i styl pracy dosto-
sować do szefa. 

Dobry szef...
… ufa, jest życzliwy i wie, że może zawsze polegać na swojej sek-
retarce. I ja takiego miałam!

U współpracowników cenię...
… życzliwości i prawdomówność. 

Najważniejsze w pracy jest…
… jak wyżej plus przyjaźń i „granie do tej samej bramki”.

Prywatnie jestem...
… domatorką, ale lubię też podróżować.

Dzień zaczynam od…
…  teraz oczywiście od porcji leków, a później od kawy i ciastka 

Zawsze znajdę czas na...  
… spotkania z przyjaciółmi, spacer nad morzem, książki i kino, fil-
harmonię, leniuchowanie na działce  i plażowanie, którego teraz 
powinnam unikać. 

Moim marzeniem jest...
… dobra kondycja, zdrowie,  dożyć osiemnastki mojego wnuczka 
(ale to pobożne życzenie, bo wnuk ma roczek), ale będę się starała - 
w końcu medycyna czyni wielkie postępy.  

Moje hobby to...
… ogródek, dłubanie w ziemi, książki i gotowanie.

Dewiza, którą chcę przekazać innym...
…  bądźcie życzliwi, nie oceniajcie innych pochopnie. Życie jest takie 
krótkie, nie marnujecie go!

Małgorzata Bałdys – do 15 lutego br. sekretarka Piotra Jedlińskiego, prezydenta Koszalina, który sprawuje tę funkcję trzecią kadencję 
(za szefów w ciągu 30 lat miała również pięciu jego poprzedników). Wielu zdziwiło się na wieść o przejściu pani Małgorzaty na emeryturę.
 Była przecież jak opoka stałości w ratuszu. Wszystko się zmieniało wokół, a jednego można było być wciąż pewnym: że słuchawkę 
telefoniczną w sekretariacie podniesie zawsze uprzejma osoba, która uroczym i spokojnym głosem odpowie na każde pytanie. 
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Chociaż z Agatą Znyk, Kingą Olchowik i Tatianą Karżanowską spotykam się osobno, to za każdym razem mam to samo wrażenie - kochają 
to, co robią. Pasja stała się ich pomysłem na życie. Mogły mieszkać w dowolnych miejscach na świecie, a jednak wybrały Koszalin. Z jego 
zaletami i wadami, a przede wszystkim z poczuciem bycia wśród swoich.

Kiedy pasja jest 
ważniejsza niż biznes
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la każdej z nich prowadzenie biznesu to bu-
dowanie lokalnej społeczności, skupionej na 
interesujących aktywnościach. To zdecydowanie 
nowe pokolenie kobiet w biznesie, które patrząc 
na zyski, nie tracą z pola widzenia tego, co jest 

dla nich najważniejsze, czyli życia z pasją. 

AGATA ZNYK

- Czym jest dla pani praca? – pytam współwłaścicielkę koszal-
ińskiego Wake Park’u

- To przede wszystkim moja pasja. Sposób na odstresowanie 
się. To także możliwość poznania siebie i czasem wręcz psycho-
terapia. Ważne dla mnie jest też to, by ludzie, których łączy ta 
sama pasja, tworzyli społeczność, a u nas tak właśnie się dzieje. 
Przychodzą zobaczyć, co to jest Wake Park, poznają nowych ludzi, 
a w końcu zaprzyjaźniają się. Dlatego nie mówię, że jestem biznes-
woman, a pasjonatką. Oczywiście, że bez pieniędzy nie da się żyć, 
ale stawiam na jakość wykonywanej pracy i przede wszystkim, na 
to czy wierzę w to, co robię. Bo jeżeli mam przekonanie do tego, 
to już jest 3/4 sukcesu.

- Jak się zaczęła pani pasja?
- To na pewno były podróże i poszukiwanie czegoś, co nie jest 

ponure i smutne. Najpierw wyjechałam na studia do Poznania, wtedy 
zaczęłam tak naprawdę podróżować. Przez jakiś czas mieszkałam 
w Portugalii, a potem pojechałam do pracy na Hel. To miejsce, które 
mnie urzekło. Klimat, który panuje na Półwyspie Helskim jest nie-
powtarzalny. Tam poznałam Marka – mojego męża. Oboje czuliśmy 
potrzebę ucieczki z szarego miasta. Przez jakiś czas mieszkaliśmy 
w Warszawie, ale tam nie czułam się dobrze. Potem trochę miesz-

kaliśmy na Rodos i w Wietnamie. Życie na walizkach jest jednak do-
bre dla ludzi, którzy nie mają dzieci, a u nas pojawił się syn i czułam 
potrzebę stabilizacji, oraz bliższych kontaktów z rodziną.  

- Czy prowadzenie sezonowego biznesu jest łatwe?
- To trudna praca. Co roku muszę motywować swoich pracown-

ików - młodych ludzi - do tego by pokochali wodę i sport, tak samo 
mocno jak my. By chcieli z nami pracować. I widocznie się to udaje, 
bo wracają do nas w kolejnych latach.  Sezonowość to duże wyzwan-
ie. Są plusy i minusy. Zawsze zazdrościłam tym, którzy mają stabilne 
życie, pracę w określonych godzinach i wolne popołudnia. W moim 
przypadku nie jest to możliwe. Oczywiście jest czas spokoju, kiedy 
kończy się sezon w Wake Park-u. Ale już w marcu, a coraz częściej 
i pod koniec lutego zaczynają się przygotowania do następnego 
sezonu. A w samym sezonie to już trudno znaleźć czas na spotkania 
z przyjaciółmi, chociaż jeżeli pogoda dopisuje, to przyjaciele od-
wiedzają mnie nad wodą. Dlatego nie mogę powiedzieć, że w ogóle 
nie myślę o tym co robię, jak o biznesie, bo cały czas zastanawiam 
się jak ulepszyć to, co już jest i jak wprowadzić coś nowego. 

Codziennie widzimy szczęśliwych ludzi. To dla nas ogromna satys-
fakcja. Przychodzą do nas zestresowani, a w Wake Parku potrafią się 
oderwać od codziennych problemów i zrelaksować. Ta pasja daje 
bardzo dużo pozytywnej energii.

KINGA OLCHOWIK

- Czy jak w przypadku większości dziewczynek, taniec pojawił 
się w pani życiu wcześnie? – sprawdzam właścicielkę Szkoły Tańca 
King Dance w Koszalinie

d



- O, tak. Zawsze miałam potrzebę ruchu – byłam bardzo ener-
gicznym dzieckiem i to mi zostało. Nigdy po zajęciach tanecznych 
nie czułam się zmęczona. Wręcz przeciwnie, miałam jeszcze więcej 
energii i chęci do działania. Kiedy tańczę, lepiej się czuję i lepiej wy-
glądam. Chciałam to robić i dzięki rodzicom, mogłam realizować pas-
ję, która w efekcie przerodziła się w biznes. Na początku tańczyłam 
w Koszalinie, później wędrowałam po Polsce i szkoliłam się, by pow-
rócić do rodzinnego miasta i tu zacząć tworzyć coś swojego. 

- Były obawy, że nie wyjdzie?
- Nie miałam takich obaw. Wierzę, że jeżeli ktoś coś kocha i an-

gażuje się w to wszystko i ciężko pracuje, daje z siebie 100 procent, 
to nie ma opcji, żeby nie wyszło. Czuję, że już wpisałam się w taneczną 
część miasta. Mamy jako klub dużo dobrych tancerzy, wysoki poziom. 
Wiadomo, że w prowadzeniu firmy są momenty wzlotów i upadków, 
ale nawet w chwili upadku – wystarczy, że wejdę na salę i zobaczę, 
co się dzieje, pomyślę jaką mam fajną kadrę i od razu robi się lepiej. 
Może jest mi też łatwiej, bo zajmuję się różnymi rzeczami. Najpierw 
pracowałam jako tancerka, następnie zdobyłam wszystkie uprawnie-
nia trenerskie, a teraz jeszcze pracuję jako sędzia na zawodach tanec-
znych. I jeszcze tutaj w szkole jako jej menedżer i oczywiście instruk-
tor, bo bez tego sobie nie wyobrażam życia.

A jeżeli chodzi o inne szkoły? Róbmy swoje. Każdy ma swoich 
klientów i niech mieszkańcy Koszalina korzystają i mają wybór. 

- Czy czasem przymyka pani oko na tę część biznesową, bo pasja 
staje się ważniejsza?

- Uważam, że siłą napędową jest w moim przypadku pasja. Wiado-
mo, że każdy swoją pracę musi lubić, jednak przez to, że to moja 
pasja, zapominam czasem, że to także moja praca. Staram się jed-
nak panować nad tym i wszystko równoważyć, żeby działanie szło 
w dobrą stronę. Od pięciu lat prowadzę szkołę i cały czas się uczę, 
że choć moja pasja jest moją pracą, to trzeba też zarabiać pieniądze. 
Ważna jest też przyjazna atmosfera, która panuje w King Dance i to, 
że mogę otaczać się zaufanymi ludźmi. 

Mam też świadomość, że w biznesie różnie bywa i warto mieć 
„plan B”. Dlatego już w zeszłym roku zaczęliśmy organizować 
pierwsze eventy w mieście, wyjazdy dla dzieci. Myślę również o ja-
kichś fajnych aktywnościach dla dorosłych. Codziennie się uczę, ale 
wiem, że nie da się wszystkiego zrobić od razu i dlatego nie zabier-
am się za kolejne tematy, zanim nie uporządkuję poprzednich. Taka 
organizacja, znacznie ułatwia życie.

TATIANA KARŻANOWSKA-KUŹNIARSKA

Udaje się godzenie macierzyństwa z pracą? – dopytuję 
współwłaścicielkę Lumberjacks Cross Garage Koszalin, która bo na 
spotkanie przychodzi z kilkumiesięczną córeczką.

- Udaje się i to całkiem dobrze. W moim przypadku, jedno dru-
giemu wcale nie przeszkadza. Byłam w wysokiej ciąży, kiedy zde-
cydowaliśmy się otworzyć klub sportowy i w zasadzie jadąc na salę 
porodową, jeszcze załatwiałam ostatnie sprawy. A teraz Radek, mój 
mąż, tak poustawiał treningi i trenerów, że zawsze wraca wieczorem 
do domu, by pobyć trochę z nami. Córka jest, tak jak my, towarzys-
ką osóbką, więc często zabieram ją ze sobą na salę. Znają ją nasi 
trenerzy i klubowicze, a ona zna osoby, z którymi się spotykamy. 
Czuję, że będzie najmłodszą crossfiterką, która zacznie treningi. 

Warto dodać, że chociaż i ja, i mój mąż kochamy naszą pracę, to 
postanowiliśmy, że nigdy nie będzie ona ważniejsza niż nasze życie 
rodzinne. I tego się trzymamy.

- Nie ukrywajmy, CrossFit to trudny sport. Co sprawiło, że prze-
konała się pani do niego?

- Trudny był zwłaszcza dla mnie, osoby, która nigdy nie uprawiała 
żadnego sportu. Może dlatego też, tak go polubiłam. Trudno było 
mi się odnaleźć w jakiejś aktywności. Próbowałam grać w tenisa, 
tańczyć, ale nie wciągnęło mnie to. Wciągnął mnie wysiłek, który 
trzeba włożyć w ten sport i jego różnorodności, bo trening za 
każdym razem jest inny. Efekty, czyli pokonanie własnych słabości 
są motywujące. Nawet teraz nie mogę się już doczekać, kiedy będę 
mogła wrócić na salę.

- To bardziej pasja czy biznes?
- Pasja, zawsze pasja. Obojętnie, jaki nie byłby to biznes. 

W przypadku CrossFit’u, zebraliśmy wokół siebie osoby, który nie 
tylko przychodzą do nas na treningi, ale przede wszystkim dla to-
warzystwa. To mnóstwo osób, bo mamy około 180 uczestników za-
jęć, to część naszego życia. 

CrossFit, który początkowo był hobby, przerodził się w biznes. 
Treningami zajmuje się Radek, a ja zarządzaniem firmą i wszystkimi 
papierami. 

Autor: Katarzyna Kużel, dziennikarka Polskiego Radia Koszalin
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arnawał, plaże, atmosfera zabawy – to rzeczy, 
z których Rio de Janeiro znane jest na całym świe-
cie. Ale drugie co do wielkości miasto Brazylii ma 
także inne oblicze. Wizytówkami tej alternatywnej 
rzeczywistości są nastolatkowie z naładowanymi 

karabinami i policjanci, którzy często okazują się groźniejsi niż ban-
dyci. A jeszcze kilka lat temu sytuacja nie była aż tak groźna.

Dramat zaczął się niedługo po zakończeniu olimpiady w 2016 
roku. Kraj ogarnął kryzys, były gubernator Rio de Janeiro trafił do 
więzienia za korupcję, a do spacyfikowanych faweli wróciły uz-
brojone gangi. Obecnie każdego dnia w mieście pada średnio 
dwudziestu zabitych, a strzelaniny wybuchają w różnych punktach 
aglomeracji.

W 2017 roku w całej Brazylii zarejestrowano prawie 64 tysiące 
morderstw, w których ponad 90 proc. sprawców pozostaje bez-
karnych. Policja działa represyjnie wobec gangów, na co gangi 
reagują równie ostro wobec policji. Teoretycznie są to walki toczone 
głównie pomiędzy policjantami a przedstawicielami frakcji narko-
tykowych, ale w praktyce sytuacja jest znacznie bardziej skomp-
likowana.

- O wielu sprawach, które opisałem, nie mają pojęcia nie ty-
lko Europejczycy, ale nawet większość Brazylijczyków. To tematy, 
o których rzadko mówi się w mediach, ponieważ nie jest łatwo 
namówić na szczere zwierzenia członków gangów, policjantów czy 
osoby prześladowane przez nielegalne ugrupowania – mówi Łukasz 
Czeszumski.

Książka zaczyna się sceną wejścia do faweli. Widzimy ściany 
domów pokryte dziurami po kulach, grupy uzbrojonych nastolat-
ków stojące w uliczkach. Obserwują każdego obcego. Jeśli wykry-
ją, że to policjant albo członek wrogiego gangu, zabiją bez chwili 
wahania. Ale wystarczy spędzić we wnętrzu trochę czasu, poznać
 miejscowych, a fawela okazuje się miejscem przyjaznym i spokojnym.

Wiele z tych postaci to ludzie, których koleje losu mogłyby 
posłużyć za scenariusze do filmów. Były kapitan jednostki specjalnej 
policji, który po latach uważa, że wojna z narkotykami do niczego 
nie prowadzi. Przestępca i handlarz narkotykami, który trzykrotnie 
uciekał z więzień, a pewnego dnia za sprawą jednej osoby przeżył 
przemianę, odrzucił kryminalny świat i przeistoczył się w spokojne-
go człowieka. Dwaj młodzi ludzie z najgroźniejszej faweli miasta, 
którzy niczym bohater filmu „Miasto Boga” zostali fotoreporterami, 
co uratowało ich od trafienia do gangu i marnej śmierci. Matka, 
która od lat walczy o wyjaśnienie śmierci swojego dziecka. 

„Miasto gangów” to barwny i różnorodny portret miasta, w którym 
radość żyje obok rozpaczy, strach obok euforii, piękno obok nędzy. 
Miasta od dekad niszczonego przez narkotyki, przestępczość i ko-
rupcję, a mimo to nie tracącego entuzjazmu do życia.

Łukasz Czeszumski: „Miasto gangów. Ukryte światy Rio de Janei-
ro”. Wydawnictwo: CL Media,  2019

Foto: Łukasz Czeszumski

Łukasz Czeszumski od lat pisze o konfliktach w krajach Ameryki Łacińskiej, kartelach narkotykowych i przestępczości. W ubiegłym roku
 wrócił do Rio de Janeiro, aby zbadać okoliczności śmierci pewnego młodego człowieka zabitego w jednej z faweli miasta. Na to, 
co zastał, nie był jednak przygotowany. Rio osunęło się w chaos, a fawele stały się terenem regularnej wojny.

„Miasto gangów”. Fawele w Rio 
oczami polskiego reportażysty

k
Policjanci militarni wkraczający do faweli Jacarezinho. Operacja wojskowa w faweli Jacarezinho, wrzesień 2018.

Pejzaż kompleksu faweli Alemao.





Arturo Pérez-Reverte: „Eva”
W  podwójnej grze nie ma zwycięz-

ców. Jest rok 1937. Pozbawiony zasad 
najemnik Lorenzo Falcó trafia w  oko 
szpiegowskiego cyklonu – do Tangeru. 
Błądząc w  dusznych zaułkach szem-
ranych dzielnic, nigdy nie wie, kto jest 
jego wrogiem, a  kto sprzymierzeń-
cem. Na drodze Falcó stają gotowe na 
wszystko kobiety i  bezwzględni męż-

czyźni. Codziennie niemal cudem udaje mu się uchodzić cało z bru-
talnych starć. Aż wreszcie pojawia się ona. Eva. Niebezpieczny duch 
przeszłości.

Arturo Pérez-Reverte – jedno z najważniejszych nazwisk literatury 
popularnej. Mistrz zmysłowej intrygi. Autor takich bestsellerów jak 
„Mężczyzna, który tańczył tango” i zekranizowany przez Romana Po-
lańskiego „Klub Dumas”. Jego książki wydawane są w kilkudziesię-
ciu krajach.

Powieść „Eva” dostępna będzie od drugiej połowy marca br. 

James Baldwin: 
„Gdyby ulica Beale umiała mówić” 
Autor to eseista, scenarzysta, pisarz, 

poeta, intelektualista, aktywista społecz-
ny. Urodził się w 2 sierpnia 1924 w roku 
w  Nowym Jorku. Dorastał w  Harlemie 
jako najstarsze dziecko spośród dzie-
sięciorga rodzeństwa. Wychowywała go 
matka Emma i ojczym, wielebny Dawid 
Baldwin. Baldwin poświęcił się wierze 

i podążał śladami ojca do pewnego momentu. Jako kilkunastolatek 
zaczął się zastanawiać, dlaczego w  Harlemie jest więcej kościołów 
niż szkół. Przystąpił do ruchu na rzecz równouprawnienia i walki z ra-
sizmem. Podjął również pierwsze próby pisarskie. W 1948 roku wy-
jechał do Paryża, gdzie osiadł na kilka lat. W 1957 roku powrócił do 
Stanów. Aktywnie wspierał działalność Martina Luthera Kinga oraz ru-
chy na rzecz tolerancji wobec homoseksualizmu (sam otwarcie przy-
znawał się do swojej orientacji seksualnej). Chociaż opublikowane 
w 1961 roku eseje „Nobody Knows My Name: More Notes of a Nati-
ve Son” przyniosły mu sławę i zapewniły miejsce na listach bestselle-
rów, Baldwin został zaklasyfikowany jako „niebezpieczny”. Jego akta 
w FBI liczyły 1884 strony. Zmarł 1 grudnia 1987 roku na raka żołądka.

Niebawem do polskich kin trafi film na motywach powieści „Gdy-
by ulica Beale umiała mówić” – najnowsze dzieło Barry’ego Jenkinsa. 
Trzy nominacje do Oscara, Złoty Glob dla aktorki Reginy King, dwie 
nominacje do nagrody BAFTA – film już zdobył uznanie publiczności 
i krytyków.

Książka będzie miała premierę 27 lutego br. Warto po nią się-
gnąć, bo nazwisko autora gwarantuje prozę najwyższej próby. Warto 
też przekonać się, ile „Baldwina jest w Jenkinsie”, czyli na ile wersja 
filmowa pozostała wierna książkowemu pierwowzorowi. 

Radosław Sikora: 
„Husaria. Duma polskiego oręża”
„Kopie skrzydlatych jeźdźców dosię-

gną cię, zanim zdążysz wrogom zrobić 
jakąkolwiek krzywdę. Jeśli przetrwasz 
pierwszą szarżę, to Polacy zaatakują po-
nownie. Możesz się nie obronić, nawet 
gdy masz piętnastokrotną przewagę 
liczebną. A  jeżeli na jednego husarza 

przypada was aż stu? Oni wciąż mogą wygrać.” 
Powszechnie uważana za najskuteczniejszą i najpiękniejszą kawa-

lerię. Przez 300 lat broniła Rzeczpospolitej. Stanowiła jej kluczową 
siłę ofensywną i decydowała o  jej najwspanialszych zwycięstwach. 
Na polach bitew wzbudzała strach i podziw. Choć wielokrotnie mie-
rzyła się z  liczniejszym przeciwnikiem, niewielu potrafiło stawić jej 
czoła. Jaka naprawdę była polska husaria? W czym tkwił fenomen 
jej zabójczej skuteczności? Jak wyglądali husarze? Jak walczyli i co 
robili, gdy przeciwnika nie było w pobliżu? Czemu ich czas bezpow-
rotnie przeminął? Husaria obrosła legendami, jednak jej prawdziwa 
historia jest dużo bardziej niezwykła.

Radosław Sikora - doktor nauk humanistycznych, wybitny znawca 
husarii i autor książek z zakresu staropolskiej wojskowości i kawale-
rii. Nie tylko teoretyk, ale również rekonstruktor husarii.

Wilde Caleb: „Wyznania 
przedsiębiorcy pogrzebowego”
„Spotykam was, gdy już nie żyje-

cie. Znam zakończenie wszystkich 
historii, łącznie z  moją własną. Lubię 
mówić, że jestem przedsiębiorcą po-
grzebowym z  rodowodem: w  mo-
ich żyłach, lekko licząc, płynie krew 
dziewięciu pokoleń przedstawicieli 
tego fachu. Jako dziecko bawiłem się 

w  chowanego wśród trumien i  nieboszczyków. „Caleb, nie huś-
taj się na krześle. Pochowałem dzieciaka w  twoim wieku, który 
w taki sposób przewrócił się i skręcił kark” – słyszałem od dziadka. 
Gdy dorosłem, chciałem odejść z  rodzinnego biznesu tak daleko, 
jak się tylko dało. Pragnąłem zmieniać świat, a jak miałbym to robić, 
skoro wszyscy ludzie, z którymi pracowałem, byli… martwi? Wiem 
jednak, że boicie się śmierci. Wolicie udawać, że jej nie ma. Chcecie, 
by wychodziła tylnymi drzwiami. Powierzacie ją specjalistom. A za-
tem jestem. Opowiem wam, jak to będzie wyglądać krok po kroku. 
O  balsamowaniu, ubieraniu do trumny, czuwaniu przy zwłokach. 
O ostatniej drodze, w którą bez wątpienia zabiorę każdego z was. 
Ale dziś zapraszam was do domu pogrzebowego. Poznajcie jego 
tajniki i  dowiedzcie się, jak praca ze śmiercią uratowała mi życie.” 
Brzmi intrygująco? Książka właśnie wchodzi do sprzedaży. 

Nowości i hity wydawnictwa Znak
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Koszalin ul. Zwycięstwa 40
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tel. 668 991 333
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Foto:  materiały prasowe   

Ósmy 
koszaliński 

Bal 
Prezydencki

W sobotę, 16 lutego br.,  w Teatrze Varie-
te Muza odbył się VIII Bal Charytatywny 
pod Patronatem Prezydenta Miasta Ko-
szalina, którego gospodarzami byli Anna 
i Piotr Jedliński. Tradycyjnie była  to 
okazja do zbiórki funduszy, które trafią 
do najbardziej potrzebujących mieszkań-
ców naszego miasta. W trakcie VIII Balu 
Charytatywnego została przeprowa-
dzona sprzedaż aukcyjna przedmiotów 
ofiarowanych przez około 80 znanych 
osobistości życia publicznego Koszalina.- 
Tym razem dochód przekażemy dwóm 
koszalińskim beneficjentom: Hospicjum 
im. św. Maksymiliana Kolbego oraz na 
rzecz Domu Samotnej Matki „Dar Życia” 
– mówi prezydent Piotr Jedliński. – Je-
stem niezwykle dumny z otwartości na-
szych mieszkańców, którzy uczestniczą 
w tych spotkaniach i są gotowi wspomóc 
zarówno instytucje, jak i konkretne oso-
by. Dzięki nim podczas dotychczasowych 
balów udało nam się zebrać ponad pół 
miliona złotych. Dokładne efekty tego-

rocznego będą znane wkrótce. 
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Foto:  materiały prasowe    

Trzynasty Bal 
Charytatywny 

Darłowo
Już po raz trzynasty zorganizowano Bal 
Charytatywny na rzecz Domu Hospicyjno 
– Opiekuńczego Caritas im. Biskupa Cze-
sława Domina w Darłowie. W Hotelu Lidia 
SPA & Wellnes zebrało się ponad 150 osób 
gotowych, w  trakcie zabawy, otworzyć 
serca i  portfele, aby wspomóc darłowską 
placówke. Bal poprowadził Daniel Frącz, 
oprawę muzyczna i  doskonałą zabawę 
zespół Komorany z  Wągrowca, a  gwiaz-
dą wieczoru był znany frontman zespołu 
Leszcze - Maciej Miecznikowski. W trakcie 
imprezy kilkukrotnie odśpiewano gromkie 
100 lat, bo w tym dniu urodziny obchodzili, 
obecni na balu: Joanna Klimowicz - prezes 
Fundacji Charytatywnej „Morze Miłości” 
biskup Edward Dajczak oraz Krzysztof 
Frankenstein - burmistrz Sławna. Podczas 
balu licytowano wiele atrakcyjnych przed-
miotów przekazanych przez darczyńców: 
koszulkę z podpisami piłkarzy Hannoveru 
ufundowaną przez Honorata Terczyńskie-
go, figurę Jana Chrzciciela ufundowaną 
przez Mariolę i Marka Wojniuszów, zestaw 
przyborów szkolnych ufundowanych przez 
europosła Dariusza Rosatiego, biżuterię 
ufundowaną przez państwa Halinę i Lesła-
wa Cybartów, wejście na wieżę Kościoła 
Mariackiego dla 2 osób ufundowane przez 
ojców franciszkanów czy znakomite obra-
zy ufundowane przez państwo Agnieszkę 
i Leszka Klinów. Za 2100 zł wylicytowano 
fotel z Media i Sztuka - Festiwalu w Darło-
wie, na którym siedział Lech Wałęsa - Ho-
norowy Obywatel Miasta Darłowa. Naj-
większą sumę uzyskano z licytacji bukietu 
kwiatów ufundowanych przez kwiaciarnię 
„Krokus” – ponad 4 tys. zł. Całą kwotę jaką 
udało się uzbierać podczas balu Fundacje 
opublikuję niebawem. Organizatorem 
XIII Balu Charytatywnego była Fundacja 
Charytatywna „Morze Miłości”. Patronat 
honorowy nad XIII Balem Charytatywnym 
na rzecz Domu Hospicyjno – Opiekuńcze-
go Caritas im. Biskupa Czesława Domina 
w  Darłowie. - Biskup Koszalińsko-Koło-
brzeski Edward Dajczak - Prowincjał O. Jan 
Maciejowski OFM Conv, - Burmistrz Mia-
sta Darłowo Arkadiusz Klimowicz i Staro-
sta Sławieński - Wojciech Wiśniowski. fot. 

Artur Wejnerowski
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
- Kancelaria Podatkowa Constans, 
   ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
   Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6

SALONY SAMOCHODOWE

- Auto.Galeria ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o., ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny, 
   ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer    
   Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
   i Dacii, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda,
   Peugeot, Centrum Blacharsko-Lakiernicze, 
   Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1,
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2

BIURA PODRÓŻY

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p., 
   ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA  
- Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Atrium,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Atrium, ul. Paderewskiego 1

INNE

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza   
   Słowackiego, ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej
   Gminy Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling, Galeria
   Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
   ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1,
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
   ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,  
   ul. Zwycięstwa 126
- 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

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
- Pod Bramą ul. Zwycięstwa 109
- 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
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- 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
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek, 
   ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny Estetycznej, 
   ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,  
   Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,  
   ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych 
   ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista,
   ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna 
   Aneta i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,  
   ul. Bajkowa 30

HOTELE, APARTAMENTY

- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House, ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty, ul. Pionierów 18, Mielno
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24, Kołobrzeg
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness, ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness, ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice

- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Marine Hotel & Ultra Marine,
   ul. Sułkowskiego 9, Kołobrzeg
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Pro-Vita Wellness Hotel,
   ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno

SKLEPY

- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung, 
   Pasaż Millenium, ul. 1 maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Brzozowa 1
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,  
   ul. Jed. Narodowej 30, Kołobrzeg
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
   kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy 
   ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- 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 78
- 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



zaje--sta@praca-super-oferta.pl

America first?   No!

KOSZALIN FIRST?   YES!   YES!

Pokonamy bezrobocie!

Precz ze stagnacją!

Szukasz pracy?  

Szukamy:

Inżynierów, Automatyków, Elektryków, Handlowców, 
Monterów okien, Technologów, Spedytorów, Stolarzy…  

                                                                               Jarosław Loos



Salony Ślubne Farage
Koszalin ul. Chabrów 10

Gdynia ul. Wielkopolska 76
Tel. 662 092 091

     / SalonŚlubnyFarage


