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Mojsiuk Sp.J., ul. Pomorska 88, 70-812 Szczecin Dąbie, tel.: +48 91 48 08 712; Stare bielice 128, Koszalin, tel.: +48 94 34 77 372



Spis treści

ic nie poradzę, ale 
w kwestiach plastyki 
i muzyki mogę tyl-

ko powiedzieć tyle, że coś mi się 
podoba albo nie. Nie dane mi było 
posiąść talent w którejś z tych dzie-
dzin, więc ich nie praktykuję, co nie 
znaczy, że są mi obojętne. Z powo-

du osobistych deficytów silniej za to doceniam tych, którzy twórczo się 
spełniają projektując, tworząc obrazy (malarskie, graficzne, fotograficzne), 
albo pięknie grając lub śpiewając. 

Ten podziw rozciągam także na twórców i znawców mody, rozumianej 
jako sztuka użytkowa, sztuka codzienności. 

W Koszalinie słowo „moda” zawsze budzi we mnie skojarzenie z nazwi-
skiem Rzewuski. Może dlatego, że kiedy 20 lat temu zamieszkałem tutaj 
a miasto przeżywało wtedy czas żywiołowej przemiany, butiki Tamary i Ja-
nusza Rzewuskich były pierwszymi tak szykownymi sklepami, które rzuci-
ły wyzwanie Modzie Polskiej (pamiętają Państwo jeszcze Modę Polską?). 
Wyróżniały się. Proponowały coś, co wówczas mogło uchodzić nawet za 
ekstrawagancję. Moda się zmienia, pozostaje styl, mawiała Coco Chanel. 
Odnoszę wrażenie, że sklepy firmy Rzewuscy niezmiennie dotrzymują kro-
ku modzie, zachowując klasę. 

Dlatego bardzo się ucieszyłem, kiedy państwo Tamara i Janusz zgodzili 
się na wspólny z „Prestiżem” eksperyment, którego pierwsze efekty Czy-
telnicy mogą obejrzeć w tym wydaniu naszego magazynu. Samodzielnie 
przygotowywana sesja modowa to duże wyzwanie. Tym bardziej, gdy mo-
delami są nie zawodowcy, ale ludzie uprawiający inne profesje. Im również 
dziękujemy i gratulujemy. Przyznają Państwo, że trzeba odwagi, żeby wcie-
lić się w nietypową dla siebie rolę i wystawić się na publiczną ocenę. Po-
zowały panie Karolina Maciejewska, kierownik perfumerii Marionnaud (CH 
Atrium) i Wioletta Socha, kierownik salonu Gerry Weber w centrum han-
dlowych przy ul. Zwycięstwa 21-25. Męscy modele to Adam Szałek, były 
zastępca prezydenta Koszalina, dzisiaj przedsiębiorca i Marcin Zarębski, 
kiedyś handlowiec, obecnie trener biznesu – wspólnicy w firmie Instytut 
Dobrych Praktyk Biznesowych. Warto podkreślić, że wszyscy wystąpili nie 
w specjalnie przygotowanej kolekcji, ale w strojach, które dostępne są dla 
każdego i w każdej chwili, bo czekają w salonach mody firmy Rzewuscy. 
Tak może wyglądać Koszalin! 

Publikujemy pierwszą sesję, lecz nie ostatnią. Nasz eksperyment trwa. 
Może ktoś z Państwa chciałbym wcielić się w rolę modela lub modelki pod-
czas kolejnych prezentacji? Zapraszamy. 

Andrzej Mielcarek

OKŁADKA
Na okładce:  
Karolina Maciejewska, kierownik perfumerii Marionnaud (CH 
Atrium), Wioletta Socha, kierownik salonu Gerry Weber
(ul. Zwycięstwa 21-25), Adam Szałek, Marcin Zarębski 
– wspólnicy w firmie Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
Fotografie: Wojciech Gruszczyński www.wojciechgruszczynski.pl
Makijaże: Edyta Kołakowska, Be Beautiful Studio
ul. Wańkowicza 1/4, www.bbstudiokoszalin.pl
Fryzury: Dorota Ignaczak, Centrum Urody ul. Wańkowicza 1/5
Zdjęcia zostały wykonane w hotelu i restauracji Meduza w Mielnie

MIESIĘCZNIK BEZPŁATNY
ul. Gajowa 14, 75-454 Koszalin
tel. +48 664 774 776
e-mail: redakcja.koszalin@eprestiz.pl
www.magazynprestiz.com.pl
Redaktor naczelny: Andrzej Mielcarek
e-mail: mielcarek@eprestiz.pl
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Skład gazety: PROduktART.com.pl Maciej Jurkiewicz
Dystrybucja: Agnieszka Staszewska, tel. 512 291 387
Redakcja internetowa: e-mail: webmaster@eprestiz.pl
Dział Reklamy i Marketingu: Agnieszka Staszewska 
(szef ), tel. 512 291 387, e-mail: staszewska@eprestiz.pl
Wydawca: Zarządzanie i Szkolenia 
Andrzej Mielcarek, Koszalin

Druk: KaDruk Sp z o.o.
Miesięcznik wydawany jest we współpracy z: 
Fabryka Słowa sp. z o.o.

Redakcja nie odpowiada za treść 
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4 
| P

RE
ST

IŻ
 | 

PA
źD

ZI
ER

nI
K/

lI
ST

oP
AD

 2
01

2

N



olejne edycje Szlachetnej Paczki mają 
powtarzalny scenariusz. Zaczyna się 

od wytypowania rodzin żyjących w nieza-
winionej biedzie – wywołanej wypadkiem, 
chorobą albo innym dramatycznym zdarze-
niem losowym (zazwyczaj nie zdajemy sobie 
sprawy, że w Polsce taki rodzaj ubóstwa do-
tyczy dwóch milionów osób!). Kolejny krok 
to dyskretne sprawdzenie przez odpowied-
nio przygotowanych wolontariuszy sytuacji 
konkretnej rodziny. Chodzi o to, by pomoc 
nie trafiła tam, gdzie zostanie zmarnowana 
z powodu nałogów rodziców albo z powodu 
braku chęci do zmiany sytuacji życiowej. Po 
rozpoznaniu potrzeb, następuje określenie, 
jakiego typu pomoc będzie najskuteczniej-
sza. Celem jest to, by wsparcie nie było tylko 
jednorazowym impulsem, ale by pozwalało 
rodzinie trwale stanąć na własnych nogach. 
Dlatego pomoc ma nie tylko materialny cha-
rakter. Darczyńcy wiedzą, w jakiej sytuacji 
znajdują się ci, którym pomagają i jak z cza-
sem zmienia się ich życie. Wszystko odby-
wa się w pełnej dyskrecji, z poszanowaniem 
godności osób, których to działanie dotyczy. 

Koszalińscy wolontariusze Szlachetnej 
Paczki przeszli 13 października br. szkolenie 
w siedzibie Instytutu Dobrych Praktyk Biz-
nesowych. Jak informuje Justyna Śmidecka, 
koordynatorka akcji w Koszalinie, druży-
na SuperW (tak określa się wolontariuszy) 

jest już prawie gotowa do działania. Koń-
czy się pierwszy etap pracy: poszukiwania 
wolontariuszy i zbierania deklaracji zgody 
rodzin, które byłyby włączone do projektu.  
W propagowaniu idei Szlachetnej Paczki 
w rozmaitych środowiskach i mediach pomaga 
grupa osób znanych i szanowanych w mieście, 
które pełnią funkcję ambasadorów akcji. Są 
to: Grażyna Bielawska-Cieśla, Robert Szank, 
Jarosław Barów, Marian Tałaj, Piotr Rowiński, 
Genowefa Charkiewicz, Urszula Mikietyńska, 
Stanisław Gawłowski, Zdzisław Derebecki, 
Andrzej Kondaszewski, Wiesław Tyl, Mirosław 

Pender, Igor Milicić i Lech Wojciechowski. 
Także Państwo mogą włączyć się do dzia-

łań Szlachetnej Paczki. Każdy dar zostanie 
przyjęty z wdzięcznością. Od 17 listopada br. 
na stronie internetowej www.szlachetnapacz-
ka.pl będzie dostępna baza z opisami rodzin 
wytypowanych do udziału w tegorocznym 
projekcie. Ale nie ma konieczności dekla-
rowania wsparcia dla konkretnych osób – 
można również dołożyć swoją cegiełkę przez 
wpłaty pieniężne na konto fundacji, którego 
numer znaleźć można na stronie www.szla-
chetnapaczka.pl.                                            am

połowie października br. zakoń-
czyły się najtrudniejsze prace 

montażowe na najwyższej kondygnacji, 
gdzie znajdują się w większości przeszklone 
penthousy. – W odróżnieniu od okien roz-
wierno-uchylnych z niższych kondygnacji, 
okna na ostatniej kondygnacji są podno-
szono-przesuwne i pomimo swoich dużych 
gabarytów muszą spełniać wysokie wyma-

gania związane z  izolacją cieplną, wiatrosz-
czelnością i antykorozyjnością. Wymiary 
największych skrzydeł podnoszono-prze-
suwnych dochodzą do 2 m szerokości przy 
3 m wysokości i zapewniają panoramiczny 
widok na Bałtyk oraz plażę – mówi Damian 
Kroc, project manager z Gleeds, firmy zarzą-
dzającej przebiegiem procesu budowlanego.  
Do ukończenia budynku pozostał jeszcze montaż elewacji, wstawienie drzwi we-

wnętrznych, a także wykończenia wnętrz 
i basenów. W budynku zamontowano już 
windy, a na zewnątrz trwają prace związane 
z zagospodarowaniem terenu. Apartamen-
towiec Dune będzie miał dwa zewnętrzne 
baseny do dyspozycji mieszkańców, któ-
re połączone będą z tarasem widokowym 
prowadzącym do całorocznej kawiarni, 
dostępnej dla wszystkich plażowiczów i tu-
rystów.

Wartość inwestycji wynosi ok. 52 mln zł. 
Budynek będzie jednym z najbardziej luk-
susowych obiektów na Wybrzeżu. Blisko 70 
proc. jego powierzchni znalazło już właści-
cieli.                                                               pr

WydarzeniaWydarzenia

Mieleński apartamentowiec Dune jest już w stanie surowym zamkniętym. Pozostaje tylko poło-
żenie fasady i wykończenie wnętrz. Budynek będzie gotowy na początku przyszłego roku.

Duma Mielna prawie gotowa

R E K L A M A

w

Rodzinne zdjęcie koszalińskiej Drużyny W przed siedzibą Instytutu Dobrych Praktyk Biznesowych przy ul. Zwycięstwa (d. Kalinka)

Przywykliśmy do mnogości akcji charytatywnych. Ale ta jest szczególna, bo nie roztkliwia się nad biedą, lecz niesie pomoc w taki sposób, by życie 
obdarowanych zmieniło się na trwałe. 

Koszalińska Szlachetna Paczka

k

elem konkursu POGRANICZE, zor-
ganizowanego już po raz dziewiąty 

przez Radio Olsztyn, jest pielęgnowanie pa-
mięci dziedzictwa kulturowego oraz ukazanie 
problematyki pogranicza w sensie kulturo-
wym, geograficznym i obyczajowym. Nagro-
dzony reportaż Anny Rawskiej opowiada 
o akcji przeprowadzonej w Gryfinie przez 
członków teatru Kana. Aktorzy wcielili się 
w pracowników biura nieruchomości, którzy 
oprowadzają zainteresowanych po mieszka-
niach przeznaczonych do sprzedaży. Z repor-
tażu wyłania się obraz polsko- niemiecko-
żydowskiego Gryfina, ukazany w oryginalny 
i niecodzienny sposób.

Z kolei audycja Renaty Pacholczyk, rów-
nież z Radia Koszalin, została wyróżniona 
w Ogólnopolskim Konkursie „Rok Myśliwca”. 
Polski Związek Łowiecki nagrodził najlepsze 

artykuły prasowe i programy radiowo-telewi-
zyjne na temat łowiectwa i jego roli w kształ-
towaniu środowiska naturalnego w Polsce. 
Wyróżniono jedną z audycji z cyklu „Za mie-
dzą”. Cykl ten ukazuje życie i zainteresowania 
lokalnych społeczności. Tym razem autorce 
chodziło o przybliżenie słuchaczom tradycji 
i zwyczajów myśliwskich. Audycja wyróż-
niona w konkursie „Rok Myśliwca” to rela-
cja z Euroregionalnych Spotkań Łowieckich 
Darz Bór 2011 w Połczynie Zdroju.             pr

c

Anna Rawska, dziennikarka Radia Koszalin, zdobyła II nagrodę za reportaż „Akcja lokator” 
w ogólnopolskim Konkursie na reportaż radiowy PoGRAnICZE 2012. Renatę Pacholczyk doce-
niono w ogólnopolskim Konkursie „Rok Myśliwca”. 

Laury dla dziennikarek 
koszalińskiego radia

A. Rawska

Renata Pacholczyk
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Izba buduje pozytywny wizerunek
KoszalińsKi oddział Północnej izby GosPodarczej

ozmowa z Tomaszem Rytlewskim, prezesem za-
rządu Limito SA 

– Firma Limito stała się 150. członkiem 
Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby Go-
spodarczej. Jakie oczekiwania wiążą Państwo 
z przynależnością do naszej Izby?

– To dla nas ważne wydarzenie. Doceniamy 
wysiłek pracowników organizacji we wszystkich oddziałach oraz 
starania na rzecz tworzenia warunków rozwoju życia gospodarcze-
go w kraju. W działaniach Koszalińskego Oddziału Izby dostrze-
gamy ogromną szansę dla regionu, spodziewamy się, iż wspieranie 
inicjatyw stowarzyszonych firm przyczyni się do ożywienia między-
regionalnych i międzynarodowych kontaktów gospodarczych. A je-
śli chodzi o przynależnoś do Izby to nasze oczekiwania wiążą się ze 
wzmacnianiem pozytywnego wizerunku Limito wśród mieszkańców 
regionu. Istotną sprawą jest możliwość pozyskania nowych klientów 
poprzez prezentację i promocję naszych produktów, dlatego mamy 
nadzieję być obecni na spotkaniach, organizowanych przez Izbę. 
Stanowią one okazję do nawiązania bądź umocnienie pozytywnych 
relacji biznesowych z potencjalnymi dostawcami, kooperantami czy 
podwykonawcami. Chcielibyśmy także zapoczątkować współpracę 
w zakresie promocji medialnej.

– Państwa firma powstała w 2004 roku i szybko stała się jed-
nym z najważniejszych graczy na rynku wysokogatunkowych ryb 
i owoców morza. Kim są Wasi najważniejsi krajowi odbiorcy?

– Rzeczywiście, Limito w ciągu kilku lat zyskało miano wiodącego 
w Polsce dostawcy  łososia norweskiego oraz innych gatunków ryb 
i owoców morza dla gastronomii. Kluczowi klienci firmy to między 
innymi IKEA, która jako pierwsza doceniła jakość naszej oferty, 
North Fish, Eurest, Sphinx Restauracje, Rooster oraz hotele Accor 
i Qubus. Produkty Limito obecne są w sieciach handlowych Piotr 
i Paweł, Alma Market, Selgros, Kaufland, Tesco, Carrefour, Auchan, 
Real, Lidl i Biedronka oraz wielu innych punktach. 

– Jakie produkty są kluczowe w Państwa ofercie handlowej?

– Trzon naszej oferty stanowi łosoś norweski w różnych postaciach: 
marynowany, wędzony, mrożony i chłodzony. W portfolio mamy 
także produkty z innych gatunków ryb i owoców morza, by każdy ko-
neser dobrej i zdrowej kuchni znalazł coś dla siebie. Dla upowszech-
nienia w polskim społeczeństwie wiedzy na temat zdrowotnych zalet 
łososia współpracujemy z Norwegian Seafood Council, organizacją 
promującą walory i konsumpcję ryb i owoców morza pochodzących 
z Norwegii.

– Od półtora roku Limito dysponuje super nowoczesnym za-
kładem produkcyjnym ulokowanym w Grudziądzu. Jakie są jego 
moce produkcyjne?

– Fabryka Łososia Norweskiego została zaprojektowana zgodnie 
z najnowocześniejszymi standardami produkcji, z uwzględnieniem 
możliwości kontrolowania wydajności i pełnej identyfikowalności par-
tii produkcyjnych, począwszy od przyjęcia surowca, poprzez jego prze-
twarzanie do gotowego wyrobu dostarczanego klientom. Zdolności 
produkcyjne zakładu to około 10 000 ton ryby rocznie, w tym głównie 
łososia – świeżego, mrożonego i wędzonego, przygotowanego zarów-
no pod marką Limito, jak i markami własnymi sieci handlowych.

 – Limito dużą część produkcji eksportuje.  Jakie kraje u Was 
kupują? 

– Począwszy od roku 2008 Limito prowadzi sprzedaż eksportową. 
Produkty Limito są obecne na Litwie, Łotwie, Węgrzech, w Estonii, 
Czechach, Słowacji, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Australii, Indiach, 
Japonii i we Włoszech. Produkty Limito spełniają najwyższe kryteria 
jakości, są konkurencyjne i atrakcyjne cenowo.

– Co zdecydowało o sukcesie Państwa firmy? 
– Kluczy do sukcesu firmy było kilka. To przede wszystkim spójna 

jakościowo oferta wyjątkowych produktów. Dalej – obszerna wiedza  z  
zakresu rozwoju produktu i prowadzenia biznesu. Istotną rolę odgry-
wało również przygotowywanie wyrobów według specyfikacji klienta. 
Nasz sukces osiągnęliśmy również dzięki utrzymywaniu długolet-
nich, pozytywnych relacji biznesowych z certyfikowanymi dostawca-
mi oraz  partnerami firmy. 

r
Gościem otwarcia zakładu produkcyjnego Limito był b. prezydent RP Lech Wałęsa. 
Z prawej Mirosław Orzoł i Tomasz Rytlewski (stanowią zarząd firmy) 



handlowych całej Europy. Część produkcji trafia do polskich sklepów, 
bo firma  Kompozycje Ozdobne – Karwice sp. z o.o. jest teraz również 
dostawcą dla Biedroniki ,PoloMarketu i Netto.

Prawie 300 par rąk 

Ze względu na charakter surowca i ogromne bogactwo wzorów 
ozdób, produkcji nie da się zautomatyzować. Wciąż niezastąpione 
okazują się ludzkie ręce, w większości kobiece. Stojąc przy rozległych 
blatach panie splatają z sobą wielokolorowe elementy. Dla wielu z nich 
możliwość podjęcia pracy, choćby okresowo, jest wybawieniem od 
biedy, bo pochodzą z dawnych pegeerowskich wiosek, gdzie nie mają 
szans na jakiekolwiek zatrudnienie. Bywa, że dojeżdżają z miejsco-
wości oddalonych nawet o 40 km. Firma ułatwia im to w ten sposób, 
że organizuje dojazd autobusem lub zwraca koszty paliwa jeśli kilka 
osób  dojeżdża jednym autem.

Skandynawskie podejście

Generalnie w firmie obowiązują skandynawskie standardy zarzą-
dzania. A w nich w centrum jest człowiek. Dlatego kładzie się ak-
cent na dobrą atmosferę pracy, zaufanie i indywidualne podejście do 
spraw pracowników. 

Jak mówi Joanna Łysiak, od dwóch lat kierująca firmą w imieniu 
rodziny Larsenów, dla wielu osób taki styl był zupełną nowością. 
Wielu ludziom nie mieściło się na przykład w głowie, że robotnik 
może być po imieniu z prezesem firmy. Joanna Łysiak podkreśla, że 
według jej przeświadczenia takie podejście przekłada się na efektyw-
ność i jakość pracy.

Jest jeszcze jeden efekt „miękkiego zarządzania”, niezwiązany bez-
pośrednio z produkcją i wynikami ekonomicznymi, ale także bardzo 
istotny. Chodzi o klimat pracy zespołowej i gotowość niesienia sobie 
nawzajem pomocy. Przykład? Kiedy okazało się, że wnuczek jednej 
z pracownic potrzebuje drogiego leczenia, na jakie nie stać było ro-
dziny, w zakładzie odbyła się zbiórka pieniędzy. Duński właściciel 
Kompozycji Ozdobnych wsparł tę inicjatywę deklaracją, że dołoży do 
kosztów niezbędnej operacji dziecka 10 razy tyle, ile uzbierają sami 
pracownicy. I słowa dotrzymał. 

Pierzynka z rozchodników

Firma się rozwija, wprowadza innowacje. Jest nią w polskich wa-
runkach z pewnością Nature Impact – system zielonych dachów. Jest 
to opatentowany produkt składający się z modułów, które szybko 
i w prosty sposób można rozłożyć na dachu domu czy innej budowli.  
Nature Impact zbudowany jest z rozchodników (u nas sadzone naj-
częściej w ogródkach skalnych). Rosną one na specjalnie przygoto-
wanym podłożu wyposażonym w drenaż. Zadaniem zielonego dachu 
jest absorbowanie wody deszczowej, dzięki czemu duża jej część nie 
trafia do kanalizacji i nie jest marnowana. Wykorzystuje się tu tę wła-
ściwość rozchodników, że ich liście w miarę wchłaniania wody zwięk-
szają objętość. Stanowią więc swego rodzaju naturalny magazyn.

Tradycja zielonych dachów wiąże się ze Skandynawią od wieków, 
gdzie na dalekiej północy roślinna pierzynka była z jednej strony spo-
sobem na wzmocnienie dachu, a z drugiej także izolacją termiczną. 
Obecnie takie nietypowe rozwiązanie dachowe jest w krajach skandy-
nawskich i w Niemczech wspierane dotacjami państwowymi. Uzna-
je się bowiem, że w naszym coraz bardziej zabetonowanym świecie 
każdy metr zieleni ma swoją wartość, a oszczędzanie słodkiej wody 
jest obowiązkiem. 

Jeśli w najbliższym czasie zobaczą Państwo gdzieś w Polsce zielo-
ny, żywy dach, mogą Państwo być pewni, że ma on związek z firmą 
z Karwic.  Choć słowo zielony, jest tu nieprecyzyjne. Rozchodniki wy-
stępują bowiem w wielu odmianach różniących się nieco barwą, ale 
także zmieniają kolory wraz z porami roku.

Świąteczne ozdoby i zielone dachy

Biznes Biznes

adący z Koszalina w kierunku Słupska nie domyślają 
się nawet, że tuż za Malechowem, w dawnym gospo-
darstwie drobiarskim, działa tak duży zakład. Poza se-
zonem zatrudnia on 80 osób. W sezonie do 300. Przy 
czym pojęcie sezonu zaczyna tracić sens, bo trzeba by 
powiedzieć o trzech kilkumiesięcznych kampaniach 
tematycznych, co sumuje się w prawie okrągły rok.  

Okres styczeń-kwiecień to czas cebulek. Gospodarstwo firmowe ho-
duje ich około sześciu milionów. Wiosną w postaci pączkujących mini 
żonkili czy hiacyntów, z odpowiednim przybraniem, wyjeżdżają one 
do klientów – w większości zagranicznych, bo 90 procent produkcji 
trafia na eksport. Między kwietniem a sierpniem w centrum zainte-

resowania są skalniaki. A od października do grudnia wre praca przy 
ozdobach świątecznych. 

Jodła przyjeżdża z Danii

Bazą do ich produkcji są gałązki jodły - specjalnej, skandynaw-
skiej. Przyjeżdżają one z Danii, z 150-hektarowej hodowli należącej 
do rodziny Larsenów, od pokoleń najsłynniejszych w Skandynawii 
ogrodników, którzy od 1994 roku są także właścicielami zakładu 
w Karwicach. Pozostałe składniki bukietów i innych kompozycji to 
….mchy i suche rośliny pochodzące z różnych stron świata. Wszystko 
to w rozmaitych konfiguracjach tworzy ozdoby dostępne w sieciach 11
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Ruch niczym w mrowisku. Z gałązek jodły, wstążek, świeczek, mchów i innych suchych  roślin 
każdego dnia prawie 300 par rąk wyczarowuje tu ozdoby świąteczne. Do Bożego narodzenia co 
prawda jeszcze dwa miesiące, ale w firmie Kompozycje ozdobne - Karwice szczyt sezonu. Żeby 
towar nie stracił świeżości, poczeka na swój czas w chłodni.
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Biznes Biznes

jedyne takie centrum

ybudowane od podstaw Mojsiuk Cen-
trum Blacharsko – Lakiernicze SA dys-
ponuje halą o powierzchni 4 tys. metrów 
kwadratowych. Jest w stanie naprawić 
auto każdego typu (osobowe, ciężaro-
we, autobus) i każdej marki. Gwarantuje 
przy tym najwyższą jakość, bo wykorzy-

stuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i organizacyjne.  
Jak podkreśla prof. Leon Kukiełka z Politechniki Koszalińskiej, ekspert 
w dziedzinie techniki motoryzacyjnej, zastosowany w Mojsiuk Cen-
trum hybrydowy system liniowo – gniazdowy organizacji napraw jest 
innowacją w skali światowej. Pozwala on na optymalne wykorzystanie 
przestrzeni. W trakcie prac naprawczych pojazd porusza się jedynie do 
przodu. To właśnie wyróżnia system liniowo- gniazdowy od klasycz-
nych gniazdowych systemów napraw, gdzie samochody wielokrotnie 
przemieszczane są nie tylko do przodu, ale do tyłu i na boki, a manew-
rowanie pojazdem zajmuje dużo czasu i miejsca. Wdrożone w Mojsiuk 

Centrum rozwiązanie zmniejsza pracochłonność napraw o 40 procent! 
Warto dodać, że zastosowany został również innowacyjny system 
kontroli, który dzięki specjalnemu oprogramowaniu komputerowe-
mu pozwala śledzić przebieg naprawy pojazdu on-line – zarówno 
pracownikom Centrum, jak i jego klientom (za pośrednictwem In-
ternetu).

Firma rodzinna 

Kiedy młody inżynier Kazimierz Mojsiuk uruchamiał w końców-
ce lat 70. ubiegłego wieku prywatny warsztat blacharsko-lakierni-
czy, mieścił się on na powierzchni 70 m kw. Dzisiaj jest to znana nie 
tylko na Pomorzu Zachodnim olbrzymia firma handlująca autami 
marek Honda, Mercedes i Peugeot. Prowadzi salony samochodowe 
w Koszalinie i Szczecinie. Serwisuje w obu tych miastach ciężarówki. 
Oferuje również wszelkiego typu naprawy, związane z komunikacją 
i transportem usługi ubezpieczeniowe oraz finansowe.

najnowocześniejsze i jednocześnie największe w Polsce centrum napraw blacharsko-lakierniczych 
samochodów ciężarowych i osobowych ruszyło właśnie w podkoszalińskich Starych Bielicach. 
To kolejny sukces rodzinnej firmy państwa Mojsiuków. 

adam różańsKiw Wciąż jednak pozostaje firmą rodzinną. Taki jej charakter pod-
kreślał zresztą sam Kazimierz Mojsiuk podczas niedawnej (20 paź-
dziernika br.) uroczystości otwarcia Centrum Blacharsko – Lakier-
niczego. Trudno było nie zauważyć dumy, z jaką przedstawiał swoje 
córki – Agnieszkę i Hannę – w rolach osób współzarządzających 
firmą.

Kompleksowe podejście

Dla klientów Centrum ważne z pewnością będzie to, że Mojsiuk 
Centrum wprowadziło całodobową infolinię (nr 608 804 909), której 
pracownicy pokierują klientem, jeśli zgłosi on telefonicznie szkodę. 
-Organizujemy pomoc drogową. Pomagamy holować pojazd, a na-

stępnie wydajemy samochód zastępczy – wyjaśnia Hanna Mojsiuk, 
współwłaścicielka Grupy Mojsiuk. – Mamy uprawnienia do samo-
dzielnej likwidacji szkód. Samochód jest naprawiany bez potrzeby 
zgłoszenia naprawy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Jeśli klient 
ma małą stłuczkę, może przyjechać do nas i też nie musi jechać do 
żadnej firmy ubezpieczeniowej. Mamy umowy z ubezpieczycielami. 
Na miejscu robimy oględziny i załatwiamy wszystkie formalności.

Mojsiuk Centrum jest więc z jednej strony przedłużeniem firmy 
ubezpieczeniowej, z drugiej zaś reprezentuje klienta przed ubezpie-
czycielem i wykonuje naprawy bezgotówkowe z 24-miesięczną gwa-
rancją na wykonane prace. Ma umowy z największymi towarzystwa-
mi asekuracyjnymi – m.in. z PZU, Wartą. Allianz, Compensą czy też 
Generali Uniqa. 

KluczOwe DAty w rOzwOJu FirMy
1979 - powstaje Zakład Blacharstwa Samochodowego 
1992 – powstaje firma Auto Mojsiuk 
1995 – Autoryzowany Dealer Hondy 
1997 – ukończenie budowy kompleksu w Starych Bielicach 
1998 – serwis samochodów Mercedes – Benz; wkrótce 
            także sprzedaż aut tej marki 

2000 – nowa siedziba serwisu w Starych Bielicach  
2001 – otwarcie oddziału w Szczecinie 
2003 – okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów i Autoryzowany Serwis 
Tachografów (Szczecin) 
2008 – nowy serwis samochodów ciężarowych i dostawczych 
2011 – dealer aut marki Peugeot  
2012 – otwarcie Mojsiuk Centrum Blacharsko – lakiernicze SA

Irena i Kazimierz Mojsiukowie Agnieszka i Hanna Mojsiuk 

Goście uroczystości otwarcia zwiedzili zakład od środka

 Wstęgę przecinają (od lewej): Andrzej Ozimski (wnuk p.p. Mojsiuków), Irena i Kazimierz Mojsiukowie, Piotr Jedliński (prezydent 
Koszalina), Marian Hermanowicz (wójt gm. Biesiekierz) i Wojciech Drożdż (wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego) 

Firma Mojsiuk wspiera różne cele charytatywne. Uroczystość otwarcia 
Centrum była okazją do wręczenia Hannie Mojsiuk certyfikatu „Biznes 
z Sercem”, przyznanego przez Fundację HeartsWorldWide.

Ekipa zarządzająca Mojsiuk Centrum
Jednym z pierwszych aut naprawionych w Mojsiuk Centrum był bus używany przez 
Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach. Naprawa to dar firmy na rzecz DPS.   
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Szukam ludzi, którzy mają takie same marzenia jak ja. Im więcej nas będzie, tym więcej zdzia-
łamy dla potrzebujących dzieci. Cały świat otoczymy łańcuchem dobrych serc – mówi Joanna 
Łysiak, szefowa fundacji HeartsWorldWide. Gdy urodziła syna z porażeniem mózgowym, lekarze 
nie dawali mu szans na prawidłowy rozwój. Ale Joanna się uparła. Dzięki intensywnej rehabilitacji 
postawiła syna na nogi. Teraz chce ofiarować swą pomoc innym. 
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om Joanny Łysiak w Koszalinie. Istny zwie-
rzyniec: dwa psy – Zuzia i Antoś, trzy koty – 
Filemon, Bonifacy, Tygrys, trzy żółwie, królik 
Harry, rybki, gadająca papuga Fredek. A do 
tego – piękny ogród (Joanna uważa, że czaro-
dziejski), otwarte serca gospodarzy, uśmiech, 
gościnność. Tu zawsze jest czas dla potrzebują-

cych. – Nie trzeba mieć worka pieniędzy, aby przytulić drugiego czło-
wieka, szepnąć mu parę miłych słów, dodać wiary i nauczyć go radzić 
sobie z problemami – uważa Joanna. Była jedynaczką, córką znanego 
architekta. Rozpieszczoną, zarozumiałą, ale o wrażliwym sercu. Roz-
dawała swoje zabawki, dzieliła się śniadaniem w szkole, broniła słab-
szych i nie rozumiała, dlaczego jedni mają, a drudzy nie.

cuda się zdarzają

Tuż po studiach pedagogicznych, z mężem ekonomistą, wyjechała 
do Danii. – Kiedy opuszczaliśmy kraj, byłam w ciąży. Ania urodziła 
się w Danii. Dość szybko zaszłam w kolejną ciążę i wtedy zaczęły się 
problemy – wspomina. Lekarze po 
zrobieniu badań twierdzili, że ciążę 
trzeba usunąć, bo istnieje zagroże-
nie, że urodzi się dziecko niepełno-
sprawne. „Ma pani przecież jedno 
zdrowe, po co pani niepełnospraw-
ne?” Trzykrotnie zachęcano ją do 
aborcji, ale Joanna się nie zgodziła. 
– Bardzo chciałam tego dziecka. 
Wiedziałam, że będzie syn. Mar-
tin. Rozmawiałam z nim, kiedy 
był jeszcze w brzuchu: „Nie martw 
się, synku, zagramy wszystkim na 
nosie”. Nadzieję dali mi przyjaciele, 
dziś słynni profesorowie onkologii 
z Gdańska. Mieszkali u nas, gdy 
brali udział w kongresie w Kopen-
hadze. Zerknęli w dokumentację 
medyczną ciąży i orzekli: wyniki 
wynikami, ale cuda się zdarzają.

Martin urodził się w 28. tygo-
dniu ciąży, ważył niewiele ponad 
kilogram. Lekarze zdiagnozowali 
u niego porażenie mózgowe, nie 
dawali szans na prawidłowy roz-
wój. – System duński oferował mi 
sprzęt do opieki nad niepełnosprawnym synem, lecz pomocy w zna-
lezieniu metody na usprawnienie go – już nie. A ja się uparłam, że 
Martin będzie sprawny. Chciałam go rehabilitować, ale wiedziałam, 
że moja skromna pensja pedagoga nie wystarczy. Postanowiłam, że 
muszę zostać kobietą bogatą.

wszystko dla syna

Niebawem tak się stało. Joanna pięła się po szczeblach kariery. 
Pracowała jako tłumacz, handlowiec, a po trzech miesiącach została 
dyrektorem koncernu produkującego odzież na rynki Europy, Azji 
i krajów arabskich. – To było wyzwanie, ale zawzięłam się, że dam 
radę. Potem były kolejne międzynarodowe firmy, którymi zarządza-
łam. Wszystko dla syna – podkreśla. – Codziennie pracowali z nim 
terapeuci, rehabilitanci. Psychicznie rozwijał się świetnie, ale miał 
kłopoty z siadaniem, chodzeniem. Nosił kask, bo często upadał. Le-
karze sugerowali wózek inwalidzki, nie zgodziłam się. Potem w doku-
mentacji wydanej przez Królewski Szpital w Kopenhadze znalazłam 
adnotację: „Matka jest niezrównoważona, ponieważ uważa, że jej 
dziecko będzie zdrowe”.

Miałam szczęście – w tej walce o syna trafiłam na cudownego leka-
rza rodzinnego, który zaszczepił we mnie wiarę w potęgę medycyny 
naturalnej, stosowanej oczywiście jako uzupełnienie tradycyjnego 
leczenia. Dzięki częstym zawodowym wyjazdom do Chin nauczy-
łam się akupresury, nowego sposobu żywienia, medytacji. Znajomi 
i rodzina patrzyli na mnie jak na osobę szaloną. W tamtych czasach 
to wszystko było nowością. Wiele rzeczy robiłam intuicyjnie, ekspe-
rymentowałam. Stawiałam przed synem nowe zadania. Na przykład 
zapisałam go na tenis. Trener powiedział, że Martin nie będzie grał, 
nie da sobie rady, a on dał. Na korcie poruszał się nieporadnie, ale 
grał. Dzięki temu czuł się „pełnowartościowy”. Momenty zwątpienia? 
Były nie raz. Nie dość, że walczysz o dziecko, musisz jeszcze się zma-
gać z nietolerancją.

Pewnego dnia syn wrócił ze szkoły z płaczem: „mamo, czemu mi 
nie powiedziałaś, że jestem kaleką?”. Nie mogłam tego tak zostawić. 
To był czas, gdy Martin jeszcze chodził koślawo, na palcach. Na naj-
bliższej wywiadówce poprosiłam rodziców, aby wytłumaczyli swoim 
dzieciom, jaki problem ma Martin, ale oni stwierdzili, że to nie ich 
sprawa. Poszłam więc do szkoły, spotkałam się z kolegami syna. Opo-

wiedziałam im o jego operacjach, 
codziennych ciężkich ćwicze-
niach, i że jeśli mu pomogą, któ-
regoś dnia będzie chodził tak jak 
oni. Udało się. Koledzy zapropo-
nowali mu nawet stanie na bram-
ce, co wcześniej było poza jego 
zasięgiem. Finał? Po wielu latach 
wytężonej rehabilitacji, którą czę-
sto sama prowadziłam w domu, 
ale także dzięki pomocy cudow-
nych ludzi i metod syn stał się 
sprawnym, wspaniałym mężczy-
zną. Dziś jest zdrowy, szczęśliwy. 
Ma 25 lat, pracuje i studiuje. Jest 
dowodem na to, że niemożliwe 
jest możliwe. 

Powrót do Koszalina

Radość z wyzdrowienia syna 
zbiegła się z rozpadem małżeń-
stwa Joanny. Wróciła do rodzin-
nego Koszalina bez majątku, bez 
pracy. – Kilka dni po rozwodzie 
siedziałam w domu przerażo-

na nowymi realiami. Ktoś puka, otwieram, a to bezdomny Zyga, na 
rauszu: „Szanowna pani, za parę groszy wysprzątam obejście”. A ja 
w szloch, przecież nie miałam pieniędzy. Zyga natychmiast wytrzeź-
wiał, stanął na baczność i zaproponował: „Będę pani pomagał za dar-
mo”. I tak bezdomny zaczął wspierać dawną bogaczkę. Była to lekcja 
siły człowieka, który nie mając nic, dał z siebie wszystko. 

Kolejnym moim aniołem okazała się córka Ania, wtedy piętnasto-
letnia. Nauczyła mnie oszczędzać, kupować w lumpeksie. Ubłagała, 
bym nie wracała do wielkiego biznesu; zaczęłam pracować jako kon-
sultant dla skandynawskich firm. Pensję miałam skromną, ale na ra-
chunki wystarczało. 

los można odmienić

Joanna postanowiła, że rozpocznie nowe życie. takie, w którym 
spełni swe marzenie o pomaganiu innym. – Nie mogłam bezczyn-
nie patrzeć na cierpienie rodziców i ich niepełnosprawnych dzieci, na 
które lekarze wydali wyrok. Wiedziałam, że ich los można odmienić! 
Jeździłam po całej Polsce do dzieci potrzebujących pomocy, ściąga-
łam do nich najlepszych terapeutów, lekarzy medycyny tradycyjnej 

wierzę, że dobro powraca d
LudzieLudzie

Joanna Łysiak emanuje dobrą energią i zaraża optymizmem

Jako szefowa fundacji wydeptuje ścieżki do wszelkich miejsc, 
skąd może pochodzić wsparcie dla jej podopiecznych. Tutaj z prof. 
Jerzym Buzkiem podczas niedawnego spotkania w Sopocie
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R E K L A M A

Ludzie

i niekonwencjonalnej. Cieszyłam się, że z czasem ich stan się popra-
wia. Tym żyłam. 

– Miłość? Nie myślałam, że jeszcze ją spotkam. Aż po roku zoba-
czyłam u kolegi zdjęcie Roberta. Powiedziałam, że to mój przyszły 
mąż. Po prostu wiedziałam, czułam, że to ten. Kolega przyjechał do 
mnie w odwiedziny z Robertem, a już od następnego dnia postanowi-
liśmy być razem. Obydwoje byliśmy po rozwodzie, po czterdziestce. 
On bez wahania zrezygnował z pracy w Szczecinie, gdzie zajmował 
poważne stanowisko. Wolał żyć skromniej, ale ze mną, w Koszalinie. 

Ślub miał być taki „po naszemu”. Znajoma działająca w grupie re-
konstrukcyjnej pożyczyła nam stroje z epoki Napoleona. Ceremonia 
odbyła się w starej kuźni w Sierakowie Sławieńskim. Nie bez powodu. 
W tej wsi miesiącami charytatywnie uczyłam angielskiego, żeby lu-
dzie umieli się dogadać z zagranicznymi turystami. A jeszcze wcze-
śniej – pomogłam szesnastoletniej Ani. 

Historia Ani

– Było tak. Zobaczyłam ją przypadkiem, w sklepie. Siedziała na 
wózku inwalidzkim. Nasze oczy spotkały się, więc się przedstawiłam: 
„Jestem Asia, a ty?”. „Ania”. „O, tak jak moja córka” – ucieszyłam się. 
Zaczął się dialog: „Aniu, masz porażenie mózgowe?”. „Tak”. „Mój 
syn też miał, a jednak chodzi”. Na to ona: „Chciałabym chodzić, ale 
przecież to niemożliwe”. „Udowodnię ci, że możliwe”. I zaczęło się. 
Wizyty u zaprzyjaźnionych lekarzy, terapeutów, dobieranie najsku-
teczniejszych metod rehabilitacji. Ania dostała sprzęt po moim synu, 
często też mieszkała u nas w domu, dużo z nią pracowaliśmy. Kiedyś 
nie umiała zawiązać sznurowadeł, jadła ręką zamiast sztućcami, przy 
wstawaniu z wózka pomagały jej dwie osoby. Była „zagłaskana” przez 
rodzinę. U nas spotkała się z konsekwencją. Chcesz chodzić – ćwicz. 
Chcesz się kiedyś umawiać na randki, a nie możesz sama stać? – nie 

bój się, że upadniesz, próbuj utrzymać się w pionie.
Po kilku latach systematycznej pracy Ania wstała z wózka! Dziś cho-

dzi o kulach. Tylko dlatego, że za mało ćwiczy. Jeśli bardziej się postara, 
może wyrzucić te kule. Ale to jej wybór. Natomiast dojrzała, jest samo-
dzielna, marzy o studiach. Znając Anię, wiem, że da radę. A przecież 
kiedyś – zdaniem lekarzy – nadawała się tylko do szkoły specjalnej. 

Fundacja

W czym tkwi tajemnica odwróconego losu? Trzeba wiele miłości 
i ogromu pracy. Joanna uważa, że dziecko ma szansę, gdy wie, że jest 
kochane i ktoś o nie walczy. Już nawet nie jest w stanie zliczyć, ile razy 
walczyła o takie dusze jak Ania. Jednak pięć lat temu doszła do wnio-
sku, że to za mało. – Trzeba pomagać nie setkom, a tysiącom dzieci. 
Nie tylko w Polsce, ale na całym świecie – uznała. Tak w 2007 roku 
powstała fundacja HeartsWorldWide (ang. serca dookoła świata). – 
Udało mi się „uzbierać” wiele takich serc, bezinteresownych ludzi 
dobrej woli, którzy pomagają innym.

Dziś do fundacji trafiają najczęściej dzieci z porażeniem mózgo-
wym, wodogłowiem, w śpiączce spowodowanej urazem mózgu. Każ-
dy „przypadek” jest traktowany indywidualnie, a efekty terapii grani-
czą z cudem. Psychoterapeuci, psycholodzy, logopedzi, rehabilitanci, 
neurolodzy, którzy współpracują z fundacją, są najlepszymi specja-
listami na świecie w swoich dziedzinach. Tak jak profesor Jan Talar, 
specjalista od wybudzania ze śpiączki wegetatywnej. To on uratował 
Darię z Katowic, która po wypadku przez wiele miesięcy pozostawała 
w śpiączce. Rodzice otrzymali w szpitalu informację, że dziewczynka 
ma martwy pień mózgu i nic z niej nie będzie. W ostatniej chwili 
dowiedzieli się o istnieniu fundacji Joanny. 

– Wezwałam na pomoc profesora Talara. Ten ściągnął Darię heli-
kopterem do swej kliniki w Bydgoszczy i w ciągu kilku dni wybudził 

Ludzie

ZAPRASZAMY DO SA-

Markus-sat Koszalin ul. Domina 11 (pasaż Milenium na przeciwko Veritasu)
oraz C.H. Atrium (stoisko przy kasach Tesco), tel. 94 341 33 87 zapytaj nas o ofertę:

Najlepsza TELEWIZJA i najlepszy INTERNET!                      INTERNET w cenie abonamentu!                          
UMOWA na 12 m-cy    |    II abonament za 9,90 zł    |    Dekoder HD za 0 zł m-ce    |    Kanały HD za 0 zł m-ce

Z fundacją stale współpracuje prof. Jan Talar, światowej sławy specjalista w dziedzinie wybudzania osób przebywających w długotrwałej śpiączce. 

- W Robercie znalazłam partnera i przyjaciela, który wspiera i akceptuje moją misję. Bez niego nie dałabym rady – mówi Joanna. 
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www.kominki.koszalin.pl

OFERUJEMY:
wkłady kominkowe
z płaszczem wodnym
montaż
projektowanie
blaty
marmury, granity,
piaskowce Koszalin

ul.Szczecińska 5
Tel./Fax  94 34 717 74
Tel. kom. 694 844 603
Tel. kom. 600 396 453

e-mail: zar-wik@kominki.koszalin.pl

ją ze śpiączki. Potem dziewczynka przeszła wiele operacji, rehabilita-
cja była trudna, ale przyniosła efekt. Daria skończyła gimnazjum ze 
świadectwem z czerwonym paskiem! A miała nie żyć. 

Przyszywane dzieci

Uratowanych dzieci przybywało nie tylko na koncie fundacji, ale 
także w prywatnym życiu Joanny. – To los rzucał nam je w ramiona 
– uważa Joanna. – Znajomy lekarz zapytał, czy mogłabym zatrudnić 
w zakładzie, którym zarządzałam, dziewiętnastoletnią Ewelinę. Miała 
trudne życie. Dzieciństwo spędziła na ucieczkach z patologicznego 
domu, by uniknąć awantur, poniżania, bicia. Straciła dwa lata szkoły, 
a teraz nie miała pracy i dachu nad głową. Zaprosiłam Ewelinę do 
domu. Przyszła wystraszona, nieufna. Usiadła na sofie, a moje dwa 
psy położyły łapy na jej ramionach. I spojrzały mi głęboko w oczy. Już 
wiedziałam, że Ewelina u nas zostanie. Zapytałam ją, o czym marzy. 
Odpowiedziała cichutko, że chciałaby zdać maturę i pójść na studia. 
Wzięłam ją za rękę i zaprowadziłam do gościnnego pokoju: „Od dzi-
siaj to jest twój pokój, jesteś na prawach córki, której zadaniem jest 
spełniać swoje marzenia”. 

Po tygodniu Ewelina zapytała, czy może odwiedzić ją brat. No 
i następny strzał w serce – Tobiasz. Zastraszony, nieufny, zaniedbany. 
Potrzebowaliśmy czasu, aby nam zaufał. Był nieletni, więc nie mógł 
z nami zamieszkać. Po szkole 
przychodził do nas, jadł, odrabiał 
lekcje, a na noc musiał, niestety, 
wracać do „domu”. Aż napisał do 
siostry SMS-a, że w pokoju jest 5 
stopni, a dzień wcześniej został 
poturbowany. Nie wytrzymałam, 
zabrałam go do nas. Szybko roz-
poczęliśmy starania, by zostać 
rodziny zastępczą. Udało się. 
Dziś jesteśmy dumni z naszych 
dzieci. Tobiasz dostał się do tech-
nikum informatycznego. Ewelina 
zamierza studiować architekturę.

Kolejnym „przyszywanym” 
dzieckiem Joanny został Noro, 
student z Maroka. – Poznałam 
go, gdy tłumaczył coś dla nas na 
arabski. Po miesiącu przypad-
kiem się spotkaliśmy, byt załama-
ny. Właśnie wyrzucono go z żoną 

i małym dzieckiem z akademika, bo nie płacił. Zmarł mu ojciec, który 
przysyłał pieniądze. Podjechałam pod akademik: „Pakujcie się, jedzie-
cie do mnie”. Mieszkali z nami dwa lata, aż Noro znalazł pracę.

– Co na to mąż? Żartuje, że w naszym domu ruch jak na autostra-
dzie. Aby ograniczyć koszty, biuro fundacji też mieści się w domu, 
prowadzi je moja przyjaciółka Czarna Kaśka, jest jeszcze Ruda Kaś-
ka, która pomieszkuje tu po ciężkich przejściach i poważnej choro-
bie. Często wpada też Kamil, fotograf który od początku towarzyszy 
z aparatem wszystkim działaniom fundacji – mówi Joanna.

 – Skąd mamy pieniądze na działalność? Poszukując wsparcia, tra-
fiłam do Kairu, gdzie przez miesiąc uczyliśmy rehabilitacji arabskich 
lekarzy i terapeutów. Większość finansujemy z własnych kieszeni, 
sporadycznie wspierają nas sponsorzy, ale potrzeby podopiecznych 
przerastają nasze możliwości. Gdy na jakiś czas zrezygnowałam 
z pracy, by zająć się wyłącznie fundacją, cała pensja Roberta szła na 
pomaganie. Wtedy omal nie doprowadziłam nas do ruiny finansowej. 
Rozpłakałam się, przeraziłam, że to koniec.

Dobro wraca

O naszych problemach dowiedzieli się mieszkańcy Sierakowa Sła-
wieńskiego. Któregoś dnia przyjechała do nas – pożyczonym autem 
– Krysia, mama Ani, tej, którą postawiliśmy na nogi. Przywiozła jaj-

ka, chleb, ziemniaki, kury, chcia-
ła zostawić pieniądze. Ludzie, 
którzy utrzymują ze skromnego 
gospodarstwa, dzielili się tym, co 
mają! To wystarczyło, abym znów 
nabrała siły. Zwłaszcza że kolejny 
szlachetny człowiek okazał nam 
serce. Zaoferował nam swoją 
działkę, całe dwanaście hektarów. 
Zastrzegłam: „Nie mam z czego 
zapłacić”. Usłyszałam: „Pani Asiu, 
niech pani dalej robi te dobre rze-
czy”. l jak tu nic przeznaczyć tego 
miejsca na czynienie dobra? Za 
trzy lata postanie tam Holistycz-
ne Centrum Edukacji i Rehabi-
litacji. Dla wszystkich potrzebu-
jących dzieci na świecie. Są tacy, 
którzy nie dowierzają. Mam to 
gdzieś. W to, że Martin wyzdro-
wieje, też nie wierzyli. I co?

Fundacja HeartsWorldWide  
www.heartsworldwide.org   •   e-mail: j.lysiak@heartsworldwide.org 

numer konta: BPKOPlPw Pl 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574

Tekst ukazała się również na łamach miesięcznika „Claudia”

Pomagamy dzieciom uwierzyć, że świat jest piękny – oto 
misja fundacji Hearts WorldWide. 
Fundacja organizuje m.in. turnusy rehabilitacyjne, na któ-
rych bliscy i opiekunowie dzieci dotkniętych porażeniem 
mózgowym lub z innego powodu niesamodzielnych uczą 
się, jak można prowadzić intensywną rehabilitację w wa-
runkach domowych.  Według Joanny Łysiak maksymalne 
zaangażowanie bliskich, ich ciężka codzienna praca z dzieć-
mi wsparta wiedzą specjalistów może przynieść rezultaty, 
które z punktu widzenia tradycyjnej medycyny wydają się 
nie do osiągnięcia. 
nie wszystkie rodziny stać na udział w turnusach szkole-
niowych. Z myślą o nich fundacja zbiera fundusze od spon-
sorów. W zamian ofiarne firmy otrzymują od  Hearts Worl-
dWide honorowy certyfikat „Biznes z Sercem”.

Ludzie

Ślub z Robertem Wśród współpracowników
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urzędników, czy zlekceważenie sprawy przez miejscowy Urząd Bez-
pieczeństwa, że gdzieś osiedlano większą liczbę Ukraińców, aż w nie-
których miejscowościach stawali się 70-80-procentową większością.

- Na przykład w Charzynie pod Kołobrzegiem…
- Tak, te miejscowości stawały się enklawami, które miały niezwy-

kłe znaczenie dla przetrwania świadomości ukraińskiej. Ludzie bez 
obawy rozmawiali tam po ukraińsku, tworzyły się na nowo więzi. Po 
gomułkowskiej odwilży zaczęły powstawać struktury UTSK. Zaczęło 
się rozwijać nauczanie języka ukraińskiego. To wtedy powstało ukra-
ińskojęzyczne Liceum Pedagogiczne  w Bartoszycach, które kształciło 
kadry dla punktów nauczania języka ukraińskiego. Dzięki temu i dzię-
ki cerkwi, przede wszystkim grekokatolickiej, mniejszość przetrwała.

 - Skupmy się na tym co dzisiaj. Jak liczny jest oddział, którym 
Pan kieruje?

- To dziewięć kół: Koszalin, Kołobrzeg, Szczecinek, Świdwin, Cha-
rzyno, Biały Bór, Wałcz, Przećmino, Bielica. W samym Koszalinie jest 
to 600 osób, a w całej strukturze ponad 1000.

- Mam wrażenie, że Wasza aktywność była większa na początku 
lat 90. niż obecnie. 

- Tamta wielka aktywność miała ścisły związek z decyzją o budo-
wie szkoły ukraińskiej w Białym Borze. Warto pamiętać, że szkoła 
powstawała ze składek Ukraińców. Przedsięwzięcie wspierała ukra-
ińska diaspora, ale zbiórki odbywały się także w Polsce. Stąd liczne 
wydarzenia, dzisiaj powiedzielibyśmy eventy, które miały w groma-
dzeniu funduszy pomagać. Stąd pewnie wrażenie większej aktywno-
ści w tamtym okresie. To było jak pospolite ruszenie.

- Powstała też zaprojektowana przez prof. Jerzego Nowosielskie-
go cerkiew w Białym Borze. 

- Cerkiew była później. Najpierw była szkoła. Udało się ją zbudo-
wać, bo po 1989 roku zmieniły się ogólne warunki polityczne, ale 
i dzięki temu, że kierownictwo w Związku Ukraińców przejęła grupa 

młodych ludzi. Trzeba wymienić przynajmniej trzech: nieżyjącego już 
Mirona Kertyczaka, Mirosława Czecha – byłego posła RP, późniejsze-
go sekretarza generalnego Unii Wolności i Mirona Sycza, obecnego 
posła na Sejm RP, przewodniczącego sejmowej Komisji Mniejszości 
Narodowych i Etnicznych. To była prawdziwa erupcja działań. Rosła 
szkoła w Białym Borze, ale niemal jednocześnie powstawały placówki 
w Górowie Iławieckim i w Przemyślu. Lata 80. i 90. to było ogromne 
ożywienie w naszej społeczności. Młodzi ludzie zdawali maturę, szli 
na studia, tworzyli nową jakość życia mniejszości ukraińskiej.

- Ile osób zadeklarowało narodowość ukraińską w ostatnim spi-
sie powszechnym?

- Nie ma jeszcze całkowitych  oficjalnych wyników spisu.
- Ale są wiarygodne dane nieoficjalne. 
- Mówi się, że taką deklarację złożyło około 50 tysięcy osób.
- To trzy razy mniej niż liczba Ukraińców wysiedlonych w 1947 

w akcji „Wisła”. Wychodzi na to, tożsamość ukraińska zanika.
- Asymilacja postępuje, to prawda. Na początku lat 90. pojawiła 

się euforia z powodu powstania niezależnego państwa ukraińskiego, 
wielka radość i duma kreująca aktywność. Potem, po paru latach, 
radość przygasła, a proza życia, brak pracy, trudności ekonomiczne, 
spowodowały, że mniej ludzi angażowało się w działania Związku. 
W działania społeczne, należy podkreślić. Trudności ekonomiczne 
powodują, że tak jak Polacy, młodzi Ukraińcy wyjeżdżają za chlebem. 
Rośnie też liczba małżeństw mieszanych, więc w wychowaniu dzieci 
pojawią się różne wzorce.  

- Jakie to ma konsekwencje dla Związku? 
- Trzeba było zmienić sposób działania na model bliższy firmie, 

bardziej profesjonalny. Dzisiaj prowadzenie takiej działalności jest jak 
prowadzenie przedsiębiorstwa . Potrzebna jest księgowość, siedziba, 
sekretariat. Trzeba zapewnić ludzi i zbierać fundusze na sfinansowa-
nie projektów. Generalnie tworzy się nowa jakość w środowiskach 

Ludzie

kąd w Koszalinie wzięła się Wasza organizacja?
- Trzeba odwołać się do historii. Po 1945 roku 

z przedwojennego państwa wielonarodowego 
nowa władza tworzyła organizm państwowy z za-
łożenia narodowo jednorodny. Starano się  tę jed-
norodność osiągnąć poprzez masowe wysiedlenia 
z Polski obywateli innych narodowości -   Niem-

ców, Ukraińców. Tych drugich wysiedlono do ZSRR około pół mi-
liona. Jednak władzom nie udało się wysiedlić wszystkich, stąd na 
wschodzie Polski pozostało ok. 150 tys. Ukraińców. Z drugiej strony 
po wysiedleniu Niemców na zachodzie państwa były niezasiedlone 
tereny. Aby rozwiązać tzw. problem ukraiński w Polsce, władze po-
stanowiły przesiedlić na Północ i Zachód oraz asymilować pozosta-
łych w Polsce Ukraińców.  Od 28 kwietnia 1947 roku w ramach akcji  
„Wisła” w ciągu trzech miesięcy siłą przesiedlono na nie 150 tysięcy 
osób. W rodzinnych stronach została ich mała część. Stąd Ukraińcy 
w Koszalinie i w ogóle na Zachodnim Pomorzu, Dolnym Śląsku, czy 
na Warmii i Mazurach. Na fali tak zwanej odwilży zmieniono nieco 
politykę wobec mniejszości narodowych, w   1956 roku utworzono 
Ukraińskie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne, które w zamyśle 
władz miało być organizacją mającą pomóc PZPR i Służbie Bez-
pieczeństwa w kontrolowaniu mniejszości ukraińskiej. Członkowie 
UTSK inaczej widzieli swoją rolę, w ówczesnych realiach starali się 
działać na rzecz zachowania w Polsce języka i kultury  ukraińskiej.  
Po przemianach 1989 roku UTSK przekształciło się w Związek 

Ukraińców w Polsce, organizację w pełni niezależną, reprezentującą 
obywateli polski narodowości ukraińskiej. Weszło do niej nowe po-
kolenie, w tym część młodych, około 30-letnich działaczy. Ci ludzie 
zmienili w wielu aspektach jej formułę i sposób działania. 

- Dlaczego komuniści bali się mniejszości ukraińskiej?
- Nie powiedziałbym, że się bali.  Kontrolowali i starali się podpo-

rządkować sobie  każdą mniejszość. Widzieli aspiracje narodu ukra-
ińskiego do własnego niepodległego państwa, których wyrazem była 
między innymi walka w latach 30. i  40.  niepodległościowego ruchu 
ukraińskiego. Te aspiracje były  tłumione wszelkimi metodami. Dla-
tego zaraz po wojnie powstał obóz koncentracyjny dla mniejszości 
ukraińskiej w Jaworznie. Działał on w dawnej filii obozu Auschwitz 
Birkenau, z tą tylko różnicą, że nie było tam komór gazowych. Reszta, 
cały system działania i mechanizmy represji, były niemal takie same 
jak za czasów nazistowskich. Chodziło o fizyczne wyeliminowanie lu-
dzi, którzy mogli stanowić elitę społeczności ukraińskiej, stąd zarówno 
w ZSRR jak i PRL szczególnie zaciekle tępiono ukraińską inteligencję. 

- Ile osób w 1947 roku w ramach akcji „Wisła”  trafiło na Pomo-
rze Zachodnie?

- Około 40 tysięcy. 
- Także w okolice Koszalina.
- Tak, właśnie w okolice. Obowiązywała zasada, że Ukraińcy nie 

mogli stanowić więcej niż 10 procent lokalnej społeczności, i nie 
mogli zamieszkiwać w miastach. Stąd świadome rozpraszanie i izo-
lowanie małych grup. Zdarzało się jednak, czy to przez zaniedbanie 

Rozmowa z Romanem Biłasem, przewodniczącym koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców 
w Polsce
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ukraińskich. Jeśli chodzi o samoorganizację można powiedzieć, że 
zachodzi zjawisko swoistej specjalizacji. Organizują się w sposób na-
turalny lekarze, prawnicy o korzeniach ukraińskich. Podobnie ze śro-
dowiskami biznesowymi, choć tutaj można mieć niedosyt. Ukraina 
w niewystarczającym stopniu promuje ukraińskich przedsiębiorców 
w diasporze. 

- Diaspora ukraińska uchodzi za zwartą i dobrze zorganizowaną.
 - Rzeczywiście. Fantastycznie wygląda to w Kanadzie. Były cztery 

duże fale emigracji ukraińskiej do Kanady. Pierwsza przed pierwszą 
wojną światową, potem wielka emigracja z Galicji w okresie między-
wojennym, i po 1945 r. To była bardzo rozumna emigracja, która 
umiała się świetnie organizować w samopomocy. Ludzie tworzyli 
ze składek rozmaite instytucje społeczne i biznesowe – nawet banki. 
Powstała w ten sposób rozległa struktura. Skutek był między innymi 
taki, że kiedy w kolejnej fali emigracyjnej w latach 80. przyjeżdżali 
do Kanady Ukraińcy z Polski, od razu otrzymywali pomoc, przede 
wszystkim pracę, bo to było wówczas najważniejsze.  

- W Koszalinie kojarzę Waszą działalność z dwiema cykliczny-
mi imprezami: czerwcowym przeglądem dziecięcych zespołów 
artystycznych i jesiennym Spotkaniem 4 Kultur. Skoro w mieście 

do Związku należy aż 600 osób, można by się spodziewać większej 
liczby wydarzeń.

-  To, że Pan ich nie dostrzega, nie znaczy, że ich nie ma. Skupia-
my się na działalności edukacyjnej. W siedzibie Związku w Koszali-
nie, wyremontowanej z naszych składek, odbywają się lekcje języka 
ukraińskiego i religii. Dbamy też o to, żeby szkoła w Białym Borze 
miała systematyczne wsparcie. Od kilku lat razem z klubem Kiwanis 
zbieramy 1 procent podatku na rzecz szkoły i reklamujemy co roku 
akcję naboru uczniów. Wspieramy szkołę, bo chodzi o zachowanie 
ciągłości i tworzenie nowego potencjału mniejszości. Inna rzecz 
to wspieranie rozwoju Ukrainy. Promujemy na przykład kontakty 
z Iwano-Frankijskiem, czyli dawnym Stanisławowem, miastem part-
nerskim Koszalina. Powstał chór Potik i stowarzyszenie o tej samej 
nazwie przy cerkwi grekokatolickiej w Koszalinie. Są też imprezy we 
własnym gronie, choćby taneczne. Bardzo popularne ale i ważne są 
na przykład Małanki, czyli nasze bale charytatywne, które pozwala-
ją gromadzić fundusze na utrzymanie biura Związku. Jak Pan widzi, 
dzieje się sporo. 

- Kiedy spada liczba osób utożsamiających się z narodo-
wością ukraińską, maleje zapewne liczba chętnych do nauki 

w szkołach ukraińskich.
- Nie tylko to ma znaczenie. Liczy się także ekonomia, koszty ja-

kie musi ponosić rodzina. Szkoła ulokowana jest w Białym Borze, 
a więc uczniowie muszą mieszkać w internacie. To kosztuje. Rodzice 
liczą się z większymi wydatkami. Ale są i pozytywy takiej lokalizacji. 
Szkoła jest kameralna, młodzież mocno skupia się na nauce. Wszyscy 
zdają maturę, dostają się na wybrane przez siebie studia, a szkoła jest 
wysoko lokowana w rankingach najlepszych szkół.

- Na czym dzisiaj opiera się poczucie tożsamości ukraińskiej. Co 
to znaczy, że jest Pan Ukraińcem?

- To jest kwestia wychowania domowego, w jakimś stopniu miłość 
do Ukrainy, tradycji i języka ukraińskiego wyniesiona z przekazów 
dziadków i rodziców. To są tradycje, pamięć historyczna. Czasami 
można przeżyć rozczarowanie, kiedy się jedzie na Ukrainę prawdzi-
wą. Jest wielki kontrast między obrazem wyidealizowanym a rzeczy-
wistym. Rodzi się wtedy pytanie: czy to jest ta moja Ukraina? Ale tę 
wyidealizowaną nosi w sercach i będzie nosić zawsze 20 milionów 
Ukraińców żyjących w diasporze. 

- Czy kiedy rozmawiają Państwo w swoim gronie, pojawia się 
wątek negatywnego stereotypu Ukraińca w oczach Polaków? 

- Ja go zupełnie nie widzę i nie spotykam się z nim. Może dlatego, 
że tak jasno od zawsze się  deklaruję. Ale muszę przyznać, że ze szkoły 
podstawowej pamiętam „Ukraińca” jako obelgę.

- Czyli jasna deklaracja chroni przed etykietowaniem?
- Najwyraźniej. Jasne samookreślanie eliminuje z mojego otoczenia 

ludzi nieszanujących innych. Ale trzeba podkreślić, jak dużo się zmie-
niło w zbiorowej świadomości. Zwłaszcza dla młodego pokolenia po-
chodzenie traci na znaczeniu. Inaczej jest pewnie ze świadomością 
starszych ludzi. 

- W pamięci najstarszego pokolenia wciąż żyją złe doświadcze-
nia. Prześladowania z lat 1938-39 i akcja „Wisła” – po stronie ukra-
ińskiej, a Wołyń i rzezie z okresu II wojny światowej po stronie 
polskiej.  To wciąż dzieli. Możliwe jest Pana zdaniem dojście do 
wspólnego opisu tych zdarzeń?

- Dostrzegam takie szanse. Nad tym trzeba pracować. Wspólnie 
z prof. Romanem Drozdem zorganizowaliśmy w Koszalinie konfe-
rencję historyczną poświęconą 65. rocznicy akcji „Wisła”. Chcieliśmy 
akcję „Wisła” pokazać z perspektywy historyków polskich i ukraiń-
skich, pokazać, jakie były fakty . Chodzi o uczciwą dyskusję history-
ków a nie polityków. 

www.nowebielice.pl             tel. 604 422 387, 662 013 352

NOWOCZESNY DESIGN

INSTALACJA SOLARNA
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dzinę 10 kilometrów. A 10 kilometrów to droga otwarta do 100 – 
przekonuje Michał Bieliński. 

Ale wie też, co to „ściana maratońska”, czyli poważny kryzys na 
trasie: - Jest odczuwana różne. W moim przekonaniu ma bardziej 
psychiczne niż fizyczne podłoże. Odczuwamy zmęczenie, coś nas 
boli, mamy dość. Chęć ukończenia biegu traci znaczenie. Umysł pod-
powiada, żeby zrezygnować. To pojawia się w różnych momentach. 
U mnie następuje na 27-28 kilometrze. Niektórzy mówią, że sobie 
odpuścili, bo pojawił się ból. Okazuje się, że zazwyczaj nie jest to kon-
tuzja. To raczej mechanizm polegający na tym, że mózg wysyła do 
mięśni sygnał, żeby skończyć.  

Długi bieg jest olbrzymim wysiłkiem dla organizmu. Jednocześnie 
dzieją się rzeczy, których nie znamy z codziennej praktyki. – Zwy-
kła koszulka potrafi tak mocno otrzeć sutki, że intensywnie krwawią. 
Dlatego biegacze zaklejają je sobie przed biegiem plastrem. Podobnie 
z butami. Biegacze kupują buty o numer a nawet o dwa większe niż 
noszone na co dzień, bo podczas biegu stopy puchną i otarcia są nie 
do uniknięcia – opisuje pan Michał. 

Jak zaczynać?

Pan Michał z własnego doświadczenia wie, że rozpocząć bieganie 

można w dowolnym momencie życia i o każdej porze roku. Ważne 
jest mocne postanowienie i konsekwencja. – Na początek truchcik. 
Kiedy poczujemy zmęczenie, należy przejść do marszu. Potem znowu 
trochę biegu i znowu marsz – instruuje. - Ważne żeby się nie przefor-
sować. Biegamy nie po to, żeby się zmęczyć, ale żeby biegać tak długo, 
jak chcemy. Bez zmęczenia. Może się zdarzyć na początku, że będzie-
my biec wolniej niż ktoś idzie. Nie przejmujmy się tym. Jeśli w biega-
niu mamy partnera, trzeba biec w takim tempie, żeby móc swobodnie 
rozmawiać w czasie biegu. Oczywiście później, kiedy już zamierzamy 
gdzieś wystartować, włączamy treningi, które męczą. 

Sam przez pierwsze pół roku trenował według rozpisanych przez 
Wojciecha Staszewskiego programów, potem przez rok według wska-
zówek zawartych w książkach Jerzego Skarżyńskiego. - Zarzuciłem 
plany treningowe. Biegam spontanicznie. Nie denerwuję się, że cze-
goś nie zrobiłem. Ale na początku to się przydaje. 

Pan Michał doradza, żeby biegać 3-4 razy w tygodniu przez co naj-
mniej godzinę. Dobrze jest wybrać sobie trasę w lesie; on biega na 
terenie Góry Chełmskiej („Po Koszalinie nie da się biegać, bo w go-
dzinę obleci się całe miasto”). - Biegam bez telefonu. Bez muzyki. Bez 
niczego. Mam co najmniej godzinę na odcięcie się od stresu - podkre-
śla. – Wszelkie sprawy zostają z boku. To jest czas, żeby pobyć z sobą 
samym. Warto spróbować!

Ludzie

Koszalinie kojarzony jest przede 
wszystkim z promocją biegania i „Noc-
ną Ściemą”. „Nocna Ściema” to wymy-
ślona przez niego nazwa dla nocnego 
maratonu rozgrywanego w naszym 
mieście (w tym roku po raz drugi). 
Dlaczego „Ściema”?  Bo to maraton, po 

pokonaniu którego można się chwalić, nie kłamiąc, że przebiegło się 
go z wynikiem lepszym o godzinę niż w rzeczywistości. Wszystko 
dlatego, że bieg odbywa się w noc zmiany czasu (w tym roku 28 paź-
dziernika), przy czym start jest o godzinie drugiej. Kiedy zawodnicy 
są już godzinę na trasie, wskazówki zegarków wracają z godziny 3 na 
2. Tak więc zawodnik, który potrzebuje na pokonanie dystansu 42 
km 195 m równe cztery godziny, biegnie od godziny 2 do godziny 
5… 

Mocne postanowienie

Michał Bieliński podkreśla, że nigdy nie był typem sportowca. Za-
czął biegać dopiero jako 30-latek cztery i pół roku temu. – Po jakimś 
kolejnym obżarstwie, już nie pamiętam z jakiej okazji, ważyłem 99 
kilogramów, co przy moim wzroście było granicą otyłości. Lubię jeść, 
a jem nie tylko dla zaspokojenia głodu, ale także dla przyjemności – 
mówi. – Postanowiłem coś z tym zrobić.

Postanowienie przyszło w maju. Po trzech miesiącach waga wska-
zywała już o 25 kg mniej. – Może ktoś powiedzieć, że to nie było 
zdrowe, ale narzuciłem sobie ostrą dietę. Zupełnie na wyczucie, z ni-
kim się nie konsultowałem. To nawet nie była dieta tysiąca kalorii. 
Na początku jadłem twarożek na śniadanie, obiad i na kolację. Do 

tego, oczywiście, ruch. Czułem się dobrze, miałem wystarczająco sił, 
żeby biegać. 

Do biegania też zabrał się ostro. Ale tu już nie było tak bezproble-
mowo. Po dwóch tygodniach przyszły dwa tygodnie na wyleczenie 
kontuzji. Potem znowu dwa tygodnie biegania i znowu dwa tygodnie 
wyłączone z powodu urazu. Dalej sprawy potoczyły się gładko i Mi-
chał Bieliński w październiku, praktycznie po trzech miesiącach re-
gularnych treningów, pobiegł swój pierwszy maraton – w Poznaniu.   

Truchtanie
 
Od czego zaczął treningi? - Najpierw to był truchtanie. Zbyt in-

tensywne, jak się potem okazało. Kiedy leczyłem kontuzję, zacząłem 
przeglądać Internet i tam znalazłem blog Wojciecha Staszewskiego, 
który w „Gazecie Wyborczej” promuje akcję Polska Biega.  Rozpi-
sywał różne treningi – od truchtacza do biegacza. Była tam między 
innymi instrukcja, jak przebiec maraton po trzymiesięcznym okre-
sie przygotowawczym. Realizowałem nakreślony przez niego plan - 
wspomina. - Już w sierpniu powiedziałem wielu ludziom, że wystar-
tuję w maratonie. Odtąd nie miałem odwrotu – śmieje się.

Zaplanował sobie, że zmieści się w czterech godzinach. – Realnie 
były to 4 godziny i 53 minuty. Odtąd systematycznie poprawiałem 
wyniki. Moja „życiówka” to 3 godziny i 5 minut podczas ostatniego 
maratonu warszawskiego. Byłem 169 na 4800 osób, które ukończyły 
bieg. 

Na koncie ma również biegi dłuższe niż maraton – jeden 100-
kilometrowy i dwa 80-kilometrowe.  - Przeciętny człowiek jest prze-
rażony, kiedy usłyszy „pięć kilometrów” . Na początku przez godzinę 
przebiegniemy 5-6 km, po pół roku biegania przebiegniemy w go-

odchudzanie? 25 kilogramów w trzy miesiące. Bieganie? Maraton po trzech miesiącach treningu. 
Michał Bieliński należy do ludzi, którzy jeśli się w coś angażują, to do końca.

Ludzie

biegiem oderwać
się od stresu

andrzej mielcareK

Michał Bieliński

Nocna Ściema start i metę ma na stadionie Bałtyku
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Pasaż Milenium, Koszalin

www.white-boutique.pl

...oraz wiele innych

JOANNA MAXHAM
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Tradycja i  Profesjonalizm

wspaniałe krajobrazy – łańcuch górski z sięgającym 3090 metrów 
szczytem Natmataung, czyste powietrze, niższa niż na nizinach tem-
peratura to idealne miejsce choćby dla miłośników trekkingu. Jednak 
trudy dotarcia tam, brak podstawowej infrastruktury, w tym choćby 
hoteli, nie sprzyjają napływowi turystów. Wprawdzie, od roku kiedy 
Birma zaczęła się otwierać na świat, coś drgnęło: tylko w styczniu 
2011 r. stan Chin odwiedziło około 100 turystów. To jednak wciąż 
znikoma liczba. Dlatego każdy, kto dociera małą łódką do jednej 
z wiosek Chinów, witany jest przez nich po królewsku. Choć to może 
niezbyt trafne określenie, bo wszystko czym mogą obdarować przy-
bysza, to kiść bananów i szeroki uśmiech. Dla tych odciętych od świa-
ta ludzi, z których większość nigdy nie była nawet w stolicy stanu, 
spotkanie z cudzoziemcem to praktycznie jedyny kontakt ze światem. 
Nie ma tu telewizji, Internetu, a nawet energii elektrycznej. 3 MW do-
stępnej tam mocy elektrycznej (to moc małej elektrowni wodnej na 
Pomorzu) starcza zaledwie na częściowe i okresowe zasilanie stolicy 
stanu i kilku miejscowości. Do wiosek prąd nie miałby nawet czym 
dotrzeć, bo nie prowadzą do nich żadne sieci elektroenergetyczne. To 
wciąż nieodkryty i niemal nietknięty przez zdobycze cywilizacji i tu-
rystyczny przemysł zakątek świata. Ludzie żyją tam jak przed wieka-
mi, w harmonii z naturą, a ich żywicielką i oknem na świat jest rzeka. 
W niej się kąpią i bawią, piorą, pracują. Chinowie żyją z rybołówstwa, 
połowu krewetek rzecznych, uprawy ziemi i zbieractwa, w tym drew-
na bambusowego, które potem spławiają rzeką do miast i sprzedają, 
aby kupić za nie żywność i lekarstwa.

ucieczka przed niewolnictwem

W takiej totalnej izolacji żyją niezwykłe kobiety. Mówią o nich pa-
jąki, bo ich twarze pokryte są tatuażami we wzory przypominające 
pajęczą sieć. Kobiety z plemienia Chin tatuują twarze od pokoleń. 

ulista rzeka Lemro to jedna z zale-
dwie kilku dróg dotarcia do stanu 
Chin (czyt: Czin), w północno-za-
chodniej części Birmy. A często je-
dyna. Nie ma tam żadnego lotniska, 
kolei, a nieliczne drogi, gdy zaleją je 
monsunowe deszcze, bywają nie-

przejezdne nawet i przez pół roku. Ten graniczący z Bangladeszem 
stan jest bodaj jednym z najbardziej odizolowanych od świata zakąt-
ków nie tylko Birmy, lecz i całej Azji. Jest też najmniej zaludnionym 
regionem tego ponad 50-milionowego kraju. W Haka, stolicy stanu, 

kilku miasteczkach oraz porozrzucanych w górach i wzdłuż rzeki 
wioskach żyje około 600 tysięcy ludzi. Większość z nich to… chrze-
ścijanie (spuścizna po amerykańskich misjonarzach z XIX i XX w.), 
co czyni ten lud jeszcze bardziej egzotycznym w zdominowanej przez 
buddyzm Birmie.

rzeka żywicielka

W latach 2008-2010 region Chin odwiedziło zaledwie 580 zagra-
nicznych turystów. Nie oznacza to, że jest nieatrakcyjny. Nieskażona 
cywilizacją przyroda – lasy dębowe, rododendrony i drzewa piniowe, 

Podróże

Kiedy jedziesz spotkać się z kobietami-pająkami wiesz, czego 
się spodziewać. Ale i tak, gdy wychodzą powitać cię nad brzeg 
rzeki, nie możesz uwierzyć, w to co widzisz. Wytatuowane we 
wzór pajęczej sieci twarze wydają się nierealne i demoniczne. 
Jednak już po chwili twarze przestają dziwić. najważniejsze 
stają się ich bezinteresowna serdeczność i gościnność.

beata ostrowsKa

KoBIETy 
PAJąKI,
KoBIETy 
ŻyRAFy
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MadrytMadryt

niemożliwe, bo wiązałoby się ze śmiertelnym niebezpieczeństwem – 
złamaniem kręgosłupa na odcinku szyjnym. Jest kilka teorii na temat 
genezy tej tradycji. Pierwsza, to ochrona przed dzikimi zwierzętami, 
zwłaszcza tygrysami, druga – celowe oszpecanie, które miało zapo-
biegać porwaniom kobiet przez mężczyzn z innych plemion, czy jesz-
cze inna, która mówi, że strach przed zdjęciem obręczy i złamaniem 
karku miało zniechęcać kobiety do zdrady.

Żałosne widowisko

Mimo niewygody, ciężaru i wiecznych odparzeń Padongowie 
kultywują tradycję, która stała się dzisiaj ich źródłem dochodu. 
Zwłaszcza w Tajlandii, dokąd część ludu Karen, z którego wywodzi 
się plemię Padong, uciekła przed prześladowaniami rządzącej Birmą 
junty wojskowej. Do tajskich wiosek Karenów ekipy telewizyjne, jak 
i turyści docierają bez problemu, podczas gdy do Birmy zagranicz-
nych dziennikarzy nie wpuszczano do niedawna wcale. Oczywiście, 
z czasem i generałowie szybko zorientowali się, że na takich atrak-
cjach turystycznych można nieźle zarobić, dlatego kilka przedsta-
wicielek ludu Padong przywieziono nad popularne w Birmie jezio-

ro Inle, gdzie w chacie z pamiątkami i wyrobami ludowymi pozują 
zagranicznym turystom do zdjęć. To żałosne widowisko nie ma nic 
wspólnego z ich autentycznym życiem, co czują nawet sami przyby-
sze, bo po zrobieniu dwóch, trzech zdjęć, większość szybko opuszcza 
tę birmańską „cepelię”.

Autentyczna gościnność

Kobiety – żyrafy nauczyły się swoją niezwykłością zarabiać na ży-
cie. Kobiety – pająki nawet o tym nie myślą. Przyjmują nielicznych 
turystów z nieudawaną radością, ciekawością i gościnnością. Dotyka-
ją, wypytują, przyglądają się z zaciekawieniem. Wprowadzają Cię do 
swojej wioski, częstują bananami, chętnie pozują do zdjęć, nie licząc 
na nic w zamian. Jedyne o co proszą, to o lekarstwa, tabletki prze-
ciwbólowe, jeśli goście mają je akurat przy sobie. Odprowadzają nad 
brzeg rzeki, pomagają wsiąść do łódki, machają na pożegnanie, z Ty 
czujesz, jakbyś opuszczał kogoś bliskiego.

Beata Ostrowska jest rzecznikiem prasowym Grupy ENERGA, 
prywatnie żoną Piotra Ostrowskiego, prezesa zarządu Radia Koszalin

Tak naprawdę nie wiadomo, co leżało u podstaw tej tradycji. We-
dług miejscowych przekazów, tatuaż twarzy miał oszpecać młode 
kobiety, co miało je chronić przed porwaniami na tle seksualnym. 
W ten sposób rodziny broniły swoje córki przed rolą nałożnicy króla 
czy innych możnych, których wysłannicy przeczesywali wsie w po-
szukiwaniu coraz to młodszych kandydatek na kochanki władców. 
Doszło do tego, że bolesnym zabiegom tatuowania twarzy były pod-
dawane już dziewczynki w wieku 7-8 lat. Nie wiadomo, kto pierwszy 
wpadł na pomysł takiej ochrony dzieci. Metoda musiała być jednak 
skuteczna, skoro szybko zyskała naśladowców i rozprzestrzenił a się 
w całym regionie. Rodzice świadomie skazywali córki na oszpece-
nie i chwilowe cierpienie, broniąc je w ten sposób przed niewolni-
czym życiem u boku kapryśnych możnowładców i dożywotnią roz-
łąką z rodziną. Jak bolesny musiał być taki zabieg – wykonywany 
na jednej z najbardziej unerwionych części ludzkiego ciała – można 
sobie tylko wyobrazić. Przed i po zabiegu dziewczynkom podawa-
no środek odurzający, prawdopodobnie opium. Potem, przez kilka 
tygodni, musiały ograniczać mimikę twarzy i jeść tylko łatwo roz-
drabniające się pokarmy, np. ryby czy warzywa, aby nie naruszyć 
rysunku tatuażu i aby rany szybciej się goiły. Na szczęście, dzisiaj 
nie kultywuje się tego zwyczaju. Zaprzestano tatuować twarze jakieś 
40 lat temu. Oznacza to, że dzisiaj w kilku wioskach nad rzeką Lem-
ro i w górach żyją ostatnie już kobiety-pająki, z których najmłodsze 
mają po około 50 lat.

zakute w metalowe obręcze

Schowane przed światem w swych bambusowych chatkach Chinki 
(czyt. Czinki) zapewne nigdy nie staną się tak „sławne” jak choćby 
kobiety-żyrafy z plemienia Padong z pogranicza Birmy i Tajlandii. 
Ich niezwykle długie szyje zakute w metalowe obręcze stały się już 
znaną w świecie atrakcją turystyczną. Mosiężne pierścienie Padongo-
wie zakładają już kilkuletnim dziewczynkom, które noszą je do koń-
ca życia. Pod wpływem ciężaru metalu linia obojczyków obniża się, 
dając złudzenie nienaturalnie długiej szyi. Noszone latami obręcze 
podtrzymują głowę, przejmując z czasem zadanie mięśni szyi, co pro-
wadzi do ich zaniku. Oznacza to, że pozbycie się obręczy staje się już 
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ewna jest tylko data startu: 7 listopada. Datą powro-
tu może być 8 maja 2013. Może a nie musi. – Na 
ten dzień mam wykupiony powrotny bilet lotniczy 
– tłumaczy Wojtek. – Argentyńczycy nie dają wiz, 
jeśli nie pokaże się biletu na powrót. Ale przebuko-
wanie biletu to żaden kłopot, więc nie trzymam się 
kurczowo myśli o tej dacie. 

Zabiera dwunastoletni rower górski, w którym od czasu zakupu zo-
stało wymienione wszystko oprócz ramy. Ale i wysłużona rama była 
parę razy spawana. – Na szczęście jest stalowa, więc spawa się ją stosun-
kowo łatwo. Łatwiej niż na przykład aluminiową – tłumaczy właściciel.  
Rower swoje przeszedł, co nie powinno dziwić, gdy wziąć pod uwagę 
fakt, że ma na liczniku tyle, ile wynosi obwód Ziemi wzdłuż równika, 
albo i więcej. Z jego siodełka Wojtek obejrzał kawał Europy, w tym 
Hiszpanię i norweski Nordkapp (Przylądek Północny), o Polsce obje-
chanej wzdłuż i wszerz nie wspominając. 

Jedzie sam. Dlaczego? – Wyjazd z kimś, to 
zawsze problem z dogrywaniem dat, jakichś 
warunków. A tak jestem za wszystko odpowie-
dzialny tylko przed sobą samym – wyjaśnia.

Sam też finansuje wyprawę. Odkładał na nią 
przez dwa lata. Chociaż ma wykształcenie pro-
jektanta wnętrz, nie pracuje w zawodzie. Jest za 
to fotografem i grafikiem. Przygotowany budżet 
to 20 tys. złotych, choć Wojtek liczy się z tym, że 
to może być za mało. – Jeśli zabraknie mi pie-
niędzy, popracuję na miejscu – śmieje się.

Rowerowe sakwy muszą pomieścić cały 
sprzęt: namiot, śpiwór, ciuchy, naczynia i ma-
szynkę do gotowania, laptop i oczywiście apa-
raty fotograficzne. Wszystko to waży trochę 
ponad 20 kg. Żadnych zapasów żywności. 
Z żywnością zresztą będzie niezła zabawa. 
Trasa biegnie z miasteczka Ushuaia na połu-

dniowym cyplu Ameryki Południowej w większości wzdłuż granicy 
argentyńsko-chilijskiej. Kawałek po jednej stronie, kawałek po dru-
giej. Za każdym razem przy przekraczaniu granicy trzeba wyrzucić 
cokolwiek miałoby się do jedzenia. To z powodu wojny celnej między 
Argentyną a Chile. W ten sposób, jeśliby nawet dwa razy jednego dnia 
przekraczał granicę, Wojtek musi zużyć albo wyrzucić cały prowiant.

Metą wyprawy będzie Lima, stolica Peru. Dystans Ushuaia – Lima 
to w linii prostej jakieś 7 tys. km. Ale Wojtkowa trasa to raczej zygzak. 
Wyjdzie co najmniej 10 tys. km. – Wyznaczyłem sobie ważne punkty 
na trasie, przeciętnie co kilkaset kilometrów. Ale jeśli w trakcie jazdy 
wyniknie, że warto gdzieś odbić w bok, nie będę się zastanawiał – 
deklaruje. 

Jakie to punkty? Interesująca jest sama 50-tysięczna Ushuaia, naj-
bardziej wysunięte na południe ze wszystkich miast świata. Dalej 
Ziemia Ognista i Park Narodowy Torres del Paine z monumentalny-

mi formami skalnymi. Trasa zahacza również 
o olbrzymi lodowiec Perrito Moreno, od któ-
rego co rusz widowiskowo odrywają się, wpa-
dając do morza, olbrzymie bryły lodu. Wojtek 
zamierza również przemierzyć powstającą od 
prawie 40 lat i liczącą w tej chwili 1240 km 
słynną Carretera Autostrad, czyli Autostra-
dę Południową. To duma Chile – z mozołem 
budowana droga przez skaliste pustkowia 
(wzdłuż niej mieszka łącznie tylko ok. 100 tys. 
osób). Wojtek nie ominie również pamp Pata-
gonii i atrakcji turystycznych Boliwii.

– Trasa jest, można by powiedzieć, na swój 
sposób klasyczna. Wiele osób ją pokonuje 
w całości albo w kawałkach. Z tym, że mnie 
w przeciwieństwie do typowych turystów nic 
nie wiąże. Żaden ustalony terminarz, żadna 
konieczność. Jeśli uznam, ze chcę się gdzieś 
zatrzymać na dłużej, zrobię to – wyjaśnia Woj-

PGK Sp. z o.o. w Koszalinie to firma z wieloletnim stażem 
i doświadczeniem przede wszystkim w dziedzinie gospodarki od-
padami. Działania przedsiębiorstwa w zakresie ochrony środowi-
ska i kształtowania systemu gospodarki odpadami stale zmierzają 
w kierunku dostosowywania się do wymogów Unii Europejskiej 
i prawa polskiego. Wspólnie z mieszkańcami i firmami regionu 
koszalińskiego wdrożyliśmy system segregacji odpadów, któ-
ry będziemy rozwijać zgodnie z zasadami prawa krajowego 
i europejskiego.

W 2003r. został otwarty Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie, 
w którym następuje sortowanie tworzyw sztucznych i makulatury, 
odzysk surowców wtórnych, kompostowanie, produkcja i sprze-
daż nawozu organicznego EKO-KOMP oraz składowanie odpadów. 

Podróże

tek Grela. – Dla mnie ważna jest droga sama w sobie. Liczą się nie 
tyle miejsca atrakcyjne turystycznie ale to, co pomiędzy nimi. Chcę 
pożyć podróżą. 

Dlaczego wybrał za cel akurat Amerykę Południową? – To kon-
tynent ciekawy, jakby „europejski”. Podbiliśmy go i ukształtowaliśmy 
w dużym stopniu na wzór Europy. Tego nie ma na przykład w Azji, 
która rozwijała się inaczej. 

Wyjazd jest już bliski, a Wojtek martwi się swoją kondycją. – Ro-
biłem ostatnio dłuższe wycieczki, takie po 100 kilometrów i widzę, 
że z kondycją nie najlepiej. Ale pewnie jak ruszę z Ziemi Ognistej na 
północ, forma wróci. 

Wyprawę Wojtka Greli można będzie śledzić dzięki jego blogowi 
(dostęp poprzez stronę www.grelus.org). Część wykonanych po drodze 
zdjęć pokażemy w papierowym „Prestiżu”. 

W tej rubryce piszemy zazwyczaj o wyprawach, które się odbyły. Tym razem robimy wyjątek. 
nasz redakcyjny kolega, Wojtek Grela, rusza na rowerze na samotną półroczną wyprawę do Ame-
ryki Południowej. Przewidywana trasa to 10 tys. kilometrów. Ile przejedzie naprawdę, okaże się 
zapewne w maju przyszłego roku. 

Celem
J E S T

DrOgA

P

Podróże

R E K L A M A

Wdrożony i stale unowocześniany system zbierania i unieszkodliwia-
nia odpadów był wielokrotnie nagradzany m.in. tytułami Firma Przy-
jazna Środowisku, Lider Polskiej Ekologii, Mecenas Polskiej Ekologii.

Uważamy, że firma jest dobrze przygotowana do nowego syste-
mu gospodarki odpadami, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 
2013r. Wyzwania stojące przed nami to uczestnictwo w przetar-
gach na wywóz odpadów i tym samym utrzymanie dotychczaso-
wego rynku oraz pozyskanie nowych obszarów. Kolejnym zada-
niem jest osiągnięcie odpowiednich poziomów odzysku odpadów, 
co będzie możliwe wyłącznie dzięki zaangażowaniu mieszkańców 
w segregację odpadów. Liczymy, że wypracowany i zaakceptowa-
ny we współpracy z mieszkańcami system pozwoli nam sprawnie 
świadczyć usługi w nowym stanie prawnym.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Komunalna 5   ∙   75-724 Koszalin   ∙   tel. 94 3484444   ∙   fax 94 3484434   ∙   email: pgk@pgkkoszalin.pl   ∙   www.pgkkoszalin.pl

SEGREGUJąC oDPADy, CHRonISZ śRoDoWISKo

Nasz Zakład Odzysku Odpadów w Sianowie z lotu ptaka. To tu odpady stają się surowcami do wtórnego wykorzystania.
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ModaModa

Mężczyzna korzystający z kolekcji CG zawsze zrobi wrażenie  
na kobietach. Panie doceniają jego wyjątkowość, siłę i klasę.

CG to linia męskiej mody gwarantująca komfort i dobre samopoczucie. Dzięki włoskiej stylistyce łączy nienaganną elegancję ze swobodą. Odpowiada 
na wyrafinowane wymagania zarówno młodych, jak i dojrzałych mężczyzn pragnących wyróżnić się spośród tłumu. Nie jest monotonna i banalna, 
nie ucieka od wykorzystywania soczystych kolorów. Zawsze wyznacza najnowsze trendy. Podkreśla osobowość klienta i jego dobry gust.

koszalin
ubiera się
u rzewuskich
Wszystkie zaprezentowane ubiory do nabycia w salonach mody Rzewuscy  w pasażu handlowym przy ul. Zwycięstwa 21-25 w Koszalinie

Wysublimowana stylistyka, najwyższa jakość 
tkaniny, perfekcja kroju. Jednym słowem: szyk!
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ModaModa

Marka spełniająca oczekiwania kobiet aktywnych zawodowo, które cały dzień muszą wyglądać elegancko i atrakcyjnie. 
Wychodząc naprzeciw swoim klientkom, firma oferuje już gotowe pod kątem linii i kolorystyki zestawy ubrań. Markę 
wyróżnia specjalna kolekcja do rozmiaru 48. Nasz sklep Gerry Weber to pełnia profesjonalizmu i rzetelna obsługa. Szeroki 
asortyment to wyłącznie własne marki koncernu Gerry Weber Group – firmy obecnej na rynku już od prawie 40 lat.

Ubiory z kolekcji Gerry Weber to 
symbol stonowanej elegancji. Warto 
je kupić, bo pasują do każdej sytuacji 

i można je nosić przez cały rok.

Perfekcyjny krój, dobra tkanina, czyli 
klasyka w najszlachetniejszej postaci. 35
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ModaModa

Kolory są pozornie bardzo delikatne, ale przyciągają wzrok.

Linię tę doceniają kobiety z charakterem, 
świadome swojej wartości i potrzeb. Nie ma 

w niej miejsca na przesadę, ostentację, 
a mimo to ma magnetyczna moc.  

To rzeczy niebanalne. Funkcjonalne. Utrzymane w modnej gamie 
kolorów. Stylowe, reprezentujące doskonały design. 
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Moda Moda

CG– symbol męskiej elegancji. Legendarna marka, która 
wciąż ewoluuje, zaspokajając potrzeby kolejnych pokoleń 
mężczyzn.  

Fotografie: Wojciech Gruszczyński
www.wojciechgruszczynski.pl

Pozowali: Karolina Maciejewska, kierownik 
perfumerii Marionnaud (CH Atrium)

Wioletta Socha, kierownik salonu 
Gerry Weber (ul. Zwycięstwa 21-25)

Adam Szałek, Marcin Zarębski – wspólnicy w firmie 
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych

Makijaże: Edyta Kołakowska, Be Beautiful Studio
ul. Wańkowicza 1/4, www.bbstudiokoszalin.pl

Fryzury: Dorota Ignaczak, Centrum Urody ul. Wańkowicza 1/5
Zdjęcia zostały wykonane w hotelu i restauracji Meduza w Mielnie

Działamy według zasady Mix&Style, co oznacza, że jesteśmy w stanie spełnić każde 
oczekiwanie klienta i dobrać dla niego garnitur nawet w przypadku dysproporcji 
sylwetki. Gwarantujemy, że garnitur skompletowany z części i materiałów 
wskazanych przez klienta trafi do niego w ciągu maksymalnie 10 dni.
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ModaModa

Gdy robi się coraz chłodniej, dni 
są coraz krótsze i jesień w pełni, war-
to oderwać się od codziennych obo-
wiązków i zaprzyjaźnić się z naturą. 
Często zapominamy o tym lekarstwie 
na jesienne smutki czy przemęczenie. 
Zamiast siedzieć w domu, przed tele-
wizorem, warto pojechać nad morze, 
podreptać po lesie, wsłuchać się w ci-
szę, którą ma nam do zaoferowania 
natura. W ciszy, z dala od miejskiego 
gwaru, mogą wybrzmieć jesienne roz-
myślania, tęsknoty, wspomnienia.
Również w makijażu inspiracje dobrze 
jest czerpać z natury. Modne w tym 
sezonie zielenie skomponowane z od-
cieniami fioletu, bądź złota mogą być 
przyjemnym uzupełnieniem codzien-
nego, zabieganego dnia. Policzki mu-
śnięte różem przypomną o chwilach 
spędzonych na powietrzu, a lekki 
błyszczyk doda makijażowi lekkości. 
należy pamiętać, aby dobierając pod-
kład, zwrócić uwagę, czy nie jest on 
zbyt ciemny, bo makijaż ma upiększać, 
a nie tworzyć na twarzy „maskę”.
Wystarczy odrobina fantazji i szczypta 
odwagi, aby ożywić kolorami każdy 
szary, jesienny dzień, do czego ser-
decznie zachęcam! 

izabela zakościelna, wizażystka

Jesienna
nostalgia
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ModaModa

Fotografie:Wojciech Gruszczyński
www.wojciechgruszczynski.pl

Makijaż:Izabela Zakościelna
Modelka: Martyna 

Serdeczne podziękowania dla Pani 
Małgorzaty Kłos z Bałtyckiego Teatru

Dramatycznego oraz Eldorado 
- Kwiaciarni w Centrum Ogrodniczym 

przy ul.Gnieźnieńskiej 38
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ModaModa

NOSI MNIE... JEANS!
OUTLET: WRANGLER, TOMMY HILFIGER, LEE

10.000 par jeansów dostepnych od ręki

Kurtka Wrangler liv wool jacket W4026WH01
Koszula Tommy Hilfiger talia shirt ls
Czapka Lee LI161001

Jeansy Lee Lynn Skinny 
L357BEFL biodrówki - rurki
Sweter Wrangler folk heavy 
knit card W8026QD38
T-shirt Wrangler lila tank top 
W7119EV

Jeansy Lee Powell L704YYCM 
– biodrówki rurki
Bluza Lee cardigan sws  
L685GN06
T-shirt Lee L886F6DY

Jeansy WRANGLER Jess W22GZW22V 
– rurki z podwyższonym stanem
Kurtka skórzana Wrangler sue leather jacket W4030ZC81
Koszula Wrangler sammy shirt W50452C1H

Jeansy Lee Jegging L239EEME – biodrówki - rurki
Kurtka Wrangler liv wool jacket W4026WH01
Koszula Tommy Hilfiger talia shirt ls
Czapka Lee LI161001

Kurtka skórzana Wrangler old skool leather W41211301 
T-shirt  Wrangler W7569FE02 

Jeansy Lee Powell L704YYCM – biodrówki - rurki
Bluza Lee cardigan sws L685GN06

T-shirt Lee L886F6DY

Jeansy Lee Lynn Skinny 
L357BEFL – biodrówki - rurki
T-shirt Wrangler lila tank top 

W7119EV12

Jeansy Lee „101” 
L93449Q2 

– rurki na szelkach
Sweter Lee chunky 

shawl L619OFCJ

Jeansy Wrangler Spencer Quaid 
W184YD14U – biodrówki - rurki
Kurtka skórzana Wrangler 
old skool leather W41211301
T-shirt Wrangler  W7569FE02

Zdjęcia: Mariusz Kuik
Pozowali: Anna Jakubczak, Mariusz Zieliński

Stylizacja: Be Beautiful Studio
Edyta Kołakowska, ul. Wańkowicza 1/4

www.bbstudiokoszalin.pl 
Dorota Ignaczak, Centrum Urody

ul. Wańkowicza 1/5
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Piękno kryje
się w prostocie

Czy to tylko chwilowa moda, czy dłuższa fascynacja? Skandynawski styl zagościł w naszych 
domach na dobre i to nie tylko dzięki sieci sklepów IKEA. Dlaczego tak bardzo przyciągają nas 
inspiracje rodem z Północy?

Styl skandynawski zapoczątkowany został przez 
Carla Larssona, szwedzkiego malarza, który po-
wiązał nurt ten z panującą w tym regionie pogodą. 
Jasne i przestronne wnętrza, latem przepełnione są 
słońcem, zimą przyciągają ciepłem i przytulnością. 

tak to się zaczęło

Minimalizm i funkcjonalność wnętrz, łączy się za to z wrodzoną 
oszczędnością Skandynawów. Wykorzystują oni też wszystko to co 
naturalne, a więc drewno, skórę, kamienie oraz tkaniny, takie jak len, 
wełna i bawełna.

– Bezwzględnie najważniejszą przesłanką skandynawskiego desi-
gnu jest twierdzenie „form follows function”, czyli najpierw pojawia 
się funkcjonalność produktu, a potem nadawana jest temu ostateczna 
forma – tłumaczy Jagienka Komorowska, pasjonatka wszystkiego, co 
skandynawskie, prowadząca warsztaty rozwojowe z zakresu designu. 

Najbardziej znanym przedstawicielem skandynawskiego desi-
gnu jest szwedzka IKEA, której historia sięga 1926 roku, kiedy to 
w Smålandii w południowej Szwecji urodził się założyciel firmy, In-
gvar Kamprad. Ingvar dorastał na farmie Elmtaryd, w pobliżu małej 
wioski Agunnaryd i już jako 5. latek zaczynał swoje pierwsze „inte-
resy”, sprzedając zapałki. Wkrótce swój asortyment poszerzył m.in. 
o długopisy, pocztówki i ozdoby choinkowe. Gdy Ingvar skończył 17 
lat, ojciec podarował mu pieniądze w nagrodę za dobrą naukę. Ten 
zaś wykorzystał je do założenia własnej firmy o nazwa IKEA. Firma 
początkowo sprzedawała portfele, ramki do obrazów, obrusy, biżute-
rię i … nylonowe rajstopy, a wszystko to po okazyjnych cenach. 

W 1948 roku w ofercie sklepu znalazły się meble produkowane 
przez lokalnych wytwórców. Meble sprzedawane przez IKEA szybko 
zyskały popularność, głównie dzięki ciekawemu wzornictwu i bardzo 
przystępnej cenie. Właściciel podjął więc decyzję o wkroczeniu na 
inne rynki w Europie i na całym świecie. W Polsce pierwszy sklep 
szwedzkiej firmy otwarto w 1991 roku. Polacy od razu przekonali się 
do prostych form, minimalistycznych wzorów oraz ekologicznego 
trybu życia promowanego przez tę sieć. Od tego czasu minęło już 

ponad 20 lat, a my staliśmy się bardziej wymagający i poszukujący. 
Obecnie tzw. sklepy konceptowe oferują unikatowe rozwiązania, któ-
rymi przyciągają coraz to nowych klientów. 

Odpoczynek od codzienności

Skandynawski styl łączy w sobie jasne światło, przestrzeń, natu-
ralność i prostotę. Przeważają w nim pastele, biel oraz surowe jasne 
drewno. Wnętrza urządzone w tym nurcie są lekkie, romantyczne 
i przepełnione ekologicznymi rozwiązaniami. Całość sprawia, że po 
prostu chce się tam mieszkać i choć na chwilę zatrzymać w pędzie 
codzienności. Tu liczy się każdy szczegół, a wszystko ma swoje prze-
znaczenie. I tak na przykład charakterystyczne jest chociażby oświe-
tlenie. 

Skandynawowie uwielbiają wszelkiego rodzaju świeczki i świeczni-
ki. Z racji tego, że na północnych terenach światło w domach było 
drogowskazem dla wędrowców, w oknach nie wieszano zasłon. Tra-
dycja ta przetrwała do dziś, co więcej, coraz chętnie przejmowana jest 
także w Polsce. 

Inną tradycją jest celebrowanie każdej chwili, cieszenie się po pro-
stu tym, co nas otacza. Dlatego też wiele radości sprawić nam mogą 
codzienne czynności, wykonywane w przytulnym wnętrzu, wśród 
ulubionych bibelotów. 

z przeszłości do przyszłości

Wiele przyjemności może nam dać zwykła herbata, jeżeli tylko 
pijemy ją z pięknej filiżanki. Te znajdziemy chociażby w salonach 
Rosenthal, w których ofercie także nie zabrakło wpływów Północy, 
chociażby w kolekcji Royal Copenhagen.

Skandynawowie są mistrzami w łączeniu nowoczesności z trady-
cją. Robią to w sposób wyrafinowany, jednocześnie z szacunkiem 
do każdego przedmiotu. W skandynawskim wzornictwie wyróżnić 
możemy dwa nurty. Pierwszy, łączący w sobie styl wiejski (drewno, 
ludowe akcenty) i tzw. shabby chic (przetarte meble, stylizowane na 
antyki). Drugi zaś – minimalistyczny, a nawet lekko futurystyczny 
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Prostota formy i funkcjonalność

Design

– stanowi wersję modernistycz-
ną. Oba nurty jednak mają kilka 
cech wspólnych, a łączy je przede 
wszystkim funkcjonalizm. Naj-
ważniejsze jest bowiem to, by 
przedmioty były użyteczne, a jed-
nocześnie jak najmniej ingerowa-
ły w środowisko. Trudno w skan-
dynawskich wnętrzach znaleźć 
plastik, drewno zaś malowane jest 
najzwyklejszą farbą. Choć często 
stanowią esencję industrialnej 
nowoczesności, to jednak nie bra-
kuje w nich klasycznych rozwią-
zań i inspiracji z minionych epok. 

Skromność i prostota

W przeciwieństwie np. do 
włoskiego przepychu, tu panu-
je skromność i prostota formy. 
Króluje też biel, choć przełamy-
wana czernią, zieleniami i chłod-
nymi błękitami. Charakteru zaś dodają chropowate powierzchnie, 
a więc nierówna cegła, czy surowe deski. Dodatki stanowią tu przede 
wszystkim mocne akcenty, jak np. jeden modernistyczny mebel, czy 
kilka wyjątkowych przedmiotów. 

– Na drodze poszukiwań piękna w przedmiotach codziennego 
użytku na pewno natkniemy się na fenomen skandynawskiego desi-
gnu. Harmonijne połączenie funkcjonalności i estetyki Skandynawo-
wie mają wpisane w geny – opisuje Magdalena Posiadało, z gdyńskie-
go salonu BoConcept.

BoConcept to sieć duńskich salonów oferujących luksusowe 

Duński minimalizm wg BoConcept

Meble firmy Fritz Hansen

Ogrody zimowe
słoneczna przestrzeń twojego domu

tel. 604 576 458      www.spac-system.pl
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i designerskie wyposażenie wnętrz. Firma słynie przede wszystkim 
z indywidualnych rozwiązań dla ludzi lubiących wielkomiejski styl. 
W ofercie BoConcept znajdują się zarówno ponadczasowe meble, 
jak i  i dodatki. W Trójmieście nie brakuje salonów, w których znaj-
dziemy elementy wyposażenia wnętrz rodem ze Skandynawii. I tak 
na przykład znakomitą ofertą może się pochwalić Salon Formanova 
w Sopocie.

Naturalne akcenty

– Skandynawowie cenią sobie naturę i czystość, dlatego otaczają się 
przedmiotami prostymi i posiadającymi jak najwięcej naturalnych ak-
centów. Przykładem mebli w stylu skandynawskim są sofy i fotele w ko-
lorach beżu, bieli i szarości z drewnianymi nóżkami oraz fotele tapice-
rowane skórą owczą. Nasz sklep oferuje m.in. duńskie rozkładane sofy 
firmy Innovation oraz komfortowe szwedzkie fotele firmy Conform – 
mówi Iwona Czapiewska, przedstawicielka salonu Formanowa. 

Miłośnicy wygodnych łóżek, znajdą coś dla siebie także w salonach 
Hästens. Ta ekskluzywna sieć oferuje wyposażenie sypialni najwyż-
szej jakości. Od ponad 150 lat Hästens dostarcza łóżka używając do 
wypełnienia tylko naturalnych materiałów. 

Trudno dziwić się, że wnętrza utrzymane w konwencji skandynaw-
skiej tak bardzo zyskały na popularności. Nie można odmówić im 
przytulności i ponadczasowości. Co więcej wywołują odrobinę tęsk-
noty za krajami Północy i tajemniczymi opowieściami, idealnymi na 
długie jesienne wieczory



dyncze apartamentowce, z których część już stoi bądź jest w trac-
kie budowy, ale również Beach City - największy projekt jaki kie-
dykolwiek był zaplanowany na polskim wybrzeżu. Co miałoby się 
na niego złożyć?

- Mamy dalekosiężne plany, bardzo ambitne. Beach City to pro-
jekt ogromny. Jego realizacja, a nawet same prace nad projektem, 
wymagają bardzo dużego zaangażowania i pochłaniają czas. Jeszcze 
za wcześnie, aby zdradzać konkretne elementy tego projektu. Mamy 
nadzieję, iż za kilka miesięcy zostanie przyjęty plan zagospodaro-
wania przestrzennego tej części Mielna, gdzie powstanie Beach City 
i będziemy mogli zacząć mówić o pierwszych szczegółach.

- Jaki jest przewidywany termin realizacji Beach City?
- Realizacja Beach City na pewno rozciągnie się na przestrzeni kil-

ku, bądź nawet kilkunastu lat. To wiele różnych budynków o różnych, 
choć powiązanych z sobą, funkcjach.

- To plany na długi czas. Ale już w tej chwili umożliwiają Państwo 
zainwestowanie i zamieszkanie w Mielnie w super komfortowych 
warunkach. Można wybierać między apartamentami w Tarasach, 
Rezydencji Park albo Dune. 

- Każda z realizowanych przez nas inwestycji ma swoją wyjąt-
kową i niepowtarzalną lokalizację. Dla przykładu Tarasy, gdzie 
mieści się nasze biuro sprzedaży (przy głównej ulicy w Mielnie) 
cechuje oryginalna skandynawska architektura, a apartamen-
ty w nich są wyjątkowo urządzone. Dwa są jeszcze dostępne. 
Dune jest sprzedany już w blisko 70 procentach, dlatego wybór coraz 
bardziej się zawęża. Każdy, kto szuka apartamentu nad morzem, liczy 
przede wszystkim na wspaniały widok z okna. My to zapewniamy, 
dzięki czemu odnotowujemy coraz wyższy poziom sprzedaży. Do-

bra passa motywuje nas do dalszego działania, dlatego też zdecydo-
waliśmy się uzyskać finansowanie na kolejny etap Rezydencji Park. 
Ceny w Rezydencji Park w jesiennej kampanii, jaką prowadzi biu-
ro sprzedaży FIRMUS GROUP, zaczynają się od 7.300 zł za m kw. 
W zamian klient otrzymuje świetną lokalizację - inwestycja znaj-
duje się 100 m od jeziora Jamno i 200 m od promenady, a z okien 
rozciąga się piękny widok na sosnowy las. Same apartamenty są 
urządzone pod klucz z wyposażeniem kuchni w urządzenia AGD.  
Z informacji jakie mamy od właścicieli apartamentów, którzy zdecy-
dowali się na ich wynajem wynika, iż biorąc pod uwagę sezon letni, 
okresy świąteczne i długie weekendy można rocznie zarobić od 25 
do 35 tys. złotych. Wynajmując mieszkanie w Koszalinie miesięcznie 
otrzymamy 1000-1500 złotych, w Mielnie będą to kwoty jedynie za 
kilka dni wynajmu wakacyjnego. Zarządzaniem apartamentem może 
zająć się ogólnopolski operator bądź firma lokalna z Koszalina, która 
na rynku wynajmu apartamentów działa od 2006 roku. 

- Pojawiła się na rynku informacja, że zamierzają Państwo bu-
dować po drugiej stronie jeziora, czyli w Koszalinie-Jamnie, gdzie 
powstanie osiedle domków jednorodzinnych. Kiedy początek tej 
budowy?  

- W Jamnie posiadamy ponad 100 ha terenów, które są położone 
przy południowej części Jeziora Jamno. W pierwszej kolejności będzie-
my chcieli zrealizować pilotażowy projekt ,,Jamno Bay” który zakłada 
budowę osiedla domów jednorodzinnych, jakiego do tej pory nie ofe-
rował w Koszalinie żaden deweloper. Sądzimy, iż w połowie przyszłego 
roku będziemy mogli przedstawić szczegóły tej inwestycji. By mówić 
o początku prac budowlanych jest jednak jeszcze za wcześnie. Przy tak 
dużych projektach jest to zawsze rozłożone na przestrzeni kilku lat.

Design

Apartament w Mielnie 
to prestiż i pewna 
lokata oszczędności
Rozmowa z Cezarym Kuleszą, 
kierownikiem marketingu i sprze-
daży w firmie Firmus Group

Design

rudno już znaleźć w Mielnie miejsca, gdzie 
nawet w szczycie sezonu wakacyjnego pano-
wałaby kojąca cisza. Państwu się to udało. 

- Rzeczywiście. Jakieś pięć-sześć lat temu od-
kryliśmy takie miejsce. Pełne zieleni, a jedno-
cześnie blisko morza i promenady. Działało tam 
wówczas pole namiotowe. My zamiast niego zo-

baczyliśmy w wyobraźni coś na wzór ekskluzywnej części starego Miel-
na. Przystąpiliśmy do działania. Przed naszymi architektami stanęło 
poważne wyzwanie, bo musieli wkomponować  nowe obiekty w istnie-
jące sąsiedztwo takich ośrodków jak Willa Gryf, Dworek Morski czy 
Villa Alexander. Inwestycję nazwaliśmy Rezydencja Park, a efekt na-
szej pracy docenili klienci, którzy kupili apartamenty w pierwszym po-
wstałym budynku. Są zadowoleni, bo to wyjątkowe miejsce w Mielnie.  
Nabywcy zakup apartamentów traktują głównie jako bezpiecz-
ną lokatę oszczędności. Niektórzy kupują je na swoje potrze-
by. Kilku właścicieli zdecydowało się apartamenty wynajmować. 
Wyraźnie widać, że trafiliśmy w potrzeby wielu ludzi. Kończymy 
budowę drugiego etapu.  Budowę planujemy zamknąć za kilka ty-
godni, a już sprzedaliśmy ponad połowę lokali. Na początku 2013 
roku rozpocznie się budowa trzeciego budynku w tym kompleksie.  
Pośród sosnowego lasu, między jeziorem Jamno a Bałtykiem, oferu-
jemy kameralne apartamenty z pięknymi widokami z okien. Stojąc na 
tarasie Rezydencji Park czujemy zapach sosen, relaksujące chwile za-
pewniamy sobie już od przekroczenia progu. Warto przypomnieć, że 
zarówno Rezydencja Park, jak i Dune są budowane pod klucz. Apar-
tamenty będą w pełni wykończone najwyższej jakości materiałami. 

-  Państwa firma wybrała Mielno na miejsce swoich rozległych 

inwestycji. Dlaczego właśnie Mielno?
- Pierwszym impulsem w stronę Mielna był sentyment do miejsco-

wości nadmorskich. Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, 
odnalazł tu spokój, który przypomina mu rodzinne miasto w Nor-
wegii. Tereny Zachodniego Wybrzeża mają wielki potencjał inwesty-
cyjny, rozległe tereny tylko czekają na zagospodarowanie. Wystarczy 
mieć wizję i pomysł, które mogą odmienić przyszłość nadmorskich 
miejscowości. Mielno mieszkańcom Koszalina i okolic kojarzy się  
z wakacyjnym wypoczynkiem, weekendowymi spacerami brzegiem 
morza i promenadą, a także miejscem rozrywki. Prowadzone przez 
nas inwestycje podnoszą jakość tej miejscowości, co przekłada się na 
liczbę gości odwiedzających nasz region.  

- Dzięki m. in. Państwa pracy Mielno się zmienia. Czy ma ono 
szansę stać się kurortem tak modnym jak na przykład Sopot?

- Myślę, że Mielno już jest popularnym kurortem. Oczywiście 
dzięki inwestycjom, powstającym tu eleganckim budynkom, zmie-
nia się wizerunek miejscowości, a lokalni przedsiębiorcy mogą liczyć 
na napływ większej liczby turystów i nowych mieszkańców. Dążymy 
do tego, aby Mielno na trwałe stało się miejscem prestiżowym, po-
pularnym przez cały rok. Do Mielna zjeżdżają się turyści z Niemiec 
i Skandynawii, również ze względu na bogatą bazę hotelowo-zabiego-
wą, sanatoria, salony SPA. Upodobali je sobie także zamożni Polacy, 
którzy nie muszą już szukać atrakcji na południu Europy. Dziś prze-
ciętny turysta na polskich plażach to nie tylko rodzina z dziećmi, czy 
nastolatki spędzające pierwsze wakacje bez rodziców, ale także ludzie 
zamożni, szukający wygody, spokoju i luksusu. Inwestując w Mielno, 
chcemy im to zapewnić. 

- Państwa zamierzenia inwestycyjne obejmują nie tylko poje-

adam różańsKi

t
Cezary Kulesza

W pełni wykończone apartamenty w Tarasach

Kompleks Rezydencja Park
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Zdrowie i uroda

restiż zadał parę nurtujących pytań doktorowi Mar-
kowi Froelichowi z Dental Implant Aesthetic Clinic w 
Szczecinie, który wyjaśnił nam, co jest najważniejsze 
w protetyce.

Prestiż: Czym różnią się korony, mosty i licówki?
Dr Marek Froelich: Koronę stosuje się na pojedynczy ząb, w przy-

padku, gdy jego części zostały w rozległy sposób zniszczone i nie 
można ich uzupełnić wypełnieniem np. kompozytowym. Zastosowa-
nie koron pełnoceramicznych bądź cyrkonowych gwarantuje znako-
mite efekty estetyczne, a odróżnienie korony od naturalnego zęba jest 
niemożliwe.

Licówki, jak sama nazwa wskazuje, są nakładane na widoczną 
powierzchnę zęba. Licówki bez preparacji typu LUMINEERS są 
najnowocześniejszą metodą, ponieważ założenie ich nie wymaga 
szlifowania powierzchni zewnętrznych zęba. Zabieg jest bezbolesny. 
Dodatkowo LUMINEERS zawsze można zdjąć i przywrócić stan 
pierwotny zębów.

W przypadku utraty pojedynczego zęba lub wielu zębów, jednym 
ze sposobów ich odzyskania jest zastosowanie mostów. Muszą być 
wówczas oszlifowane co najmniej dwa sąsiednie zęby. Jeśli te zęby 
są zniszczone próchnicą lub posiadają duże wypełnienia bądź są już 
okoronowane, zastosowanie mostów jest jak najbardziej wskazane. 
Jeśli zęby sąsiednie są zdrowe, najwłaściwszym rozwiązaniem jest 

zastosowanie implantów. Dzięki nim nie trzeba szlifować zdrowych 
zębów!

Prestiż: A skąd mamy pewność, że korony czy licówki są wykona-
ne poprawnie i posłużą nam na długie lata?

Dr Marek Froelich: Wszystko zależy od jakości wykonania koro-
ny czy licówki w laboratorium protetycznym oraz od doświadczenia 
stomatologa. Dental Implant Aesthetic Clinic współpracuje z labora-
torium Estodent, które istnieje na rynku od lat dziewięćdziesiątych. 
W 100% polegamy na ich umiejętnościach, a jakość wykonywanych 
prac przez Estodent jest bardzo solidna. Moja klinika daje również 
pacjentom dwuletnią gwarancję na usługi protetyczne. Nie wypuści-
my pacjenta niezadowolonego ze swojego uśmiechu. Poprawki są jak 
najbardziej uznawane i, co najważniejsze, bezpłatne. Nigdy nie po-
zwoliłbym na niezadowolenie moich pacjentów.

Prestiż: Najważniejsze pytanie: czy te zabiegi są bolesne?
Dr Marek Froelich: Każdy pacjent ma indywidualny próg od-

czuwania bólu. Są pacjenci, którzy nie potrzebują znieczulenia przy 
szlifowaniu zębów pod korony lub mosty, choć u większości stosu-
jemy znieczulenie miejscowe. Pacjent nie czuje wtedy żadnego bólu. 
Licówki typu LUMINEERS zakładane są bez szlifowania zębów i nie 
ma potrzeby znieczulania pacjenta. Zabieg jest całkowicie bezbolesny. 
Na życzenie pacjenta przeprowadzamy zabiegi również w całkowitej 
narkozie (jeżeli, oczywiście, stan jego zdrowia na to pozwala). 

p

Korony, licówki, mosty... Możliwości stworzenia hollywoodzkiego uśmiechu jest wiele. Aby mieć 
uśmiech, którego pozazdroszczą nam nawet gwiazdy filmowe, musimy wiedzieć, na co zwrócić 
uwagę przy wyborze techniki i, przede wszystkim, kliniki stomatologicznej. Stomatolog teoretycz-
nie może zrobić wszystko, sęk w tym, aby zrobił to dobrze i za rozsądną cenę.
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Zdrowie i uroda

owiększanie i rewitalizacja ust w ostatnim czasie 
należą do najpopularniejszych i najchętniej wybie-
ranych zabiegów medycyny estetycznej. Na czym 
polegają takie zabiegi?

– Zabieg powiększania ust poprzez zastosowanie kwasu hialurono-
wego jest najmniej inwazyjną metodą spośród innych tego typu. Le-
karz medycyny estetycznej najpierw używa znieczulenia o działaniu 
miejscowym. Za pomocą kaniuli wprowadza się preparat do skóry. Po 
wprowadzeniu preparatu lekarz przystępuje do jego równomiernego 
umiejscowienia poprzez zastosowanie masażu warg. 

– Kiedy najlepiej decydować się na rewitalizację ust?
– Jest to idealny zabieg dla osób, które nie chcą powiększania ust, 

a jedynie delikatnego odświeżenia i nawilżenia. Zabieg polega na po-
daniu niewielkiej ilości specjalnie w tym celu opracowanego kwasu 
hialuronowego w dolną i górną wargę. Proponuję go wszystkim pa-
cjentkom, które zamierzają spędzić wakacje w gorącym klimacie. 
Słońce i wysoka temperatura mogą przyśpieszyć utratę naszego natu-
ralnego kwasu hialuronowego, dlatego dobrze jest zrobić pewien za-
pas, aby usta cały czas wyglądały świeżo i naturalnie.

– Kiedy polecane są takie zabiegi? Czy można określić wiek, 
w którym najlepiej jest je wykonywać?

– Zabieg powiększania ust polecany jest osobom, które dostrzegają 
u siebie problem małych ust, chciałyby zmienić ich kształt, podkreślić 
kontur bądź nadać im sprężystości. Doskonale sprawdza się również 
w zabiegach likwidujących bruzdy wokół ust, powstałych wskutek 
palenia papierosów lub starzenia się. Obiecujące efekty daje również 
w przypadku asymetrii ust oraz u osób z zanikającym kolorytem. Ko-
rektę ust mogą wykonywać kobiety w każdym wieku, gdyż mają one 
różnorodne problemy i oczekiwania związane z wyglądem. 

– Jakie są przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu?
Przeciwskazania to: ciąża i karmienie piersią, stany zapalne skóry, 

choroby o podłożu autoimmunologicznym. Po zabiegu usta są obrzęk-
nięte, powiększone, dlatego na zabieg najlepiej zarezerwować wolny 
dzień lub też zaplanować zabieg po ukończeniu aktywności w ciągu 
dnia. W miejscu podania preparatu mogą pojawić się drobne siniacz-
ki, łatwe do zamaskowania pod makijażem. Wszelkie zmiany cofają 
się po upływie kilku dni. Osoby ze skłonnością do opryszczki powinny 
profilaktycznie zażyć leki zapobiegające uaktywnieniu się wirusa.

– Jak długo utrzymuje się efekt?
– Ostateczna długość trwania rezultatu zależy od indywidualnych 

predyspozycji pacjenta, lecz przyjmuje się że czas wypełnienia to okres 
od 6 do 12 miesięcy. Warto również zwrócić uwagę na to, że po tym 
okresie skóra będzie w lepszej, a nie gorszej kondycji. Zabieg jakim jest 
powiększanie, modelowanie ust jest jednym z najbardziej efektownych 
i lubianych zabiegów, gdyż w sposób subtelny, gwarantujący natural-
ność w dotyku podkreśla kobiecość i dodaje atrakcyjności.

– Co zatem polecać pacjentkom – zabiegi powiększania czy re-
witalizacji ust?

– Oba zabiegi – i te polegające na dodaniu objętości, i te rewita-
lizujące ust dają naturalne efekty i są głównym celem lekarza medy-
cyny estetycznej, który wykonuje zabieg. Przy asymetrii usta należy 
skoncentrować się na poprawieniu ich proporcji, natomiast przy ich 
dużej objętości idealne będzie ich odświeżenie. Dobór preparatu za-
wsze uzależnia się od pacjenta, a decyzja zawsze podejmowania jest 
po konsultacji z lekarzem.

Elżbieta Zdanowska, certyfikowany lekarz medycyny estetycznej, 
specjalista anestezjolog. Na co dzień współpracuje 

z Bałtyckim Centrum Chirurgii Plastycznej w Kołobrzegu
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usta - powiększać
czy tylko odświeżać?
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Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg, tel. (94) 35 469 66 lub 728 109 897, e-mail: rezerwacja@baltyckachirurgia.pl

www . b a l t y c k a c h i r u r g i a . p l

BAŁTYCKIE CENTRUM CHIURGII PLASTYCZNEJ W KOŁOBRZEGU

Ś

ZABIEGI Z ZAKRESU CHIRURGII PLASTYCZNEJ:
- rekonstrukcje piersi
- symetryzacje piersi
- powiększanie piersi
- korekty powiek/nosa/uszu
- lipoaspiracje
- operacje powłok brzusznych

oraz wiele innych

-  wypełnianie i korekcja zmarszczek
- rewitalizacja i powiększanie ust
- osocze bogatopłytkowe
- laser frakcyjny - przebudowa skóry
- likwidacja cellulitu i rozstępów
CHIRURGIA NACZYNIOWA:
- skleroterapia - likwidacja "pajączków" na nogach
- laserowa chirurgia żylaków

Lek. med. Elżbieta Zdanowska

Usta to część twarzy, która jest pełna ekspresji. Usta bez słów potrafią powiedzieć wię-
cej niż chcielibyśmy usłyszeć. Szczególnie, jeśli ich wygląd jest dla nas daleki od ideału. 
na szczęście dzięki obecnym możliwościom medycyny estetycznej mogą wyrazić nie 
tylko nasze emocje, ale stać się na powrót symbolem zmysłowości…
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NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO
Flavamed, 60 mg, tabletki musujące
SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY
Jedna tabletka musująca zawiera 60 mg ambroksolu chlorowodorku.
Substancje pomocnicze: 110,00 mg laktozy bezwodnej, 5,5 mmol (126,5 
mg) sodu i 29 mg sorbitolu w jednej tabletce. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA 
Tabletka musująca. Okrągłe, białe tabletki z linią dzielącą po jednej 
stronie.Tabletkę można podzielić na połowy.
Wskazania do stosowania: Leczenie mukolityczne podczas mokrego 
kaszlu występującego w przebiegu ostrych i przewlekłych chorób oskrzeli 
i płuc. Przeciwwskazania: Nie stosować produktu leczniczego Flavamed w 
przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek 
substancję pomocniczą. Ze względu na dużą zawartość substancji 
czynnej oraz w związku z tym, że nie określono dotychczas bezpieczeń-
stwa stosowania i skuteczności produktu Flavamed u dzieci w wieku 
poniżej 12 lat, Flavamed jest przeciwwskazany u dzieci w wieku poniżej 12 
lat. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA 
DOPUSZCZENIE DO OBROTU Berlin-Chemie AG Glienicker Weg 125, 
12489 Berlin Niemcy 

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciw-
wskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz 
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsul-
tuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stoso-
wany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

INFORMACJA
O LOKALIZACJI

APTEK
APTEKA CENTRALNA

- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14

czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA
ul. Zwycięstwa 154

czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-16:00

CENTRUM 
FARMACEUTYCZNE

ul. Piłsudskiego 74
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE

ul. Zwycięstwa 94
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,

sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA
ul. Lechicka 23

czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00
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oże wystąpić nagle, trwać przez kilka godzin 
i dni lub też bardzo stopniowo przez kilka tygo-
dni. Tym właśnie różni się kaszel ostry od prze-
wlekłego. Kaszel może być suchy lub mokry, 

tzn. pod wpływem czynników drażniących powstaje lub nie powstaje 
wydzielina. Mogą mu również towarzyszyć zmiany brzmienia głosu 
(staje się zachrypnięty) oraz bezdech i gorączka.

Jak przebiega?

Zależy od przyczyny. Kaszel spowodowany ostrym zakaże-
niem stopniowo słabnie w ciągu 2-3 tygodni. Ale w przypadku 
przewlekłego zakażenia może utrzymywać się przez kilka tygo-
dni lub miesięcy, co powinno skłaniać do szukania jego przyczyny. 
Gdy kupujemy środki na kaszel lub idziemy do lekarza, pytają nas, 
jaki jest jego rodzaj. To bardzo ważne w doborze odpowiednich leków. 
Wcale nie jest łatwo określić rodzaj dolegliwości. Oto prosta wska-
zówka - kaszel powstaje wtedy, gdy z płuc wydobywa się gwałtownie 
pewna część powietrza. To najczęściej reakcja organizmu na zakaże-
nie, które spowodowały wirusy lub bakterie. Jeśli przy tym uwalnia 
się wydzielina, mówimy o kaszlu mokrym. Gdy towarzyszy mu je-
dynie odgłos jakby szczeknięć i nie ma wydzieliny - to kaszel suchy.  
Ale uwaga! W infekcji dróg oddechowych często zdarza się, że z po-
czątku suchy kaszel staje się mokry. To często oznaka, że infekcja mija 
i przestaje nam dokuczać po kilku dniach. Jednak często kaszel lubi 

m

Kaszel kaszlowi nierówny. Jeden może świad-
czyć o banalnym przeziębieniu, inny sygnalizuje 
groźne choroby - w tym nawet nowotwory.

wracać po kilku tygodniach. Organizm jest osłabiony i łatwo łapie 
kolejną infekcję. Jak go leczyć?

Sposoby na kaszel 

Z jednej strony zalecane jest leczenie objawowe, polegające na 
stosowaniu syropów przeciwkaszlowych, które łagodzą jego siłę. Ale 
w zależności od przyczyny kaszlu, leczenie musi być odpowiednie do 
towarzyszących dolegliwości objawów. Przy kaszlu mokrym stosuje 
się zazwyczaj środki, które rozrzedzają wydzielinę i ułatwiają pozby-
cie się jej z oskrzeli. To ułatwia oddychanie.

W przypadku kaszlu suchego stosuje się leki przeciwkaszlowe, ale 
nie są one wskazane dla dzieci. W czasie gdy dokucza nam kaszel, 
trzeba dużo pić i nawilżać śluzówkę gardła. Na kaloryfery w domu 
i w miejscu pracy najlepiej założyć pojemniki z wodą, by powietrze 
w pomieszczeniach też było nawilżone. Do picia polecamy gorące 
napoje - nie wrzątek oczywiście! Mleko z miodem to jest to! Jednak 
mleko powinno mieć temperaturę około 70 stopni C, czyli być trochę 
przestudzone. Jeżeli miód rozpuścimy w zbyt gorącym mleku, straci 
on właściwości lecznicze.

Jednak zawsze trzeba pamiętać o jednym: kaszel sam w sobie nie 
jest chorobą, tylko objawem. Dlatego właśnie zawsze trzeba skonsul-
tować się z lekarzem, by określił, co jest jego przyczyną i zaordynował 
odpowiednie leczenie. Często na przykład kaszel jest objawem nie 
tylko infekcji górnych dróg oddechowych, ale i niewydolności serca, 
alergii, refluksu żołądkowego czy też... stresu. U niektórych odruch 
pokasływania mogą powodować leki stosowane na przykład w lecze-
niu nadciśnienia tętniczego.

kaszel?
ale Jaki? 

maria ziemiańsKa

R
E

K
L

A
M

A



Adres: Koszalin, ul. Piłsudskiego 45 (Dom Lekarza)    |    Kontakt: +48 660 302 329, gabinet.rubin@onet.pl

Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin kompleksowo łączy usługi kosmetyczne, kosmetologiczne i fryzjerskie

w w w . g a b i n e t r u b i n . p l

NOWA ERA W KOSMETOLOGII ESTETYCZNEJ 
Dzięki intensywnie rozwijającej się technologii możemy 
zaproponować Państwu innowacyjny zabieg pozwalający 
na niezwykle skuteczną walkę z efektami starzenia się skóry. 
Zabiegi wykonywane aparatem Power Lift to nie jest zwykła 
pielęgnacja, lecz leczenie skóry. Można pokusić się o stwierdzenie, 
że efekty systematycznego korzystania z zabiegów są porównywalne 
do liftingu, ale bez operacji. Głównym czynnikiem pozwalającym osiągać 
rewelacyjne wyniki jest połączenie pracy sterylną jednorazową głowicą, poprawiającą
 przepuszczalność naskórka poprzez bezpieczne mikronakłucia z wprowadzaniem koktaj-
li dermaceutycznych zbudowanych z aktywnych nanocząsteczek, które docierają bardzo 
głęboko i długo utrzymują się w skórze.   
Zabiegi mogą być wykonywane w wersji podstawowej lub rozbudowanej (3 lub 10 zabie-
gów), albo jako pojedynczy zabieg raz w miesiącu. 

MEZOTERAPIA
MIKROIGŁOWA

d wieków zarówno mężczyźni jak i kobiety po-
szukiwali metod zapewniających młody wygląd. 

Jakkolwiek postrzeganie piękna jest bardzo zróżnicowane etnicznie, 
kulturowo oraz socjoekonomicznie, to chęć „zatrzymania czasu” sta-
nowi wspólny mianownik. Oczywistym jest, że w miarę upływu cza-
su, szczególnie na twarzy, pojawiają się symptomy starzenia się skóry 
w postaci spadku jej jędrności, zmarszczek, pogłębienia bruzd no-
sowo-wargowych, opadania kącików ust czy zaniku czerwieni war-
gowej. W zależności od stopnia zaawansowania procesu medycyna 
estetyczna oferuje  zarówno techniki chirurgiczne jak i niechirurgicz-
ne korygujące poszczególne defekty. Niezwykle ekspansywny rozwój 
tej gałęzi medycyny zaowocował pojawieniem się na rynku szerokiej 
gamy wypełniaczy, zarówno biologicznych jak i syntetycznych. Na 
podstawie szeregu badań naukowych za najbezpieczniejsze uznano 
hydroksyapatyt wapnia i kwas hialuronowy.

Radiesse jest biodegradowalnym wypełniaczem, w którym sub-
stancją aktywną jest hydroksyapatyt wapnia zawieszony w specjalnej 
matrycy żelowej. Unikatowy charakter preparatu wynika ze zdolności 
pobudzania fibroblastów do produkcji kolagenu, co daje długotrwały 
i naturalny efekt wypełnienia zmarszczek i poprawy jędrności skóry. 
Podstawowym wskazaniem, jest redukcja bruzd nosowo-wargowych 
oraz wypełnienie środkowej części twarzy dotkniętej procesem lipo-
atrofii (zaniku tkanki tłuszczowej). Preparat powinien być podany 
podskórnie przy pomocy techniki liniowej i wachlarzowej krzyżo-
wych nakłuć wykonanych igłą lub kaniulą. Ilość wstrzykiwanego pre-
paratu dobierana jest indywidualnie do każdego pacjenta i wynika 
z głębokości wypełnianego ubytku tkanki. 

Korekta bruzd nosowo-wargowych jest jednym z najczęstszych 
zabiegów w medycynie estetycznej. Z uwagi na dużą lepkość i ela-
styczność preparat Radiesse, wydaje się być idealny dla modelowania 
tej okolicy. W zależności od głębokości bruzd może być podawany 
techniką liniową lub wachlarzową, igłą bądź kaniulą, a sugerowana 
ilość produktu to 0.5-1.5ml na stronę. 

Skuteczność preparatu Radiesse została również doceniona 
w następujących wskazaniach:

- uniesienie brwi,
- wypełnienie okolicy skroni,
- wypełnienie w obszarze jarzmowym,
- korekcja płatków ucha,
- redukcja fałdów marionetki,
- modelowanie konturu dolnej szczęki,
- korekcja grzbietu nosa,
- wypełnienie zapadniętego zagłębienia podbródka,
- biorewitalizacja grzbietów rąk.
  Badania kliniczne, histologiczne oraz w mikroskopie elektrono-

wym po iniekcjach hydroksyapatytu wapnia, dowiodły jego bardzo 
dobrej tolerancji. Brak właściwości toksycznych, mutagennych oraz 
alergizujących świadczą o bezpieczeństwie jego stosowania.

Nasuwa się pytanie czy rezultaty po zastosowaniu preparatu Radiesse 
będą subtelne czy spektakularne. Jest to uzależnione od wielu czynni-
ków:  kondycji skóry, budowy anatomicznej okolicy którą chcemy pod-
dać korekcji, objętości podanego preparatu oraz oczekiwań pacjenta.

Przeciwwskazania do zastosowania wypełniacza Radiesse stano-
wią: ostre lub przewlekłe choroby infekcyjne skóry, obecność blizn 
przyrosłych, choroby układowe tkanki łącznej, zaburzenia krzep-
nięcia krwi oraz wypełniacze trwałe np. silikon jak również niereali-
styczne oczekiwania pacjenta.

Radiesse może być stosowany z kwasem hialuronowym, toksy-
ną botulinową, laserem frakcyjnym, pilingami chemicznymi oraz 
zabiegami radiofrekwencji. Protokół zabiegowy jest zawsze dobie-
rany indywidualnie do każdego pacjenta, zgodnie z jego potrzeba-
mi i realnymi możliwościami. Czas utrzymywania się efektów po 
podaniu preparatu jest uzależniony od wielu czynników, m.in. wie-
ku pacjenta, tempa metabolizmu czy relatywnej dynamiki obszaru 
w który wypełniacz został podany. Większość publikacji szacuje go 
na minimum 12 miesięcy. Niezwykle istotnym jest fakt, że preparat 
nie jest wyczuwalny w skórze, nie przemieszcza się, a uzyskane i do-
ceniane przez pacjentów efekty to bardzo naturalna, świeża i wypo-
częta twarz.

o

POlecANe gABiNety

1. Dr Elżbieta Zdanowska
Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej sp. z o.o. AQARIUS,
ul. Fredry 15 A Kołobrzeg, www.aquariusbeauty.com
2. SAnDRA SPA w Pogorzelicy, ul. Wojska Polskiego 3
Pogorzelica, www.regeneratio.com.pl
3. dr Małgorzata lewicka-Kisiel, ul. Kotarbińskiego 7/1, Słupsk,
Tel. 505 905 196, www.botulinum.pl
4. Dr Ewa Madej-Kłos
„Estetic - Derm” - Gabinet Dermatologii Estetycznej,
ul. Kupiecka 5a/22 Kołobrzeg, www.dermatologia-estetyczna.eu
5. Dr Paweł Wnuk, Salon „IREnA”, ul. Kotarbińskiego 10, Słupsk
tel.  59/84 43 406, www.salonirena.pl

zastosowanie hydroksyapatytu
wapnia w medycynie estetyczneJ

Dr n med. wioletta Barańska-rybak
Adiunkt w Klinice Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej w gabinetach:
Seaderm, ul. Hryniewieckiego 6, Gdynia (www.seaderm.pl)

Derm-art., ul. Batalionów Chłopskich 24, Gdynia (www.dermart.pl)

Zdrowie i uroda
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iąża to dla każdej kobiety wyjątkowy i piękny czas. Okres zmian, którym często towarzyszą 
wahania nastroju, uczucie zmęczenia i zdenerwowanie. Tymczasem samopoczucie mamy 

silnie wpływa na rozwój dziecka. 
Z myślą o kobietach ciężarnych przygotowaliśmy zestaw zabiegów pielęgnacyjnych i relaksacyjnych, 

dzięki którym każda z Pań poczuje się komfortowo. Już samo przebywanie w kompleksie SPA w klimacie 
Morza Martwego – pięknym miejscu z intymną atmosferą – wprowadza w głęboki i harmonijny relaks. 
Jeśli dodać do tego indywidualnie dobrane zabiegi, odświeżający i wzmacniający efekt jest gwarantowany. 

Ciąża powinna być czasem radosnym, pełnym relaksu i odprężenia. Pozwól nam zaopiekować się Tobą. 
Dołożymy wszelkich starań, abyś wyglądała i czuła się wspaniale. 

Przyszłych tatusiów namawiamy do kontaktu z nami, aby mogli już dziś zarezerwować zabieg SPA w pre-
zencie dla ukochanej. 

c

wSPAniaŁe 
dziewięć miesięcy

PromocjaPromocja

z A P r A S z A M y 
DO HOtelu wellNeSS MeDicAl SPA uNitrAl w MielNie

Mielno, ul. Piastów 6, tel. 94 31 68 370 i 94 31 68 371, Manager SPA, kom. 782 780 400, Recepcja Rehabilitacji, tel. 94 31 68 300, spa@unitral.pl
w w w . u n i t r a l . p l

Seans w grocie solnej doskonale wyciszy i pobudzi wszystkie zmysły. Panu-
jący tu leczniczy mikroklimat, normalizuje ciśnienie krwi, sól pochłania nad-
miar wody z opuchniętych kończyn a relaksująca muzyka uspokaja przyszłą 
mamę i dziecko. niepowtarzalny klimat tego miejsca pozwala na poprawę 
odporności i witalności oraz w widoczny sposób likwiduje zmęczenie.

Boskie dłonie i stopy w ciąży – to możliwe. Ich opu-
chlizna potrafi bardzo popsuć humor każdej z nas. 
oferujemy bezpieczne zabiegi na dłonie, stopy i nogi, 
które likwidują tą częstą ciążową przypadłość.

Zdjęcia: Wojciech Grela
Modelka: pani Aleksandra Szpilak

Każda przyszła mama koniecznie powinna pozwolić sobie na chwilę relaksującej kąpieli w na-
szym pięknym, luksusowym basenie. Wystarczy położyć się na tafli, a morska woda z Mo-
rza Martwego uniesie Twoje ciało jak w stanie nieważkości. Znakomicie odciąży kręgosłup 
i świetnie wpłynie na mięśnia, a skórę uczyni jedwabiście gładką i doskonale nawilżoną. 

Podziękowania dla sklepów
Sklep Maluch - odzież ciążowa
ul. B. Krzywoustego 4A/6, Koszalin
Sklep Maluch - odzież ciążowa, wózki, foteliki
ul. Połtawska 6 „Tęcza”, Koszalin
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Promocja Joga – harmonia duszy i ciała. Łagodne sesje wzmacniające całe ciało, lekko rozciągające, głębo-
ko relaksują i regenerują. Podczas ćwiczeń wykonuje się wybrane i uproszczone wersje klasycz-
nych asan, tak aby nie czuć zbyt dużego napięcia bądź zmęczenia. Taka aktywność zwiększa ru-
chomość stawów, wzmacnia mięśnie w obrębie miednicy i lepiej przygotowuje do rozwiązania.

Ciąża wymaga, by szczególnie o siebie zadbać. należy troszczyć się o ciało i samopoczucie podwójnie, robiąc to 
jednak w zgodzie z zaleceniami lekarza. Tylko w Medical SPA Unitral pod okiem specjalisty położnika, w profesjo-
nalnie wyposażonym gabinecie, przyszłe mamy mogą liczyć na indywidualne dobranie odpowiednich zabiegów.

PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA
MAGDALENA I SEBASTIAN LENKIEWICZ
UL. JANTAROWA 25 A
KOSZALIN
TEL. 94 3477063
E-MAIL: SEBASTIAN@KOSZALIN.HOME.PL

PRYWATNY GABINET STOMATOLOGICZNY 
MARCIN BOGURSKI
UL. BOCZNA 11/5
KOSZALIN
TEL. 94 3464555
E-MAIL: MARCIN@BOGURSKI.PL

AUTORYZOWANE GABINETY STOMATOLOGICZNE
ANKYLOS IMPLANT SYSTEM
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DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.Koszalin, ul. Piastowska 1, tel. (94) 343 09 93

R E K L A M A

ekskluzywnych wnętrz w klasie, 
dzięki połączeniu skóry, drewna 
i aluminium. Na środku znalazł 
się duży wyświetlacz nawigacji 
i systemu audio, który sprawia 
wrażenie idealnie dopasowa-
nego, zarówno wielkością jak 
i kształtem. Na uwagę zasługują 
też asymetryczne tarcze zegarów 
i modna ostatnio, spłaszczona 
u dołu kierownica. Interesują-
ce jest także wyposażenie, już 
w wersji podstawowej znajdzie-
my m.in. elektryczny hamulec 
postojowy, inteligentny system 
kontroli trakcji, automatycznie 

włączane reflektory i wycieracz-
ki, radio CD z MP3, bezkluczy-
kowy system uruchamiania po-
jazdu, kierownicę pokrytą skórą 
oraz 17-calowe obręcze ze sto-
pów metali lekkich. Oprócz bar-
dzo dobrych parametrów oraz 
dbałości o środowisko Citroen 
ma w zanadrzu jeszcze jeden 
atut. Jest nim napęd na cztery 
koła. Co prawda takie rozwiąza-
nie nie czyni z DS5 auta tereno-
wego, jednak bardzo poprawia 
bezpieczeństwo jazdy i pozwala 
na swobodną jazdę po mniej 
gładkiej nawierzchni.

rezentowany DS5 to wersja hybrydowa. Z po-
mocą przyszła technologia stosowana wcześniej 
w Peugeocie 3008 – Hybrid4. Nie byłoby w tym 
nic nadzwyczajnego, gdyż konkurencja już 
od kilku lat promuje hybrydy, jednak to właśnie 
Francuzi jako pierwsi zdecydowali się połączyć 
silnik elektryczny z silnikiem wysokoprężnym. 

Efekt? 2-litrowe HDI w połączeniu z jednostką elektryczną generuje 
moc 200 KM. Ważna wiadomość dla ekologów- Citroën DS5 w wer-
sji Hybrid4 wytwarza tylko 99 g CO2/km. Pod maską pracuje wyso-
koprężny silnik o mocy 163 KM, napędzający przednie koła i silnik 
elektryczny o mocy 37 KM, który napędza tył. Citroen już na pierw-
szy rzut oka robi wrażenie nowoczesną, ale spójną stylistyką łączącą 
muskularne przetłoczenia, z gustownymi chromowanymi wstawka-
mi i elementami dodającymi mu sportowego charakteru. Wyjątko-
wy i awangardowy jest także środek auta. Jest to jedno z najbardziej 

Citroen DS5 Hybrid
Airdream Sport Chic
Masa: 1781 kg
0-100: 8.6 s.
Spalanie: 4.1 l/100 km
Pojemność: 1997 cm3

Moc: 163 KM (2.0 HDI)
silnik elektryczny 37 KM
Rok produkcji: 2012p
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Prezydencka hybryda
nowy Citroen to efektowne połączenie kombi, coupe vana i SUV-a. Robi furorę w Europie, 
a promuje go sam François Hollande, który przyjechał nim na ceremonię objęcia prezyden-
tury. oto Citroen dS5 w wersji Sport Chic.
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Izabela MagIera-JarzeMbek

MotoryzacjaCzym jeżdżę?Motoryzacja
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Fasolę w przeddzień namoczyć w wodzie lub mleku. Mię-
so pokroić w paski, zrumienić na mocno rozgrzanym smalcu. 
W rondelku stopić masło, przesmażyć pokrojone w słupki 
warzywa, dodać mięso i fasolę, podlać bulionem i dusić. Po-
sypać solą i przyprawami, dodać obraną w kostkę cytrynę 
(bez pestek), żurawiny, wlać wino, wymieszać i dusić razem 5 
minut. Zagęścić wymieszaną z 3 łyżkami bulionu mąką. Pod-
grzać. Podawać z żytnim chlebem lub szarymi kluskami.

 Smacznego!

Grzyby namoczyć w małej ilości wody, zostawić na 2-3 go-
dziny. Zagotować 3 szklanki wody z listkiem figowym, zielem 
angielskim, cebulą i czosnkiem. Dodać grzyby z wywarem 
i białą kiełbasę. Gotować na małym ogniu 40 minut. Prze-
cedzić, dodać przyprawę do zup (np. Vegetę), pokrojony 
w kostkę boczek, doprowadzić do wrzenia. Wlać żur, dodać 
pokrojone w paski grzyby oraz pokrojoną w plasterki kiełba-
sę oraz majeranek. Zagotować, zdjąć z ognia, wymieszać ze 
śmietaną. Podawać z jajkami na twardo i ewentualnie dodat-
kowo z ziemniakami okraszonymi skwarkami.

Smacznego!

Z umytych brokułów odciąć łodygi, obrać ze skórki, pokro-
ić w kostkę. W rondelku stopić masło, zeszklić na nim pokro-
joną cebulę, dodać listek laurowy i czosnek. Chwilę smażyć, 
wrzucając pokrojone łodygi brokułów. Wlać gorący bulion 
i doprowadzić do wrzenia. Gotować na małym ogniu 5 minut. 
Wyjąć liść laurowy, wrzucić różyczki brokułów. Gotować pod 
przykryciem na małym ogniu przez 10 minut. Doprawić. Łyż-
ką cedzakową wyjąć cześć brokułowych różyczek. Zupę lek-
ko przestudzić, zmiksować, doprawić. Podgrzać, a po zdjęciu 
z ognia wymieszać ze śmietaną, wrzucając wyjęte wcześniej 
różyczki. Podać z grzankami z bułki, groszkiem ptysiowym 
albo pokrojonym jajkiem na twardo.

Smacznego!

Grzyby dobrze umyć. Cebulę pokroić w drobną kostkę 
i zeszklić na maśle. Dodać do niej pokrojone borowiki i do-
brze poddusić. Do wywaru dodać pieprz, ziele angielskie, 
listek laurowy, a także grzyby podduszone z cebulką. Wszyst-
ko razem zagotować, dosolić do smaku, zdjąć z ognia. Śmie-
tanę wymieszać w miseczce z kilkoma łyżkami zupy i wlać do 
borowikowej. Podawać posypaną cienko pokrojoną natką 
pietruszki z kromkami chleba lub małymi kostkami grzanek 
z pszennego chleba, podsmażonego wcześniej na małej ilo-
ści oleju. Tak przygotowaną zupę można uzupełnić dodając 
przed grzybami pokrojone w kostkę ziemniaki, czy przez do-
łożenie do talerza ugotowanego osobno makaronu.

Smacznego!

Przygotowanie 10 minut: duszenie 90 minut. Przygotowanie 10 minut; gotowanie 45 minut.Przygotowanie 10 minut; gotowanie 20 minut. Na 4 porcje; przygotowanie 10 minut; gotowanie 50 minut.

Składniki (4 porcje): Składniki (4 porcje):Składniki (4 porcje): Składniki (4 porcje):

Przygotowanie potrawy Przygotowanie potrawyPrzygotowanie potrawy Przygotowanie potrawy

800 g piersi z indyka
200 g czerwonej fasoli
mała marchewka
mała cebula
jedna cytryna
pół selera
łyżka smalcu
dwie łyżki masła
100 g świeżych żurawin
szklanka czerwonego wytrawnego wina
szklanka bulionu
pół łyżeczki przyprawy curry
po ćwierć łyżeczki mielonego cynamonu, 
pieprzu i startej gałki muszkatołowej
sól
łyżka mąki

dwie szklanki zakiszonego żuru
300 g białej kiełbasy
100 g wędzonego boczku
jedna cebula
cztery suszone prawdziwki
dwa ząbki czosnku
przyprawa do zup
listek laurowy
3 ziarenka ziela angielskiego
dwie łyżeczki majeranku
sól, pieprz
cztery jajka na twardo
pół szklanki gęstej, kwaśnej śmietany

pół kilo brokułów
jedna średnia cebula
dwa roztarte ząbki czosnku
łyżka masła
cztery szklanki bulionu z kurczaka
pół łyżeczki otartej skórki z cytryny
listek laurowy
sól, pieprz
trzy łyżki soku z cytryny
pół szklanki gęstej kwaśnej śmietany

25-30 dag borowików (mogą być mrożone)
30 g masła
jedna cebula
1,5 l wywaru jarzynowego lub mięsnego
4 łyżki śmietany 22%
kilka ziaren czarnego pieprzu
kilka ziaren ziela angielskiego
1 listek laurowy
sól
natka pietruszki

Gulasz gdański Żurek na kiełbasieKrem z brokułów Zupa borowikowa
Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

Kulinaria Motoryzacja
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Kultura

Prestiżowe 
imprezy czyli subiektywny

przegląd wydarzeń

Do słuchania

Do ogląDania

Hala widowiskowo-sportowa przy ulicy 
Śniadeckich przeszła już parę prób jako 
miejsce prestiżowych wydarzeń sporto-
wych. Tym razem gościć będzie wyjątkowe 
widowisko – najsłynniejszy i najbardziej 
podziwiany przez szeroką publiczność 
balet Piotra Czajkowskiego „Jezioro łabę-
dzie” w wykonaniu Russian National Bal-
let. Twórcą spektaklu jest choreograf i zarazem szef zespołu Siergiej 
Radchenko, który przez 25 lat był partnerem światowej sławy prima-
baleriny Mai Plisieckiej. 

„Jezioro łabędzie” to fenomen w literaturze baletowej; synonim 
klasycznego piękna i wykonawczej perfekcji. Historia księżniczki 
zaklętej w łabędzia opowiada o prawdach uniwersalnych. Wszystko 
to, co niesie ze sobą przepiękna muzyka, perfekcyjny taniec i sama 
baśniowa opowieść mówiąca o walce dobra ze złem, o ludzkich na-
miętnościach, o zdradzie, bólu i potędze miłości, uczuciu przekra-
czającym granice życia i śmierci – sprawia, że widzowie przeżywają 
niezwykle wzruszenia. 

Bilety w cenie od 60 do 100 zł (normalne) i od 40 do 80 zł (ulgowe) 
do nabycia w kasach hali.

Hala widowisko-sportowa (ul. Śniadeckich 4),
6 grudnia br. godz. 19.

Rosyjski balet w koszalińskiej hali

Hanna Śleszyńska wraca do Koszalina 
z monodramem „Kobieta Pierwotna”. Jest 
seksowna, frywolna, uwodzicielska. A do 
tego niewiarygodnie zabawna. Udowad-
nia, że kobieta jest jak wino: czym starsza, 
tym bardziej ponętna, pociągająca, twar-
do stąpająca po ziemi. 

Bohaterka opowiada o swoich miło-
snych przygodach, flirtuje z publicznością, emanuje seksapilem, 
zaskakuje poczuciem humoru, przyznaje się do swoich słabości. 
Seks, alkohol, problemy z facetami? Nie ma dla niej tematów za-
kazanych. 

Kobieta Pierwotna, komentując swoje nieudane związki, nie 
pozostawia suchej nitki na mężczyznach. Sztuka jednak nie jest 
skierowana przeciwko panom. Jest to po prostu doskonała charak-
terystyka relacji damsko-męskich, które są pełne niespodzianek, 
wzlotów i upadków. A wszystko doprawione humorem ze szczyptą 
pikanterii i rubaszności. 

Kobieta Pierwotna dąży w życiu do odnalezienia choć jednego 
osobnika ginącego gatunku męskiego – faceta porządnego, inteli-
gentnego, wiernego, pracowitego i kochającego. Czy takiego znaj-
dzie? O tym koszalińscy widzowie przekonają się już w grudniu.

Bilety w cenie 70 zł (60 zł na balkonie) można kupić w „Głosie 
Koszalińskim”, ul. Mickiewicza 24, tel.  94 347 35 16.

Koszalin, Bałtycki Teatr Dramatyczny, 8 grudnia, godz. 17.00

kobieta Pierwotna w pogoni za ideałem

W piątek, 2 listopada br., kino Kryterium 
oferuje strach kontrolowany. Wyświetli fil-
my: „Kronika opętania” i „Czarnobyl. Re-
aktor strachu”. 

“Kronika opętania”. Clyde Brenek pod-
czas weekendowej wyprzedaży kupuje 
swojej córce Em tajemnicze drewniane pu-
dełko. W domu dziewczynka otwiera je i 
znajduje zagadkowe przedmioty. Od tej pory jej zachowanie wzbudza 
coraz większy niepokój otoczenia. Clyde, aby odkryć prawdę, będzie 
musiał zapoznać się z mistycznymi rytuałami mitologii żydowskiej, 
której częścią jest tajemniczy demon zwany dybukiem.

„Czarnobyl. Reaktor strachu”. Sześcioro młodych ludzi wynajmuje 
przewodnika i wybiera się do opuszczonego miasta Prypeć, w którym 
niegdyś mieszkali pracownicy czarnobylskiej elektrowni atomowej. 
Prędko orientują się, że miasto jednak nie jest opuszczone.

Koszalin, Kino Kryterium w CK 105, ul. Zwycięstwa 105; 
godz. 21:00, bilety po  20 zł (w promocji można kupić mały 
popcorn za złotówkę)

noc horrorów

Centrum Kultury 105 w Koszalinie roz-
poczyna cykl publicznego czytania ksiąg 
„Pana Tadeusza”. W każdą niedzielę, po-
cząwszy od 28 października br. aż do 27 
stycznia 2013r. będzie czytana kolejna 
księga epopei. Spotkania zaplanowane są 
w Domku Kata od godz. 15.00. Do czy-
tania włączać się będzie wiele instytucji 
i osób prywatnych.

28.10. Księga I – czytać będą: Grupa Recytatorska PROSCENIUM 
z Centrum Kultury 105, prowadzona przez Wacława Dąbrowskiego 
i Katedralny Zespół Pięknego Mówienia pod kierownictwem Jadwigi

Grobelnej.
4.11.12 – Księga II, 18.11.12 – Księga III, 25.11.12– Księga IV,
2.12.12 – Księga V, 9.12.12 – Księga VI, 16.12.12 – Księga VII,
30.12.12 – Księga VIII, 6.01.13 – Księga IX, 13.01.13. – Księga X,
20.01.13 – Księga XI, 27.01.13 – Księga XII

„Pan Tadeusz” czytany co niedziela

Kronika Prestiżu

30-lecie samorządu 
radców prawnych

kręgowa Izba Radców Prawnych w Koszalinie obcho-
dziła 30-lecie. Okolicznościowa uroczystość odbyła się 
w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym. Były podsumo-

wania, wyróżnienia i gratulacje. Ale przede wszystkim okazja do 
spotkania i serdecznych rozmów.                                                  pr

o

mec. Halina Kałamejka-Żebryk 
i mec. Zygmunt Koleśnik

mec. Barbara Wiśniewska 
i mec. Magdalena Sikora

mec. Bolesław Chylak i prezes Krajowej 
Rady Radców Prawnych Maciej Bobrowicz

mec. Anna Ignaczak i mec. Dariusz Knapik

mec. Alicja Raginia - Leszczyńska, wiceprezes 
Sądu Okręgowego w Słupsku Elżbieta 
Jaroszewicz, adw. Teresa Kapelińska

mec. Krystyna Mikulska i mec. Jolanta 
Wyszyńska, mec. Zuzanna Minko

Prezydent Koszalina Piotr Jedliński 
i adw. Ryszard Bochnia

mec. Zbigniew Nawrocki 
i mec. Antoni Szreder

mec. Teresa Żurowska

mec. Ewa Dobrowolska i mec. Irena Renda

Tyłem mec. T. Ponikowska, sędzia Sądu 
Okręgowego Marian Wawrzynkowski, 
mec. Antoni Szreder

mec. Joanna Żmuda i mec. Jolanta Siadak
mec. Wiesława Juśkiewicz 
i mec. Sabina Lutomska

Poseł na Sejm RP Stanisław Wziątek, adw. 
Ryszard Bochnia, mec. Joanna Żmuda

mec. Teresa Ponikowska i mec. 
Alicja Raginia - Leszczyńska

mec. Stanisław Szewczyk i mec. 
Beata Koper-Trembowiecka

mec. Prezes KRRP Maciej Bobrowicz, senator RP Piotr Zientarski, prokurator 
okręgowy Jerzy Ożóg, prezes Sądu Okręgowego  w Koszalinie Ewa Dikolenko

Wicedziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie mec. 
Romuald Baranowicz, mec. Jolanta Kaczmarek, mec. Janusz Adamiak

mec. Karolina Karabasz - Kaszubska i aplikantka radcowska Marta 
Kozłowska (w środku mąż pani Karoliny Karabasz-Kaszubskiej)

Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Koszalinie 
mec. Sabina Lutomska i mec. Arkadiusz Dzieciątkowski

Mec. Zbigniew Pawlak (dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych 
w Bydgoszczy), mec. Grzegorz Gołacki, mec. Władysław Mutkowski
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Kronika Prestiżu

40 lat TVP w koszalinie
woje czterdzieste urodziny koszalińska redakcja Te-
lewizji Polskiej, kierowana przez Antoniego Górkie-
wicza, obchodziła 18 października br. w Centrum 

Kultury 105. Fragmenty uroczystości mogli obejrzeć widzowie 
lokalnego programu TVP dzięki transmisji na żywo. Po oficjal-
nej gali, na której było mnóstwo życzeń i gratulacji dla kosza-
lińskiej ekipy TVP i jej szefa, goście mogli posmakować kuchni 
restauracji Park.                                                                                pr 

s

Wiesław Gronkiewicz (prezes CIP), Grażyna 
Biewlawska-Cieśla (prezes MEC Koszalin)

Siedzi Stanisław Żabiński (prezes Stow. 
„IKAR”), stoi Zbigniew Murzyn (malarz)

Henryk Rupnik (prezes Portu Kołobrzeg), Andrzej Olichwiruk (wiceprezydent 
Kołobrzegu), Zbigniew Ptak (burmistrz Drawska Pomorskiego)

Tyłem Eugeniusz Żuber, 
bp Krzysztof Zadarko

RADIO ESKA: Mateusz Prus, Izabela Buczek, 
Milena Hryniewiecka, Oskar Jakubowski

WIELKIEINFO.PL: Marlena Malesza, Paweł 
Chmielewski, Mateusz Zgryziewicz

Zespół TKK MAX: Adam Harmuszkiewicz, 
Ewelina Starzak, Monika Kuzio-Czapka, 
Marcin Napierała

Tyłem Marian Zalewski (wiceprezes TVP), bp 
Krzysztof Zadarko, Antoni Górkiewicz (TVP 
Koszalin), Maria Bartczak (dyr. TVP Szczecin)

Andrzej Kisiel, Litosława Melnyk, 
Justyna Prywer (TVP Koszalin) 

Płk Ryszard Tarnowski radny, Anna 
Mętlewicz, gen. Zenon Werner, 
Eugeniusz Żuber, Stefan Turowski

Ryszard Osiowy (wójt gm. Świeszyno), Piotr 
Kroll (prezes KTBS), Ewa Kroll (dyr.  Zespołu 
Szkół Budowlanych)

Elżbieta Jasińska, prezes tygodnika „Miasto”

Mieczysław Załuski, Jan Sachs, 
Elżbieta Korczyńska-Sachs

Edyta Iwaszkiewicz,  Anna Błądek, 
Litosława Melnyk (TVP Koszalin)

Ryszard Ulicki 

Zespół „Głosu Koszalińskiego”: Cezary 
Sołowij, Joanna Krężelewska, Rafał Nagórski

Marcin Napierała, Paweł Leśny, 
Krzysztof Wilczek, Kamil Winiarski)

Zespół tygodnika „Miasto” – od lewej: 
Katarzyna Cudziło, Izabela Mongiało, 
Ewa Marczak, Wioleta Saferska, 
Agnieszka Szkapicz, Elżbieta Jasińska, 
Aldona Bohuszewicz-Słuszniak, 
Aleksandra Barcikowska

Ryszard Tarnowski, poseł 
Wiesław Suchowiejko

Andrzej Kisiel, Litosława Melnyk, 
Justyna Prywer (TVP Koszalin) 

Wiesław Świś (dyr. hotelu Gromada) Angelika Anozye i Sylwester Ostrowski 

Kamil Winiarski (MKBowling), 
Marcin Kieca (Radio PLUS)

Płk Dariusz Sienkiewicz (kom. Centrum Szkolenia Sił Powietrznych), płk Roman 
Ostrowski (wiceszef Centr. Ośr. Szkolenia Straży Granicznej), Eugeniusz Żuber 

Kronika Prestiżu

Radio podejmowało słuchaczy zasłużone gratulacje

Turniej bowlingowy
entrum Rozrywki MK Bowling (CH Kosmos) zapro-
siło dziennikarzy z naszego miasta na I Koszaliński 
Bowlingowy Turniej Mediów. Rywalizowało 11 dru-

żyn (czasami po dwie z jednej redakcji). Zabrakło ekipy TVP, 
ale jest wytłumaczona: w tym samym czasie (18 października 
br.) koszalińska redakcja telewizji publicznej podejmowała gości 
swojego 40. jubileuszu na okolicznościowej gali.                        pr

c

Krzysztof Plewa-mikrofon z 1961 roku

Waldemar Skórowski,Andrzej Walasek,
Cezary szewczyk,Roman Ćwiklewski

Wystawa nt. historii Radia Koszalin

Joanna Łysiak (Fundacja HeartsWorldWide), 
Andrzej Mielcarek („Prestiż”), Hanna i Irena 
Mojsiuk

Prezent od wnuka – Andrzej 
Ozimski gra dla dziadków

Irena, Agnieszka, Kazimierz 
i Hanna Mojsiukowie

Iwona Krauze Kliczewska

Renata Pacholczyk,Gerard Hafke

Justyna Dyrda,Arek Wilman

Tomasz Micewski

Wiceprezes Cezary Szewczyk

Dr Artur Wezgraj, prof. Witold 
Gulbiński (prorektor Politechniki 
Koszalińskiej), Kazimierz Mojsiuk 

All Sounds Allowed zagrali aż skry się sypały 

Hanna Mojsiuk, Andrzej Kondaszewski (dyr. 
Szpitala Woj.), Artur Wezgraj (kanclerz PK)

Gości oprowadzał m.in. 
prezes Piotr Ostrowski

Red. Renata Pacholczyk 
opowiada o swojej pracy

Wiedza i zabawa
otel Pro-Vita z Kołobrzegu zorganizował 12 październi-
ka br. bezpłatną Konferencję Wellnesową dla przedsię-
biorców należących do Koszalińskiego Oddziału Pół-

nocnej Izby Gospodarczej. Spotkanie było okazją do odpoczynku 
po ciężkim tygodniu w pracy. Wykłady dotyczyły zdrowego stylu 
życia i dbałości o prawidłową kondycję organizmu. Nie zabrakło 
również programu rozrywkowego. Wieczorem odbył się kon-
cert coverów w wykonaniu kołobrzeskiego zespołu „News Stars”. 
Oprócz zabaw integracyjnych i konkursów było losowanie na-
gród ufundowanych przez Hotel Pro-Vita z Kołobrzegu.           pr

h

związku z wprowadzeniem nowej ramówki, czyli je-
siennego układu programów, Radio Koszalin zaprosi-
ło słuchaczy na dzień otwarty. Można było zajrzeć do 

radiowej kuchni – zwiedzić siedzibę rozgłośni przy ulicy Piłsud-
skiego, zobaczyć skąd nadawane są programy i jak się je przygo-
towuje. A przede wszystkim była to okazja do spotkania tych, 
których głosy słyszymy, słuchając regionalnej rozgłośni. Nowa 
ramówka Radia Koszalin obowiązuje od 24 września br. Powsta-
ła w oparciu o najświeższe badania opinii słuchaczy.               am 
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Od lewej: ks. Zbigniew Kukiel (proboszcz parafii w Biesiekierzu), po prawej 
Marian Hermanowicz (wójt gm. Biesiekierz)

Dorota Klimkowicz (PZU), dr Elżbieta Zinka (ordynator kardiologii 
Szpital Woj.), Henryk Furmańczyk (wiceprezes Tepro)

statnio rzadko miewamy okazję odnotowywać takie 
wydarzenia. Oto w Starych Bielicach, w kompleksie 
obiektów firmy Mojsiuk, zostało oddane do użytku 

największe w Polsce i jednocześnie najnowocześniejsze centrum 
blacharsko-lakiernicze. Oznacza to wielki sukces firmy Mojsiuk, 
ale także nowe miejsca pracy. Nic dziwnego, że wszyscy wypo-
wiadający się oficjalni goście obecni na uroczystości otwarcia 
zakładu szczególnie podkreślali ten fakt i życzyli firmie dalszego 
rozwoju.                                                                                            am
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Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

INNE    

AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79 
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C.,
ul. Piłsudskiego 28
Getin Noble Bank,
Centrum Kredytów Hipotecznych,
ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House,
ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych 
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin,
ul. Przemysłowa 8
Kwiaciarnia Centrum,
ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka,
ul. Zwycięstwa 155 
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Permedia, ul. Partyzantów 17
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A.,
ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik,
ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia
Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta,
ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja,  ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

RESTAURACJE    
     
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a 
Maredo, ul. Zwycięstwa 45 
Sake Restauracja Japońska,
ul. Zwycięstwa 26 a
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1 
  
BARY, PUBY, KAWIARNIE  
    
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak,
ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6 
Lalka Resto Cafe,
ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2 
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka 
   
SALONY FRYZJERSKO-
KOSMETYCZNE, FITNESS  
    
Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24 
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F 
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40 
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4 
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13 

GABINETY LEKARSKIE  
    
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24

Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
 Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10

HOTELE    

City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg  
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku, 
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
    
SKLEPY    
  
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121 
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
    
BIURA NIERUCHOMOŚCI  
   
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer Sp.z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, 
ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, 
ul. Zwycięstwa 142
Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3

Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
NORD Nieruchomości
Agnieszka Niechajczyk,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
 
KANCELARIE   
    
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn,
al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1 
   
SALONY SAMOCHODOWE  
   
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4

BIURA PODRÓŻY   
  
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz,
ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
Kronika Prestiżu

Popis w szkole muzycznej nowa prezydent 
w klubie kiwanis

Beata Piocha

Antoni Górkiewicz (kierownik 
redakcji TVP), Danuta Pupkowska

Mateusz Kowalski

Grażyna Kubiak (skarbnik klubu), Longina Kudelska, Małgorzata 
Chodkowska, Stanisława Kierznikowicz (szefowa I Dywizji Kiwanis 
International Dystrykt Polska), Edyta Posiadły, Beata Orlikowska 

Wojciech Bałdys prowadził licytację

Ewa Masłowska

Gaspare Di Filippo, Halina Dorżynkiewicz Di 
Filippo, Grażyna Okulicz, Teresa Jakubowska, 
Małgorzata Walach, Jacek Walach

Krzysztof Sławiński, Elżbieta Jasińska, Artur 
Wezgraj

Aleksandra Sławińska

Wiesława Trzebińska, Magda Omilianowicz

Beata Piocha

Beata Orlikowska, Grażyna Psiuch 
(ustępująca pani past prezydent), 
Małgorzata Chodkowska (sekretarz klubu)

Krzysztof Rembowski, zachodniopomorski 
wicekurator oświaty

okazji Międzynarodowego Dnia Muzyki 4 październi-
ka br. Zespół Państwowych Szkół Muzycznych w Ko-
szalinie wspólnie z Koszalińskim Oddziałem Północ-

nej Izby Gospodarczej zaprosił melomanów na okolicznościowy 
koncert swoich uczniów. Ponieważ szkoła zbiera pieniądze na 
nowe instrumenty muzyczne, urządzono również  – prowadzo-
ną przez Wojciecha Bałdysa – licytację instrumentów wysłużo-
nych. Dochód z licytacji zasili fundusz zakupowy.                     pr

towarzyszenie Kiwanis International w Koszalinie od 
17 października br. ma nową szefową – panią Longinę 
Kudelską, która ster rządów przejęła od mec. Grażyny 

Psiuch. Kameralna uroczystość odbyła się w restauracji Lalka. pr

z
s

Izba jubilatka
września br. w Szczecinie odbyły się uroczystości 15-
lecia Północnej Izby Gospodarczej. Rocznica była 
okazją do podsumowań, życzeń i gratulacji dla przed-

siębiorców. Uroczystości rozpoczęto w samo południe symbo-
licznym przecięciem wstęgi w długo oczekiwanej nowej siedzibie 
Izby. Budynek mieści się przy al. Wojska Polskiego 86 w Szcze-
cinie. Na wieczorną część uroczystości ponad 500 przedsiębior-
ców przybyło do namiotu Opery przy ul. Energetyków.           pr
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Michał Krupa

Roksana Grzesik

Gabriela i Andrzej CwojdzińscyFilip Jachowicz i Emilia Wiszniewska

instrumenty na aukcję

Mateusz Kowalski70
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Kołobrzeg, ul. Słowińców 9/37
tel. 94 35 212 51

Zgodnie z prawem

APTEKA
ma obowiązek informowania o

TAŃSZYCH
odpowiednikach

LEKÓW
o takim samym działaniu terapeutycznym

Koszalin,
ul. Rynek Staromiejski 1

UWAGA!!! NOWA LOKALIZACJA


