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oferta nie tylko dla biznesu
Zrozumieć siebie, żeby rozumieć innych.
Określenie i rozwój potencjału pracowników

S

ukces osobisty i zawodowy
zależy w coraz większym
stopniu od naszych relacji
z innymi ludźmi. Proponowane
warsztaty, oparte na metodologii Insights Discovery, pomagają

ocenić własny potencjał uczestników i uczą, jak udoskonalać relacje
interpersonalne dla osiągania
pożądanych rezultatów w pracy
oraz w innych ważnych obszarach
aktywności.

Insights Discovery to poznanie
i zrozumienie swoich zachowań,
ich akceptacja albo modyfikacja
umożliwiająca maksymalizowanie
korzyści płynących ze
współpracy.

Komu metodologia Insights Discovery jest szczególnie przydatna?
rSzefom zespołów. Pozwala na
precyzyjne rozpoznanie typów
osobowości, a przez to trafniejszy dobór metod oddziaływania
i adekwatny do indywidualnych
predyspozycji podział zadań w
zespole.
rMenedżerom odpowiedzialnym
za budowanie nowych zespołów.
Wspólna praca w czasie warsztatów
ma wymiar integrujący i pozwala
szybko stworzyć jednolity standard
komunikacyjny. Zastosowanie
metodologii Insights Discovery
już na początku istnienia zespołu
pokazuje, że firma stawia na rozwój
swoich pracowników, a to daje silną
pozytywną motywację.

rHandlowcom. Umiejętność
rozpoznawania typów klientów
stwarza szansę na lepsze rozumienie ich potrzeb, trafniejsze
sformułowanie oferty, właściwsze
dobranie środków perswazyjnych
i utrzymywanie długotrwałych,
korzystnych dla obu stron relacji.
rMenedżerom sprzedaży. Staje
się wygodnym narzędziem w
zarządzaniu przez cele oraz w
coachingu pracowników.
rLudziom z pierwszej linii.
Wszystkim, którzy każdego dnia
stykają się z klientami (działy
obsługi, reklamacji, informacji).
Wykorzystanie wiedzy dostarczonej przez metodę Insights

Discovery zwiększa zadowolenie klientów przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów
emocjonalnych pracy ponoszonych przez serwisantów.
rLekarzom, nauczycielom, pracownikom socjalnym. Wykorzystanie świadomości różnic osobowościowych i ich wpływu na sposób
funkcjonowania ludzi pomaga
w osiąganiu założonych celów
zawodowych bez obciążania się
nadmiernym stresem.
rOsobom przygotowującym się
do odbycia coachingu.
rWszystkim, którzy szukają drogi
doskonalenia zawodowego i osobistego.

Najbliższe otwarte warsztaty w Koszalinie:

9–10 lipca 2012 roku

Zgłoszenia: mielcarek@k21.pl, tel. +48 664 774 776

Zainteresowanym wysyłamy szerszą informację oraz formularz zgłoszeniowy

Z przyjemnością uczestniczyłem w pierwszej
edycji festiwalu „MEDIA I SZTUKA” w Darłowie.
Mam nadzieję, że festiwal ten stanie się jednym
z ważniejszych wydarzeń kulturalnych na
polskim wybrzeżu.
Do zobaczenia w Darłowie.

Festiwal „Media i Sztuka” w Darłowie to sympatyczna propozycja spotkań dziennikarzy i artystów ze swoimi i potencjalnymi czytelnikami
i widzami.
Mam nadzieję powrócić w roku 2012.

Wojciech Pszoniak

Marcin Meller

Miasto zachodzącego słońca - tak o nas mówią zakochani w naszych urokach turyści z całej
Polski. To z myślą o nich stworzyliśmy w 2011 roku wyjątkowy projekt - Festiwal „Media i Sztuka”.
Pomysł skupienia w jednym miejscu i jednym czasie gwiazd polskiego dziennikarstwa, Artystów
pisanych dużą literą oraz polityków realnie wpływających na naszą rzeczywistość - nie mógł się
nie udać. I wszystko to w scenerii lipcowej plaży.
Musiało się udać - i udało się. Chcemy ten projekt nadal rozwijać. Festiwal „Media i Sztuka” w Darłowie ma potencjał i świeżość najmłodszego polskiego festiwalu kulturalnego.
W tym roku realizujemy go razem z Radiem Koszalin pod wspólnym tytułem: "Bałtyk Festiwal
Media i Sztuka".
Dotychczasową formułę wzbogacamy o muzyczne prezentacje wykonawców z całej Polski.

Bałtyk Festiwal Media i Sztuka szukaj na:

darlowo.pl, baltykfestiwal.pl, mediaisztuka.pl

Spis treści
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Słowo Od redaktora i wydawcy
ukces miewa różne miary. Powodzenie materialne, uznanie społeczne,
wpływ na rzeczywistość
albo coś zupełnie indywidualnego, co wypływa z osiągnięcia osobistych, czasami skrywanych celów.
Sukces zawsze jednak wiąże się
z podjęciem wyzwania, działaniem
i wysiłkiem. Bohaterów majowego
„Prestiżu. Magazynu Koszalińskiego”
bez wątpienia można nazwać ludźmi sukcesu.
Koszalińscy architekci z pracowni HS99 pracują na niego wspólnie od 13
lat. Nagradzane projekty i realizacje to jedno. Ich sukcesem jest również sposób, w jaki pracują. Budują zespół, angażując zdolnych młodych architektów
i doceniając także ich wkład w końcowe efekty. Takie podejście nie jest wcale
powszechne, bo wielu wydaje się nadal, że skuteczniejszy jest dyrektywny
styl zarządzania. Ale w przypadku HS99 to naturalne i konsekwentne, jak
konsekwentne jest myślenie partnerów firmy na temat architektury i urbanistyki. Żałuję, że jest z nimi trochę tak, jak z owym prorokiem, niesłuchanym
we własnym kraju. Od lat bowiem podpowiadają, jak można bez ogromnych
inwestycji ożywić centrum Koszalina, ale ich głos jest jak wołanie na puszczy.
Szkoda. Cieszy jednak, że znajdują uznanie w prestiżowych konkursach, do
których stają jak równi z równymi wobec największych i najbardziej znanych
zespołów projektowych kraju. Za to ich cenię, bo pokazują, że jeśli się chce,
to można.
Wybór prof. Tadeusza Bohdala na rektora Politechniki Koszalińskiej to bez
wątpienia jego osobisty sukces. Z drugiej strony wielkie zobowiązanie. Po
poprzednikach obejmuje uczelnię z niezłą bazą i kolejnymi projektami w realizacji, ale – jak dla mnie – zamkniętą w swoim wewnętrznym świecie, jakby
odwróconą plecami do miasta. Nie przekonuje mnie to, co mówi Profesor
w publikowanej na naszych łamach rozmowie, że PK ma silne związki z lokalnym środowiskiem. Oczywiście, jako największy pracodawca w mieście
(prawie tysiąc pracowników), już przez to ma walor miastotwórczy. Mnie
brakuje ze strony PK jako centrum intelektualnego swoistych drożdży – pomysłów na rozwój Koszalina, inicjatyw z rozmachem, działań ponad miarę
stolicy powiatu. Cieszy jednak zapowiedź prof. Bohdala, że chce w swojej
kadencji postawić na rozwój badań. I to takich, które mogą mieć zastosowanie gospodarcze, zwłaszcza w naszych koszalińskich firmach. Może to będzie
sposób na wyjście Politechniki z kokonu?
Na koniec trochę prywaty. Jestem nowym wydawcą „Prestiżu”. Mam
ambicję, żeby miesięcznik się rozwijał, prezentując ludzi z pasją, pomysłami, sukcesami, niebanalnych. Wielu jest takich, którzy gdzieś w cieniu, poza
zainteresowaniem mediów, robią rzeczy fantastyczne, prą do przodu, tworzą miejsca pracy dla siebie i innych. „Prestiż” będzie ich pokazywał, by ich
docenić, ale także dlatego, by z ich doświadczeń mogli skorzystać inni. Nic
tak nie przekonuje do działania, jak żywy przykład, a mam wrażenie, że w koszalińskim powietrzu więcej unosi się niewiary niż wiary. Chcemy pokazywać Koszalin uśmiechnięty, aktywny, pozbawiony kompleksów. Pomóżcie,
proszę, nam w tym.
Andrzej Mielcarek

miesięcznik
bezpłatny

nr 05 (37)

maj 2012 r.
www.magazynprestiz.com.pl

REKTOR
nie boi się
atomu

Co warto wziąć
od Koreańczyków

OKŁADKA
Na okładce:
Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski,
Gall Podlaszewski, Wojciech Słupczyński, Adam Kulesza,
Jacek Moczała
Foto: Wojtek Grela
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10 Koszykarze poniżej oczekiwań,
Wykonawca aquaparku wyłoniony
TEMAT Z OKŁADKI
11 Architektury nie da się wyłączyć,
czyli pracownia HS99 na fali sukcesu
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30 Muzyka jest wszędzie. O talencie
i sukcesach Roksany Kwaśnikowskiej
32 Osiągniemy standardy świata
zachodniego. Rozmowa z prof.
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Continental Mark III nadal robi wrażenie
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44 Kronika „Prestiżu”, czyli gdzie byliśmy
i kogło tam spotkaliśmy
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Biznes

Z życia biznesu - promocja
Gala z okazji Dni Techniki Pomorza Zachodniego

W tym roku koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej został zaproszony przez lokalną Naczelną Organizację Techniczną do wspólnej organizacji 44. Dni Techniki Pomorza Zachodniego. Po raz pierwszy udział w konkursach dla przedsiębiorców jest bezpłatny.

REKLAMA

Chociaż generalnie zainteresowanie przedsiębiorców udziałem
w konkursach gospodarczych spada, w przypadku tegorocznych
konkursów NOT i PIG liczba zgłoszeń się podwoiła. Spośród
zgłoszonych w każdej kategorii propozycji, 10-osobowa kapituła
– składająca się z przedstawicielu obu organizacji – na podstawie

złożonych wniosków oraz dostarczonych materiałów wyłoniła po
pięć najbardziej wyróżniających się produktów, usług i inwestycji.
Z tych pięciu firm podczas głosowania wyłoniony został laureat
każdej z kategorii, natomiast pozostałe cztery kandydatury zostaną
nagrodzone wyróżnieniami.
W tym roku laureaci otrzymają specjalnie zaprojektowane pamiątkowe statuetki, które mogą być wykorzystane jako znak promocyjny.
Uroczyste podsumowanie konkursów nastąpi 19 maja 2012 r.
podczas uroczystej gali w sali widowiskowej Centrum Kultury105.
Wykład inauguracyjny zatytułowany „Nauka dla Gospodarki. Slogan czy szansa” wygłosi prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal, rektor
elekt Politechniki Koszalińskiej.
Galę uświetni uroczysty koncert z muzyką latynoamerykańską
(A. Marquez, A. Ginastera, G. Gonzalez) i „Błękitną Rapsodią”
George’a. Gershwina z udziałem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Koszalińskiej, pianisty Huberta Salwarowskiego oraz tancerzy ze
Szkoły Tańca Astra.
Organizatorzy imprezy to: Środkowopomorska Rada NOT w Koszalinie, Północna Izba Gospodarcza Oddział Koszalin, marszałek
województwa zachodniopomorskiego i prezydent Koszalina.
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Dzięki wspólnej organizacji prestiżowych konkursów gospodarczych przez NOT i PIG możliwe jest połączenie wiedzy naukowej
kadry technicznej z wiedzą praktyczną działających w regionie przedsiębiorców. Daje to optymalny efekt: obiektywny wybór najlepszych
produktów i usług z naszego regionu.
• Przedsiębiorstwa ubiegają się o następujące nagrody:
• Koszaliński Produkt Roku 2012
• Zachodniopomorski Produkt 2012
• Usługa Roku 2012
• Inwestycja 2012
• Menedżer Pomorza Zachodniego 2011
- ziemi koszalińskiej
- ziemi szczecińskiej
• Za Nowe Rozwiązania w Dziedzinie Ochrony Środowiska za rok 2011
• Za Nowe Rozwiązania w Dziedzinie Techniki za rok 2011

MEC KOSZALIN

MEC Koszalin

TWÓJ DOSTAWCA CIEPŁA

Biznes

Sponsorzy konkursu komentują:
Jolanta i Mirosław Micykowie, Kwiaciarnia i Centrum Ogrodnicze ELDORADO
– Uważamy, że organizowane przez Izbę konkursy gospodarcze dają firmom działającym na koszalińskim rynku możliwość promocji i rozwoju. Uczestnictwo w nich pozwala stać się zauważalnym, wzbudzić
zainteresowanie wśród klientów, a także nawiązać nowe kontakty z podmiotami gospodarczymi – wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami. Według nas zmiany zasad konkursu mają bardzo pozytywne
znaczenie, przede wszystkim dlatego, że dzięki nim staje się on bardziej obiektywny i wiarygodny.
Centrum Ogrodnicze ELDORADO jest bezpośrednim importerem kwiatów ciętych i doniczkowych z Holandii i całego świata. Firma mieści się przy ul. Gnieźnieńskiej 38 w Koszalinie (vis a vis Centrum Handlowego
Atrium).
Ryszard Mroziński, prezes Bałtyckiego Banku Spółdzielczego w Darłowie
– Sponsorowanie konkursów gospodarczych, jak również współpraca z Północną Izbą Gospodarczą,
daje szansę bezpośrednich kontaktów z przedsiębiorcami, w trakcie których możemy zaprezentować naszą
ofertę produktową oraz zaprosić do współpracy. A udział w konkursach pozwala sprawdzić się na rynku.
Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie, o wyłącznie polskim kapitale, istnieje już 66 lat. Oprócz centrali,
ma 7 oddziałów, 14 punktów obsługi klienta i 21 bankomatów. Jest obecny na terenie 11 powiatów Pomorza
Środkowego. Więcej informacji: www.bbsdarłowo.pl

Stanisław Zdrojewski, dyrektor Oddziału Korporacyjnego BRE Bank w Koszalinie:
– Takie konkursy są bardzo potrzebne, bo jak widać firmy z regionu od lat aktywnie w nich uczestniczą.
Zresztą nowa, bezpłatna formuła przyniosła jeszcze większe zainteresowanie. Sama nagroda to jedno. Dzięki udziałowi w konkursie firmy mogą utrwalić swój dobry wizerunek, zaprezentować się jako przedsiębiorstwa innowacyjne, rozwojowe i nowoczesne. Dla naszego banku współpraca z takimi przedsiębiorstwami
to niewątpliwie prestiż.
BRE Bank obsługuje blisko 4 mln klientów. Jest właścicielem mBanku – pierwszego wirtualnego banku
w Polsce oraz marki dla klientów zamożnych – Multibanku. Oferuje usługi finansowe z zakresu bankowości
korporacyjnej, inwestycyjnej detalicznej i zarządzania aktywami. Kieruje ofertę do największych krajowych
i międzynarodowych firm działających w Polsce, dużych firm, przedsiębiorstw sektora MSP, jednostek sektora
publicznego i instytucji finansowych.
Sponsor główny:

Sponsorzy Prestiżowi:

Sponsorzy organizacyjni
i rzeczowi:

Patroni medialni:

REKLAMA

Przedsiębiorcy zrzeszeni

w Północnej Izbie Gospodarczej,
to solidni partnerzy biznesowi
Północna Izba Gospodarcza Oddział Koszalin
telefon 94 341 10 83
koszalin@izba.info
www.izba.info

Wydarzenia

Dwa złota Akademickiego Rowiński mistrzem Polski
Robert Rowiński, założyciel koszalińskiego Studia Pasja i jego partnerKlubu
Tańca
The Stars, tancerze z Politechniki Koszalińskiej, wywalczyli najwyższe ka Karolina Bilska zdobyli kolejne taneczne trofeum.
salsy i bachaty. Inspiracją był film
„Ojciec chrzestny”. – Niezmiernie cieszy nas fakt, że zebraliśmy
oklaski i ciepłe słowa nie tylko
od publiczności, ale również od
sędziów. Mówiono, że nasi tancerze bawią się tańcem, że widać

fot. archiwum AKT

a zawodach zespół wystąpił w kategoriach dla grup dorosłych: Rueda de Casino oraz Formacja Special Couple Dance.
Reprezentanci Koszalina jechali na zawody jako obrońcy zeszłorocznego tytułu mistrza Pol-

The Stars podczas wykonywania zwycięskiego układu Rueda de Casino+

REKLAMA

ski w kategorii Formacje Special
Couple Dance. Wystąpili z choreografią pod tytułem Mafia, która łączy elementy tanga, rumby,

ich entuzjazm i energię. To jest
bardzo ważne, łączymy naukę
z dobrą zabawą – mówi Roman
Filus, trener zespołu.
kg

t

rwa dobra passa
Roberta Rowińskiego.
Po Kryształowej Kuli
w „Tańcu z gwiazdami”, sięgnął po kolejny mistrzowski tytuł.
Podczas Krajowych
Mistrzostw
Polski
w Tańcu w Parach
w Jędrzejowie, Robert
i Karolina okazali się
najlepsi w kategorii
Latin Show i Salsa.
Na parkiecie zaprezentowało się 350 tancerzy, na widowni kibicowało im 500 widzów,
którzy oklaskiwali 60 kategorii tanecznych i doskonale bawili się przy
gorących rytmach latino. Partnerka Roberta powiedziała „Prestiżowi”: – Znamy się od dziecka i dobrze się dogadujemy, ale z pewnością skrzydeł dodał nam także doping przyjaciół, którzy wspierali nas
podczas turnieju – ocenia tancerka, która może się pochwalić najwyższą międzynarodową klasą S w tańcach towarzyskich.
Tancerze, którzy stanęli na najwyższych stopniach podium, wywalczyli jednocześnie przepustkę do udziału w Mistrzostwach Europy
i Świata. Odbędą się one w listopadzie w czeskim Libercu.
kg

Nowy rektor
Politechniki Koszalińskiej

Profesor Tadeusz Bohdal został wybrany na najwyższe stanowisko
na uczelni na kadencję 2012-2016.

r

ektor elekt sprawował
dotąd urząd prorektora ds. nauki i współpracy z gospodarką.
- Od mojego następcy oczekuję
dużej pracowitości, wytrwałości
i odporności na różnego rodzaju
zdarzenia, które są nieodłącznym elementem sprawowania tej
funkcji – stwierdził ustępujący
rektor, prof. Tomasz Krzyżyński.
– Rektor jednoosobowo odpowiada za całą uczelnię, a to naprawdę duża odpowiedzialność.
Rektor elekt jest absolwentem
Wyższej Szkoły Inżynierskiej
w Koszalinie, a obecnie pełni
funkcję kierownika Katedry
Techniki Cieplnej i Chłodnictwa. W przeszłości był również
prodziekanem Wydziału Mechanicznego. Żona Henryka
jest nauczycielką, mają dwoje
dorosłych dzieci. Syn jest nauczycielem akademickim, córka

fot. Radosław Brzostek

n

fot. archiwum Studia Pasja

trofea na mistrzostwach Polski.

Tadeusz Bohdal

– lekarzem.
Co rektor elekt uważa dzisiaj
za najważniejsze dla rozwoju Politechniki Koszalińskiej?
– Jest kilka elementów – powiedział prof. Bohdal. – Promocja dobrej marki uczelni, wysoki poziom nauczania i badań
naukowych oraz jak najwięcej
wdrożeń do gospodarki.
Prof. Tadeusz Bohdal oficjalnie na stanowisku rektora zasiądzie we wrześniu br.
kg

Wydarzenia

Pierwsze z sześciu najdroższych mieszkań w apartamentowcu Dune powstającym tuż
przy plaży w Mielnie kupił biznesmen z Warszawy. Chociaż budowa osiągnęła dopiero
poziom trzeciego piętra, połowa powierzchni budynku już jest sprzedana.

d

une to najbardziej luksusowa inwestycja budowana obecnie nad polskim morzem. Pierwszy z najdroższych apartamentów (tzw. penthausów) został niedawno
sprzedany za blisko 2,4 mln zł. Kim jest nabywca? Tego inwestor nie zdradza: – Mogę
jedynie powiedzieć, że to biznesmen prowadzący interesy w Warszawie i w Gdańsku.
To nie pierwszy apartament wysokiej klasy, jaki ma w posiadaniu, jednak pierwszy
nad morzem. Zapowiada, że chętnie będzie przyjeżdżał tu z rodziną, a nawet sam,
aby pracować i przyjmować kontrahentów – mówi Cezary Kulesza, kierownik działu
sprzedaży i marketingu z Mielno Holding – Firmus Group.
Sprzedany penthouse ma prawie 140 m kw. powierzchni i drugie tyle tarasu, dwie
sypialnie, ponad 80-metrowy living room, połączony z jadalnią i częścią kuchenną. Dla wygody mieszkańców zaplanowano dwie łazienki – jedną dla gości, drugą
przylegająca bezpośrednio do sypialni.
Apartament zlokalizowany jest na najwyższej kondygnacji,
w skrzydle najbardziej wysuniętym
ku morzu, a otwarta
przestrzeń
tarasu
–
zaplanowanego
w kształcie trójkąta –
daje wrażenie jakby
penthouse był nadwieszony nad plażą.
Większość mieszkań w Dune ma dwa lub trzy pokoje i powierzchnię około 50 m
kw. Każde wyposażone jest w loggię. Inwestycja Dune zostanie oddana jesienią 2012
r. Jej koszt wyniesie 52 mln zł.
am, PR

Jubileusz Klubu Kiwanis
Już 10 lat wyjątkowe koszalinianki pomagają potrzebującym dzieciom.

t

fot. Radosław Brzostek

o pomoc bardzo wymierna
finansowo. Datki ze zbiórek, akcji charytatywnych i koncertów,
przyniosły przez ten czas ponad
600 tysięcy złotych. Trafiały one
pierwotnie do dzieci zdolnych
z niezamożnych rodzin, teraz ważniejsze są te chorujące.
Ponieważ nie sposób pomóc
wszystkim, Klub koncentruje się na pomocy konkretnym
rodzinom. Podczas kwietniowych obchodów 10-lecia Klubu,
mieszkańcy Koszalina dowiedzieli się o 15-letniej Klaudii,
chorującej na dziecięce poraże-

Wladze klubu, od lewej Longina Kudelska, Edyta Podsiadly
Koschelorz, Grazyna Psiuch, Malgorzata Chodkowska

nie mózgowe, i o małym Grzesiu
z zespołem wad genetycznych
TAR. Dla potrzeb tej pierwszej
zorganizowany został drugi już
w Koszalinie koncert wspaniałego tenora Francesco Malapeny,
a dla Grzesia specjalnie napisane
bajki odegrali w koszalińskim
teatrze dziennikarze wszystkich
lokalnych mediów. Oprócz tego,
sztandarowym działaniem organizacji Kiwanis na całym świecie,
także w Koszalinie, jest obdarowywanie małych pacjentów
terapeutycznymi lalkami. Tylko
w tym roku klub planuje przekazać ponad 600 takich laleczek
do szpitala w Koszalinie i Kołobrzegu.
Wszystkich chcącym pomóc
w działaniach koszalińskiego
klubu odsyłamy na stronę
www.kiwaniskoszalin.pl kg

Festiwal Artetango
Od 9 do 13 maja Koszalin żył tangiem argentyńskim

w

ramach imprezy odbyły się warsztaty
tańca, milongi, wystawy, pokazy filmów, a przede
wszystkim koncert galowy z udziałem par mistrzowskich, Mariano Bielak i Paula Gurini oraz
Federico Farfaro z Argentyny z australijską partnerką Liesl Bourke,
W koncercie wystąpiła także orkiestra Milonga Baltica, koszaliński kwintet Akordissimo,
i młodzi, koszalińscy wokaliści z zespołu Mini Studia Poezji i Piosenki
CK 105 pod kierownictwem Ewy Turowskiej, w specjalnie zaaranżowanych
utworach Astora
Piazzolli. Patronat
nad imprezą objęła
Ambasady Republiki Argentyny, honorowy zaś – marszałek województwa
zachodniopomorskiego i prezydent
Koszalina. Festiwal
współorganizowały
Koszalińska Izba
Przemysłowo
–
Handlowa i Szkoła
ArteTendence. kg
Mariano&Paula kopia
fot. archiwum Festiwalu

Gniazdko w Mielnie
za dwa miliony

Wydarzenia

Koszykarze poniżej oczekiwań
Dramatycznie kończył się udział koszykarzy AZS Koszalin w tegorocznych rozgrywkach Tauron
Basket Ligi. Nie tylko z powodu aż pięciu meczów o wyjście z fazy play off z obrońcą tytułu Asseco
Prokom Gdynia.

fot. Jacek Imiołek

o

Igor Milicic uznany został za najlepszego zawodnika
sezonu w AZS-ie. Podczas campu towarzyszył mu synek

statecznie koszalinianie
przegrali rywalizację z Asseco Prokom po meczu rozegranym 2 maja br. w Gdyni
(76:83). Poprzedził go mecz
w Koszalinie (29 kwietnia br.),
do którego mogło w ogóle nie
dojść. Otóż w przeddzień wychodzących z treningu w hali
Gwardia koszykarzy do bójki
sprowokowali podpici piłkarscy kibice Gwardii Koszalin.

Ucierpieli niemal wszyscy gracze AZS, a jeden z nich miał
nawet złamaną w nadgarstku
rękę. Mimo to drużyna stanęła na parkiecie i wygrała
z gdynianami. W rozstrzygającym meczu uległa jednak
mistrzom Polski.
Miłym akcentem na zakończenie sezonu był tzw. camp
dla młodzieży, czyli wspólny
trening zawodników AZS-u

i młodych koszykarzy. Zorganizowali go po raz drugi George Reese, czołowy zawodnik
AZS-u i fundacja Always
With Us. Przez ponad cztery
godziny zawodowcy ćwiczyli
z adeptami w sali gimnastycznej Gimnazjum nr 6. Na finał
campu odbyła się próba rzutów z połowy boiska, którą
wygrał Kamil Łączyński.
am

Wykonawca aquaparku wyłoniony
Koszaliński Aquapark wybuduje Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego WROBIS SA – zdecydowała komisja przetargowa.

n

ajtańszą ofertę (ok. 69 mln zł brutto) złożyła w przetargu kołobrzeska spółka komandytowo-akcyjna Kornas Development. Komisja konkursowa jednak ją
odrzuciła na podstawie formalnej oceny
złożonej dokumentacji oraz merytorycznej
oceny biegłych, którzy uznali, iż zaproponowana cena jest zbyt niska w stosunku do
przedmiotu robót, a więc niewiarygodna.
Kolejna pod względem ceny była Grupa
Budowlana Alstal z Inowrocławia (budowała m.in Termy Maltańskie w Poznaniu), która proponowała, że postawi aquapark w Koszalinie za prawie 81 mln zł
brutto. Jednak także ta oferta nie mogła
być brana pod uwagę, bo firma nie przedłużyła tzw. terminu związania ofertą,
co automatycznie ją zdyskwalifikowało.
W tej sytuacji komisja przetargowa uznała,
iż najkorzystniejszą ofertę (proponowany
koszt inwestycji to dokładnie 84 mln 747
tys. zł brutto) złożyło Wrocławskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego

nr 2 WROBIS SA, od 1998 roku będące
członkiem Grupy Kapitałowej Mostostal
Warszawa SA, której strategicznym partnerem jest hiszpański koncern budowlany
ACCIONA . Spółka jest znana w Polsce
z wielkich inwestycji a także w Skandynawii,
gdzie została zarejestrowana w Konfederacji Norweskich Przedsiębiorców Budowla-

nych, zrzeszającej najbardziej wiarygodne
firmy, działające na rynku skandynawskim.
Wybór wykonawcy nie oznacza jeszcze
początku robót budowlanych. Ponieważ
odwołanie od wyników przetargu złożyła
firma Kornas, na co najmniej kilka miesięcy
odsuwa się termin podpisania umowy wykonawczej i początek prac.
am, PR

REKLAMA

DORADZAMY | KREUJEMY | TRENUJEMY
strategie wizerunku | budowanie relacji | wystąpienia publiczne
- praca nad wizerunkiem
- autoprezentacja
- występy publiczne
- język ciała
- odpowiedni strój
ȩTRENINGȩDLAȩLIDERAȩMINȩPRACAȩNADȩWIZERUNKIEM ȩMOWAȩCIAA
- skuteczne przekonywanie
- profesjonalne prowadzenie zebrań
- savoir-vivre i protokół dyplomatyczny
- przygotowanie lub korekta przemówień
- przygotowanie profesjonalnych prezentacji multimedialnych

WWWSTRAIGHTFORWARDPLȩsȩTELȩ  ȩȩȩ

Temat z okładki

Architektury
nie da się wyłączyć

To zdecydowanie ich czas. Grand Prix
w prestiżowym konkursie Architektura
Roku i nagroda Bryła Roku od internautów mówią same za siebie. Na sukcesy
pracują zespołowo od 13 lat. Wypełnili
krajobraz miast kilkunastoma niebanalnymi realizacjami, z których każda manifestuje ich motto: podkreślać wątek
racjonalny w architekturze, a piękna
upatrywać w logice i prostocie.

11 | PRESTIŻ | maj 2012

fot.Wojtek Grela

Kuba Grabski

Temat z okładki

racownia firmy projektowej HS99 przy
ulicy Mickiewicza 6
w Koszalinie. Dominuje cegła, drewno, szkło i metal. I kolekcja sprzętu audio z ostatnich kilkunastu lat.
Tam, oprócz właścicieli, spotykamy Marcina
Wasilewskiego, pianistę jazzowego, lidera
formacji Marcin Wasilewski Trio. Muzyk
skomponował właśnie ilustrację dźwiękową do wizualizacji Bryły Roku 2011, czyli
budynku Biblioteki Akademickiej w Katowicach zaprojektowanego przez HS99. Oba
produkty na najwyższym poziomie; i architektura, i muzyka. Jedno i drugie to dzieło
koszalinian.
Królowa matematyka
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Co prawda między właścicielami HS99,
Dariuszem Hermanem, Piotrem Śmierzewskim i Wojciechem Subalskim nie ma pełnej
zgodności czy to fizyce, czy matematyce należy się korona królowej nauk, ale z pewnością szacunek do tej pierwszej, a miłość do
drugiej, legła u podstaw jednej z najciekawszych w kraju pracowni architektonicznych.
Pracowni, która bez wątpienia jest ambasadorem koszalińskiej myśli technicznej i estetycznej.
Dlaczego matematyka? Z uwagi na racjonalność i absolutną logikę. – W matematyce
wszystko prowadzi do wyniku – przekonuje
Wojciech Subalski. – A ten może być tylko
jeden. W naszym biurze nad projektem sie-

dzimy tak długo, aż osiągniemy oczekiwany
wynik. Jeśli wysyłamy pracę na konkurs, to
spośród wielu możliwości musimy wybrać
jedną, tę najwłaściwszą z uwagi na miejsce,
czas, okoliczności i finanse.
– Ponieważ w pracy nieustannie stoimy
przed różnymi, mającymi wymierne konsekwencje wyborami, to nie zdajemy się na
przypadek czy natchnienie – dodaje Dariusz

Koszalin nie wygra
zabytkami, ale
może wygrać
dobrą architekturą,
będącą wynikiem
profesjonalnych
konkursów
z kompetentnymi
jurorami.
Herman. Do obrania kierunku zaprzęgamy metody naukowe. Bycie architektem to
umiejętność nieustannego podejmowania
racjonalnych decyzji. Moja własna definicja
tego zawodu brzmi: człowiek, który widzi
szybciej – uśmiecha się Herman.
Architektura czyli życie
Architektem nie można bywać do godziny 16. Jest się nim bez przerwy. Pomysły
konkretyzują się cały czas. A dla przyjaciół
z HS99 praca to hobby. Są pewnie przez to
trochę nudni dla otoczenia, bo stale mówią

o tym samym. Ale z drugiej strony ich pracę
od innych kreacyjnych zawodów mocno odróżnia aspekt odpowiedzialności. W końcu
z ich projektów powstają budynki warte często kilkadziesiąt milionów złotych.
– Architektura jest elementem krajobrazu
miasta i nie da się jej wyłączyć jak muzyki
czy filmu – przekonuje Piotr Śmierzewski.
– Jeśli już decydujemy się na jakiś projekt,
to ze świadomością, że jego realizacja będzie
stała w danym miejscu wiele lat. Co prawda wydajemy nie swoje pieniądze, ale też
ryzykujemy, zostawiając po sobie określone
rozwiązania. Stawiając budynek tworzymy
nową przestrzeń, ale też wpasowujemy go
w istniejącą. I one obie podlegają ocenie.
Z tym wiąże się nasza odpowiedzialność.
Mogę powiedzieć, że niewielu znam architektów, którzy dokładnie wiedzą, co robią.
A dokładniej, którzy są na bieżąco z wiedzą
o swojej dyscyplinie. Dzisiaj tempo zmian
jest zawrotne i jeśli na jakiś czas by się wyłączyć, to bardzo trudno to potem nadrobić.
Trzeba nieustannie studiować dziedzinę,
w której się człowiek porusza. Większość
polskich architektów ma z tym problem.
Wystarczy poprosić któregoś, żeby narysował ulubiony budynek i powiedział co i dlaczego jest w nim godnego uwagi. Niewielu to
potrafi – mówi Piotr Śmierzewski.
Zaufanie klientów
Praca architekta, to oprócz rzetelnej wiedzy i dobrych pomysłów, także umiejętność
pozyskiwania klientów. A potem jeszcze
nawiązania z nimi właściwej relacji, tak
aby projekt mógł zadowolić wszystkie strony. Pracownia HS99 w swojej działalności
od samego początku postawiła na udział
w konkursach. Zdobywana dzięki wielu

Zakrystia koszalińskiej katedry, ulokowana pod ziemią, nie narusza średniowiecznej bryły świątyni, jest przestrzenna a jednocześnie nawiązuje w swej surowości do ascetycznego stylu epoki.

Temat z okładki
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Stawiając budynek,
tworzymy nową
przestrzeń, ale też
wpasowujemy go
w istniejącą. I one
obie podlegają
ocenie. Z tym
wiąże się nasza
odpowiedzialność.

Temat z okładki
Do kluczowych swoich prac właściciele
HS99 zaliczają podziemną zakrystię przy
koszalińskiej katedrze. Projektując ją, zrealizowali lekarską zasadę po pierwsze nie
szkodzić. Chodziło o to, by roboty nie zaszkodziły fizycznie katedrze, a po drugie, by
nie zaszkodzić jej estetycznie. Stąd pomysł,
aby ulokować ją pod ziemią. W ten sposób
nie rywalizuje ona z bryłą katedry. Trzecim
wyzwaniem było stworzenie odpowiedniej
atmosfery, aby kapłańska szatnia stała się
również przebieralnią duchową.

Nie trzeba wymyślać
prochu. My nie musimy
pozostawić po sobie
ikon. Wielką satysfakcją
będzie dodanie choćby
procentu do tej wielkiej
spuścizny projektowej.
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Na czarno od lewej:
Gall Podlaszewski, Wojciech Słupczyński, Adam Kulesza, Jacek Moczała
Na biało od lewej:
Dariusz Herman, Piotr Śmierzewski, Wojciech Subalski
nagrodom renoma, spowodowała zainteresowanie inwestorów. Taki sposób funkcjonowania to głównie wynik doświadczeń,
jakie z okresu pracy w USA i w Niemczech
przywiózł Piotr Śmierzewski. Dwa pierwsze
wygrane konkursy spowodowały, że koledzy ze studiów i z wojska – Dariusz i Piotr,
zdecydowali się na założenie własnej firmy.
Stąd HS99, czyli Herman/Śmierzewski i rok
1999. Z czasem dołączył trzeci partner –
Wojciech Subalski.
– Architekt ma ograniczone możliwości
zdobywania klientów – mówi Piotr. – Nie
możemy robić czegoś na zapas, położyć na
półce i czekać, aż ktoś przyjdzie i kupi. Jedyną formą naszego marketingu są dobre
realizacje naszych projektów.
– Wyznajemy zasadę, że nie ma tematów
niegodnych architekta – dodaje Dariusz. –
Jeśli ktoś przychodzi do nas i zgadza się na

naszą wizję, to jest ok. Ci, którzy nam zaufali, często wracali. Ale oczywiście zdarzają się
też takie sytuacje, gdy klient uważa, ze zna
się na architekturze lepiej od nas. Wtedy nic
z tego nie wychodzi.
Jak podkreślają architekci z HS99, ważne
jest, aby umieć skorzystać z przemyśleń poprzedników i jeśli są gotowe rozwiązania, to
należy je zastosować. Oczywiście nie chodzi
o cytaty. – Jeśli mam zaprojektować kościół,
to ja muszę wiedzieć jak wygląda sto najlepszych świątyń na świecie i dwadzieścia
z nich obejrzeć osobiście – deklaruje Piotr.
– Nie trzeba wymyślać prochu. My nie musimy pozostawić po sobie ikon. Wielką satysfakcją będzie dodanie choćby procentu do
wielkiej spuścizny projektowej.
Ulubione realizacje

Z tego ostatniego autorzy są najbardziej
zadowoleni. Z nowej, podziemnej zakrystii
do starej, która pełni obecnie funkcję przedsionka, wiodą schody, wspinaczka po których daje kapłanowi czas na przygotowanie
do spotkania z wiernymi. Umiejętnie dozowane światło wzmacnia efekt.
– Innym ulubionym przez nas obiektem
jest dom w Nowych Bielicach – mówi Dariusz Herman. – Jego realizacja musiała się
zakończyć w określonym czasie i zmieścić
w określonym budżecie. Musiał, zatem powstać z prefabrykatów. Udało się i cieszy nas
efekt, jaki udało się uzyskać przy tych ograniczeniach.
Oczywiście jest także sporo projektów,
które nie doczekały się realizacji. Spośród
nich Piotr Śmierzewski wymienia projekt
Muzeum Historii Polski, które miało powstać w Warszawie. Był wynikiem konkursu

Wybrane realizacje:
1997-2001 Koszalin, siedziba redakcji
”Głosu Pomorza”, ul. Mickiewicza 22
1998-2001 Koszalin, podziemna
zakrystia przy katedrze,
ul. Laskonogiego
2000-2002 Koszalin, Centrum
Handlowe „Galeria Emka”,
ul. Jana Pawła II 20
2007 Koszalin, budynek mieszkalny,
ul. Szpitalna

Temat z okładki

Jakie centrum
Żaden z naszych rozmówców nie podjąłby się zaprojektowania miasta od nowa, ale
bardzo kusząca jest dla nich wizja kompleksowego rozwijania przestrzeni istniejącej.
Przez taki pryzmat patrzą na Koszalin, gdzie
ścisłe centrum jest niewielkie. Na dodatek
znajduje się w nim wiele niemieszkalnej
zabudowy, m.in. garaży. Porównanie gęstości zabudowy tej części Koszalina z innymi
miastami pokazuje, że jest ona jedną z najniższych w Polsce.
– Warto zdać sobie sprawę, że myślenie
o mieście w kategoriach czteroletnich, to poważny błąd – podkreśla Piotr Śmierzewski.
– Powinno się tworzyć plany na kilkanaście
a nawet kilkadziesiąt lat. W cztery lata zaledwie można przygotować zestaw założeń,
które potem w zależności od mocy finansowych będą realizowane. Jeśli chodzi o nasze

centrum, to należy szukać miejsc pod zabudowę, a jest ich jeszcze bardzo dużo – podkreśla architekt.
– Kłopot z centrum polega także na tym,
że stare miasto zostało rozprute przez dwie
duże arterie na ćwiartki, które są ze sobą
połączone tylko w jedenastu miejscach –
dodaje Wojciech Herman. – Nie ma się co
dziwić, że nie mogą się tu utrzymać restauracje i sklepy. Bo centrum jest nieprzyjazne
i niedostępne. Każdy, kto chce się przespacerować ulicą handlową, wybierze centrum
handlowe Emka albo Atrium.
Uczynienie centrum Koszalina strefą
przyjazną jest ciągle najważniejszym wyzwaniem urbanistycznym w naszym mieście.
– Chyba tylko tu u nas mogło się zdarzyć
takie kuriozum jak zamknięcie ulicy Słowackiego przystankiem autobusowym. My
mówimy, że Koszalin ma chorobę wieńcową, bo wszystkie te boczne uliczki są pozatykane. Krew pompowana jest tylko dwiema
arteriami w śródmieściu. I żeby przejechać
z punktu A do punktu B, trzeba przebyć 3
km zamiast kilkuset metrów, co powoduje
sztuczny i niepotrzebny ruch. Zatem należy odetkać wszystkie arterie i zlikwidować
skrzyżowanie świetlne. Bo ono poszerza
ulice do kilku pasów, tylko po to żeby zrobić magazyn dla oczekujących na światłach
samochodów. Zwróćmy uwagę, że każda
szeroka arteria przed wjazdem do centrum
staje się wąska. Jesteśmy za systemem rond
i skrzyżowań równorzędnych – deklaruje
Dariusz Herman.

Wybrane nagrody:
1996 Koszalin, Radio Koszalin,
II nagroda w konkursie SARP
2005 Wrocław, Muzeum Architektury,
II nagroda w konkursie SARP
2007 Uniwersytet Gdański, Krajowe
Centrum Informatyki Kwantowej,
I nagroda w konkursie SARP
2011 Gdańsk, Gazownia, II nagroda
w konkursie SARP
2011 Katowice, Biblioteka
akademicka, Grand Prix
w konkursie Architektura Roku.

Przykładem modelowego zagęszczenia
zabudowy śródmieścia jest według architektów z HS99 kompleks Millenium, czyli
nowa zabudowa przy ul. 3 Maja. Tam nie ma
pustostanów, a mieszkania w obrębie Millenium cały czas drożeją.
Biuro projektowe HS99 powstało w 1999.
Od 2009 roku właścicielami pracowni są:
Dariusz Herman, Wojciech Subalski i Piotr
Śmierzewski. Najważniejsze projekty pracowni to Zakrystia Podziemna przy XIV-wiecznej katedrze oraz siedziba redakcji
„Głosu Pomorza” w Koszalinie, dom H8 pod
Warszawą, a także ukończona 2011 roku Biblioteka Akademicka na terenie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
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z 2009 roku. Jego istotę stanowi abstrakcyjny
budynek zamknięty w kuli, pozbawiony jakiejkolwiek martyrologicznej symboliki.
Nie doczeka się również realizacji projekt
zagospodarowania Rynku Staromiejskiego
w Koszalinie, którego centralnym punktem
miała być wieża o wysokości 72,5 metra, widziana znad morza i z której szczytu byłoby
widać morze. We wnętrzu zaprojektowano
windę z kawiarnią o powierzchni 100 m2. –
Szkoda, że się nie udało, bo to był pomysł
na odmianę oblicza naszego miasta – mówi
Wojciech Subalski.

foto: Fotografie z archiwum współautorów książki

Podróże

Indie
w grubym tomie
Kuba Grabski

Ta opowieść ma 17 współautorów. Połączyła wspólna pasja – poznawanie Indii. W końcu
postanowili opisać swoje wyprawy. Nie w popularnej dzisiaj formie internetowego bloga, lecz
w prawdziwej podróżniczej księdze.

e
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kskluzywne, ponad 500-stronicowe wydawnictwo, pełne
zdjęć wydrukowanych na kredowym papierze, nosi tytuł
„Namaste! Po prostu Indie”.
A zaczęło się wszystko od przyjaźni koszalinianki Anetty
Ostojskiej z młodym hinduskim lekarzem Ashishem Sadaną. Wyjazdy pani Anetty i jej znajomych do Indii stawały się
dużo łatwiejsze dzięki pomocy znajomego doskonale zorientowanego w miejscowych warunkach. – W ciągu kilkunastu
lat odwiedzaliśmy Indie wielokrotnie – mówi pani Ostojska. - I mimo
to mamy poczucie, że daleko nam do choćby połowy wiedzy o tej niezwykłej krainie, która wielkością porównywalna jest z Europą, ale od
Europy jest dużo bardziej urozmaicona. I kulturowo, i językowo, i religijnie, także pod względem krajobrazowym – twierdzi pani Anetta.
Indie nieznane
Osobie, która zna Indie, najtrudniej pogodzić się ze stereotypem,
że to biedny kraj. Oczywiście, bieda jest widoczna na każdym kroku,
głównie za sprawą bezdomnych, których można zobaczyć na ulicach
wielu miast. Jednak stanowią oni zaledwie ułamek liczby wszystkich
mieszkańców tego miliardowego kraju. Warto sobie uzmysłowić, że

w Indiach mieszka kilkadziesiąt milionów osób o statusie milionerów! Indie dysponują bronią jądrową i mają bardzo rozbudowaną sieć
informatyczną . Wytwórnie filmowe Bollywoodu kręcą ponad tysiąc
filmów rocznie. Do tego dochodzą bardzo dobre wskaźniki ekonomiczne i rywalizacja z Chinami o lepsze PKB.
Spotkania i handel
Hindusi odbywają w ciągu roku niewiarygodnie dużo spotkań towarzyskich. Oprócz świąt i wesel, każdy pretekst jest dobry, żeby się
odwiedzić i rozmawiać. Wydają się pogodzeni z losem, szukają szczęścia i miłości, w tym co mają. Nie okazują agresji. - Nigdy nie zostaliśmy okradzeni czy nachalnie zaczepieni – przekonuje Anetta Ostojska. - Niebezpieczna tam może być woda, bo zawiera amebę, która
jest szkodliwa dla zdrowia. Hindusi mają ją w sobie i nie są na nic
narażeni, ale dla Europejczyków to poważne zagrożenie.
Ze strony ludzi nic nam nie grozi.
Ogromne przestrzenie tego kraju to również wielkie różnice. Od
krajobrazu po sposób ubierania się i zwyczaje. Na południu Hindusi
inaczej wyglądają, są lepiej odżywieni, mają większy dostęp do owoców i zieleni. Jest tam mniejsze bezrobocie, i także mniej biedy ulicznej.

Podróże
Ale wszędzie kwitnie handel. - Uważam że w sposobie przekonywania
turystów do kupowania produktów Hindusi są absolutnymi mistrzami
– śmieje się pani Anetta. - Robią to prawie wszędzie i do tego są o niebo
mniej natrętni od sprzedawców w Egipcie czy Turcji. Nie zdarza się
szarpanie za rękę czy przekrzykiwanie. Grzeczność jest najważniejsza.
Kolorowe wesela
Zwyczaje weselne w Indiach wszędzie są podobne. Pojawia się na
nich od kilkuset do nawet kilku tysięcy osób. Bo zasada jest taka, że
przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, a sąsiad mojego
sąsiada jest moim sąsiadem i też mogą być zaproszeni. Przyjęcie weselne trwa kilka dni, co pochłania ogromne pieniądze. Dawniej wszystko było na głowie rodziny panny młodej, teraz coraz częściej koszty
dzielą się na pół. - Nie brakuje takich sytuacji, że dla potrzeb imprezy
weselnej, rodziny sprzedają wszystko, a potem do końca życia żyją bardzo skromnie – opowiada pani Ostojska. - W zależności od wielkości
imprezy, budżet może sięgać nawet kilkuset tysięcy dolarów. Wielokrotnie zastanawialiśmy się, dlaczego to wszystko jest takie drogie,
skoro Indie drogie nie są. I do tego zgodnie z tradycją, na tamtejszych
weselach nie ma ani kropli alkoholu. Zresztą Hindusi piją bardzo mało
albo wcale. Otóż bardzo dużo pieniędzy wydaje się na ozdoby kwiatowe, nie tylko samego lokalu weselnego, ale także domów, okolicy,
osiedli. Wszędzie tam pojawiają się girlandy i żywe kwiaty, bardzo
różne i bajecznie kolorowe. Dla nas jest to trochę kiczowate, ale Hindusi w ten sposób wyrażają swoją radość. Wygląd nas, Europejek na
takiej ceremonii, przy fantastycznie kolorowych sari Hindusek, był
bardzo poważny i stateczny. Oni używają dużej ilości złota i biżuterii,
i wszystkich gości weselnych obdarowują prezentami. Kiedyś była to
garderoba. Wypadało ją przyjąć, nawet jeśli miała nie ten rozmiar czy
fason. Teraz najczęściej daje się pięknie zapakowane kosze z owocami.

Sadhu
REKLAMA
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Canada
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od 10.040,-

Australia

i wiele innych ciekawych propozycji dla każdego

od 15.170,-

Podróże

Nie tylko indyjskie kobiety ładnie wyglądają w sari.

Przez tych kilka dni bardzo mało się tańczy, odbywają się różne obrzędy i dużo się rozmawia. Stoją namioty z kanapami, kelnerzy roznoszą
przekąski. Można sobie wyobrazić, jak długie może być składanie życzeń, przy tylu gościach. Ta czynność jest także oryginalna, bo polega
na wkładaniu do ust osoby czegoś słodkiego – opowiada pani Anetta.
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Indie zadziwiające
Jednym z zaskakujących hinduskich zwyczajów jest składanie wyrazów szacunku osobie starszej poprzez ukucnięcie i dotknięcie jej
w kostkę. - Byłyśmy kiedyś z koleżanką świadkami zabawnej sytuacji
– wspomina Anetta Ostojska. - Wchodziłyśmy do domu za Hinduską
ubraną w sari, a w progu witał nas jej teść. W pewnym momencie
nasza znajoma ukucnęła i sięgnęła do nogi gospodarza. Obie byłyśmy
pewne, że się zaplątała w sari i przewróciła, więc rzuciłyśmy się jej
z pomocą. Tymczasem, był to tradycyjny sposób okazania szacunku.
Ten zwyczaj jest wszechobecny, wobec rodziców, dziadków, czy po
prostu osób wiekowych.
Zmienia się, kiedyś powszechny, zwyczaj łączenia par przez rodziców. Jednym z powodów tej zmiany jest wszechobecny Internet, dzięki któremu młodzi sami mogą znaleźć sobie partnera na całe życie.
Ale nie jest tak, że internetowe znajomości kończą się bezproblemowo
małżeństwami. Otóż zanim młodzi staną się małżeństwem, ich rodziny często zatrudniają detektywów, żeby sprawdzili prawdomówność
matrymonialnych kandydatów - czy są tak przystojni jak się przedstawiają w sieci, czy rzeczywiście mają takie wykształcenie jak deklarują,
czy są zasobni i czy mają środki do utrzymania rodziny.
Ciekawostką jest fakt, iż jednym z kryteriów zamożności jest liczba
łazienek w prywatnych domach Hindusów. Nie zawsze potrafią powiedzieć, jaką powierzchnię mają ich mieszkania, ale zawsze podkreślają, ile jest w nich łazienek. Spędzają w nich dużo czasu, nie tylko
dbając o higienę, ale także relaksując się.
Czas na herbatę
Ważne miejsce w życiu Hindusów zajmuje herbata. Jest dla nich

Kilka godzin na złotych tronach, czas dla gości na fotografowanie się z młodymi.

świętością. Dzień się zaczyna od szklanki bardzo mocnego naparu.
Po wypróżnieniu i kąpieli, w poczuciu czystości zasiadają do posiłku,
przy którym również pije się herbatę. Europejczyków zaskakuje to, że
nie pije jej się wcale po południu. - Kiedyś chciałam ją sobie zamówić
o takiej porze. Byłam w towarzystwie Hindusa, który taktownie poprosił mnie żebym tego nie robiła – uśmiecha się pani Anetta. - Herbata w nieodpowiedniej porze, to prawdziwe faux pas.

Pozostałymi autorami „Namaste! Po prostu Indie” są: Dariusz Bastrzyk, Irena Bubicz, Marta Bukowska, Jarosław Bigosiński, Sylwia Janowicz, Jahangir Mangalia, Wojciech
Potrzebowski, Maciej Radzik, Ashish Sadana, Monika Sobota, Małgorzata Staniewicz, Jan Szewczyk, Joanna Zięba, Andrzej Zięba, Iwona Zwolińska i Dariusz Zwoliński.

Foto: Eryk Parysiak, Bartłomiej Szulczyński

Ludzie

Kuba Grabski

10

lat z EMKĄ

Trudno sobie wyobrazić dzisiejszy Koszalin bez Galerii EMKA, wraz z którą nasz miejski handel
wkroczył w XXI wiek. I być może niewielu z nas pamięta, że był to w całości koszaliński projekt
biznesowy.

k

iedy pomysł został ujawniony, nie brakowało osób, które
pukały się w czoło i mówiły: to się nie może udać. A kiedy
okazało się, że się udało, krytykowano monopol udziałowców galerii na zarabianie dużych pieniędzy, zapominając,
że dzisiaj to rynek decyduje o sukcesie.
EMKĘ stworzyły koszalińskie firmy i ich kapitał. W Koszalinie powstał projekt architektoniczny galerii. Miało to
wszystko znaczący wpływ na funkcjonowanie miasta, nie
tylko w sferze handlu. W okresie znacznie wyższego niż dziś bezrobocia powstało sporo miejsc pracy. Pojawiły nowe firmy, działające
w galerii czy firmy, które świadczyły dla niej usługi. W momencie powstania była to jedyna galeria handlowa w promieniu prawie 200 km.
Z czasem pojawiły się konkurencyjne sklepy wielkopowierzchniowe,
ale to właśnie Galeria EMKA zapoczątkowała te duże zmiany w Koszalinie. Dla miasta była to niewątpliwie dekada rozwoju.
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Kultura i działania charytatywne
Sama jubilatka była w tym czasie nie
tylko miejscem handlowym, ale także
miejscem rozrywki i spotkań. Zaoferowała
koszalinianom koncerty – zarówno profesjonalne, jak i takie, gdzie młode osoby
miały szansę na debiut przed publicznością. Organizowała i nadal organizuje różne wystawy, pokazy mody, zabawy dla najmłodszych, konkursy piękności z udziałem
małych miss, nastolatek a także pań 40+.
W ciągu ostatnich 10 lat w Emce odbyło

się również wiele imprez zupełnie niekomercyjnych, w tym charytatywnych. Wśród nich były kampanie społeczne, np. dotyczące miejsc
parkingowych dla niepełnosprawnych, zbiórki żywności, czy akcje
na rzecz koszalińskiego hospicjum. Od siedmiu lat Galeria EMKA
jest partnerem Europejskiego Festiwalu Filmowego „Integracja Ty
i Ja”. To wszystko w zgodzie z zasadą społecznej odpowiedzialności
biznesu, która oznacza dobrowolne uwzględnianie interesu społecznego i twórcze relacje z różnymi organizacjami oraz lokalnymi środowiskami.
Codzienność i przyszłość
Wrażenie robią statystyki. Otóż w ciągu 10 lat jubilatkę odwiedziło
ponad 33 miliony osób. Nie tylko koszalinian, bo na zakupy zjeżdżają tutaj klienci
z wielu okolicznych miejscowości i wczasowicze. Przez te lata sklepy się zmieniały.
Ale jak się okazuje, ze stu punktów handlowych startujących w 2002 roku 25 działa nadal pod tą samą nazwą.
Obiecujące są zapowiedzi właścicieli
galerii na temat jej rozbudowy. Ma się ona
rozpocząć w przyszłym roku, jej zakończenie przewiduje się na koniec 2014 roku.
W nowej części powstanie podziemny parking, wielkopowierzchniowy hipermarket
oraz najprawdopodobniej dysponujące
wieloma salami kino. Jak widać, mimo
poważnej konkurencji, EMKA trzyma się
krzepko i chce się rozwijać.

Ludzie

Wiesław Gronkiewicz, prezes Fundacji Centrum Innowacji Przedsiębiorczości
Zanim powstała EMKA, miałem oczywiście okazję bywać
w takich miejscach w Polsce i za granicą. Ale kiedy po raz
pierwszy pojawiłem się w EMCE, poczułem jakby prawdziwa
Europa zawitała do Koszalina. To, że na jednej powierzchni pod
dachem zgromadziło się tyle sklepów, było dla nas całkowitą
nowością. Spędziłem tam wtedy z małżonką dobre kilka godzin. Kiedy zostałem zaproszony do udziału w pokazie mody,
który odbywał się w galerii, zgodziłem się natychmiast, bo bardzo cenię sobie to, że
odbywa się tam sporo akcji charytatywnych i chętnie w jednej z nich wziąłem udział.
Satysfakcję budzi także to, że EMKA jest w całości wyrobem koszalińskim. Bardzo
podoba mi się niebanalna bryła budynku. Bardzo lubię ją oglądać w nocy. Cieszę się,
że wkrótce ruszy rozbudowa galerii.

Płk Krzysztof Żabicki, b. komendant Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie
Minęło kilkanaście miesięcy, od kiedy poproszono mnie bym wziął
udział w imprezie jaką był charytatywny pokaz mody VIP w Galerii
EMKA. Co pozostało w pamięci z tamtej „przygody” ? Zawsze kiedy przechodzę obok sceny, robiąc zakupy w galerii, uśmiecham się.
Przypominam sobie ten dzień, kiedy to z ogromną tremą chodziłem
po „wybiegu”, starając się wcielić w rolę modela zgodnie ze wskazówkami choreografa, co wcale nie było łatwe. Oficer, komendant, model
– to brzmi z lekka niewiarygodnie, a jednak doświadczyłem tego naprawdę. Cel był szczytny, i poświęcenie ogromne, by przełamać stereotyp, iż żołnierz to tylko krok defiladowy!

Krystyna Kościńska,
radna, w 2002 roku wiceprezydent Koszalina
Podjęta kilkanaście
lat temu decyzja o budowie Galerii Emka była
wynikiem oczekiwań
mieszkańców Koszalina.
Była też przykładem dobrej współpracy ówczesnych władz samorządowych z lokalnymi przedsiębiorcami. Z perspektywy czasu uważam, że była to słuszna
decyzja. Galeria od początku cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców
miasta i regionu, wpisując się na stałe w jego
krajobraz .Przez te 10 lat stała się nie tylko
miejscem zakupów, ale także miejscem w którym organizowane są imprezy o charakterze
kulturalnym i promocyjnym. EMKA otwiera
także swoje podwoje dla organizatorów akcji charytatywnych, włączając w nie również
firmy funkcjonujące w Galerii. W kilku takich przedsięwzięciach brałam udział, mając
ogromną satysfakcję. Bardzo lubię to miejsce.
Grażyna BielawskaCieśla, prezes zarządu
Miejskiej Energetyki
Cieplnej
Bardzo lubię EMKĘ
i w zasadzie, gdy czegoś
potrzebuję, to tam jeżdżę na zakupy. Generalnie nie lubię chodzić
bez celu, a tam na niewielkiej powierzchni
mogę znaleźć wszystko, czego potrzebuję.
Wydaje mi się bardzo ważne także to, że
dzieją się tam poza handlem inne rzeczy,
takiej jak występy artystyczne czy wystawy.
Z satysfakcją czytałam o akcjach charytatywnych, które niosły pomoc potrzebującym.
Do dziś pamiętam jak wszyscy się cieszyliśmy, że Koszalin ma swoją pierwszą galerię
i darzę ją wielkim sentymentem od dziesięciu lat. Mam nadzieję, że wielka dziura w ziemi obok EMKI, doczeka się wreszcie decyzji
i pieniędzy na zabudowę, i że będziemy się
cieszyć jeszcze większymi możliwościami
tego miejsca.
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Dariusz Herman, HS99, jeden z projektantów Galerii EMKA
Kiedy myślę o EMCE, to po pierwsze kojarzy mi się ona z dużym
zaufaniem, jakim obdarzył nas inwestor, a po drugie z uznaniem myślę o skuteczności i profesjonalizmie zamawiającego, który był przecież debiutantem w tej dziedzinie.
Kolejne skojarzenie to ogrom pracy, jaką musieliśmy wykonać
w rekordowo krótkim czasie. Jeszcze ciepłe rysunki zawoziliśmy na
budowę. Bywaliśmy tam po dwa razy dziennie. Pamiętam opowieść
dekarzy pracujących na dachu EMKI – na widok dwóch gości w czarnych płaszczach z rulonami mówili do siebie „acha, znowu batmany idą”.
I wreszcie skojarzenie osobiste. EMKA ma bardzo fajną konstrukcję żelbetową, którą
projektował profesor Jan Filipkowski (znany między innymi z zadaszenia amfiteatru).
Konstrukcja ta była na owe czasy bardzo nowatorska; pamiętam ogromne obawy i opory
wykonawcy. Największą trudność sprawiała konieczność betonowania w trybie ciągłym
przez około dwadzieścia godzin. Profesor Filipkowski osobiście przeszkolił brygady i kierował procesem. Wzruszające było widzieć niemłodego już wówczas konstruktora dyrygującego ogromną akcją przez cały czas betonowania. To wspomnienie dedykuję wszystkim
projektantom, oczywiście sobie w pierwszym rzędzie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
w Koszalinie otrzymało wyróżnienie w konkursie pn.
„Pracodawca organizator pracy bezpiecznej”.

Celem konkursu jest promowanie najlepszych praktyk w zakresie
bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym inspirowanie pracodawców
do tworzenia bezpiecznych i ergonomicznych miejsc pracy.
Organizatorem konkursu była Państwowa Inspekcja Pracy.

Ludzie

Ambasador patrzy na Seul,

Foto: Fotografie z archiwum p.p. Zofii i Krzysztofa Majków

myśli o Koszalinie

Świątynia Haeinsa, gdzie przechowywanne są najstarsze koreańskie matryce drukarskie

Mija właśnie rok, odkąd ambasadorem Polski w Korei Południowej został koszalinianin dr Krzysztof Majka. „Prestiż” poprosił go o podzielenie się wrażeniami z kraju, który w ciągu kilkudziesięciu
powojennych lat stał się światową potęgą gospodarczą.

z

godnie z konfucjańską tradycją, Koreańczycy wysoko
cenią sobie życie rodzinne, okazują szacunek rodzicom
i przodkom. Przykładają też wielką wagę do kształcenia
dzieci. Dobry rodzic uważa, że dzieci oprócz normalnych
zajęć szkolnych powinny wiele czasu poświęcać zajęciom
dodatkowym. Tak więc rodzice coraz dłużej pracują, aby
sfinansować kosztowne korepetycje, a dzieci mają coraz
więcej obowiązków. Głos w tej sprawie zabrał niedawno
sam prezydent Korei Lee Myung-bak, stwierdzając, że przecież nie
każdy młody Koreańczyk musi mieć ukończone studia uniwersyteckie. Z praktyki nauczyciela akademickiego wiem, że polscy studenci
nie mają oporów, aby ściągać od siebie na egzaminach i kolokwiach.
Studenci koreańscy nie dzielą się swoimi wynikami ze słabszymi rówieśnikami. Współzawodnictwo jest ich drugą naturą. Dlatego też
bardzo przeżywają porażki, które kończą się często nawet próbami
samobójczymi na tle zawiedzionych nadziei własnych i rodziców.
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Kraj festiwali
Charakterystyczne, że Koreańczycy wszystko to robią z pomysłem.
Kochają różnego rodzaju festiwale. Są więc festiwale kwitnącej wiśni,
pierwszego śniegu, kwitnącej azalii, czosnku, pomidorów itp. Kto
w Polsce pomyślałby, żeby zrobić muzeum kiszonej kapusty (a tym
jest kimchi – koreańska potrawa narodowa) lub marynowanych śledzi? Kto by pomyślał, by jechać 200 km od Seulu, by wziąć udział we
wspólnym wędkowaniu w jednej z setek wyrąbanych w stawie przerębli, oddalonych od siebie najwyżej o dwa metry? Są to elementy

rozwijania turystyki i inwestycji w jej infrastrukturę, które ostatecznie zwiększają dochody przedsiębiorców i miejscowych samorządów.
Jedynie w ubiegłym roku Koreańczycy potrafili dzięki tego rodzaju
atrakcjom przyciągnąć blisko 1 milion turystów zagranicznych.
Przykładem planowej i długofalowej działalności turystycznej
może być udział wyspy Jeju w światowym konkursie na siedem cudów natury. Władze wyspy zainwestowały w kampanię propagandową olbrzymie pieniądze, o jakich nasze Mazury – również uczestnik
konkursu – nie mogły nawet marzyć. Jeju znalazło się w pierwszej
siódemce, cel został osiągnięty. Wprawdzie pozostały niemałe długi
do spłacenia, ale w ciągu najbliższych lat honorem każdego Koreańczyka będzie odwiedzenie Jeju. Jestem przekonany, że ta urokliwa
wyspa przyciągnie też większą liczbę żądnych wrażeń turystów zagranicznych.
Skok do pierwszej ligi
Korea Południowa praktycznie w ciągu jednego pokolenia awansowała do elity krajów najbardziej rozwiniętych technologicznie.
Ogromny postęp dokonał się dzięki polityce gospodarczej ukierunkowanej na rozwój wybranych gałęzi przemysłu, skoncentrowany na
zaawansowanych technologiach oraz potężnych inwestycjach w rozwój wiedzy i badania naukowe. Początkowo technologie sprowadzano z zagranicy, aby później rozwijać własne.
Należy też pamiętać, że Koreańczycy są bardzo pracowici i zdyscyplinowani. Jest w nich jakiś szczególny rodzaj dynamiki, entuzjazmu i zbiorowego poczucia odpowiedzialności za osiągane wyniki.

Ludzie
Taka postawa wypływa niewątpliwie z silnie zakorzenionej tradycji
konfucjańskiej, kładącej nacisk na harmonię relacji społecznych. Koreańczycy, co może być czasami denerwujące dla obcokrajowców, są
święcie przekonani, że wszystko u nich jest najlepsze, największe, najszybciej zrobione i najpiękniejsze. Polakom przydałaby się odrobina
koreańskiego entuzjazmu oraz poczucia zbiorowej odpowiedzialności i dumy – tak, by nie niszczyć efektów własnych osiągnięć.

Taniec szamanek. Obchody Nowego Roku Księżycowego

Pęknięty półwysep
Mimo iż minęło blisko 60 lat od utrwalenia się podziału Półwyspu
Koreańskiego na dwa państwa – Koreańską Republikę Ludowo-Demokratyczną i Republikę Korei – Koreańczycy nie zapomnieli, że są
jednym narodem i wierzą, że pewnego dnia się zjednoczą. Tutejsi eksperci studiują uważnie wydarzenia w Europie Centralnej, począwszy
od polskiej Solidarności, upadku muru berlińskiego oraz analizują
koszty połączenia obu państw niemieckich. Wiara w zjednoczenie po
stronie Południa jest szczególnie silna w starszej części społeczeństwa.
Młodzież jest mniej sentymentalna i częściej zadaje pragmatyczne
pytania o skutki społeczne i koszty ewentualnego połączenia – a te
byłyby ogromne i niestety w większości musiałyby być poniesione
przez społeczeństwo południowokoreańskie. W przybliżeniu można
powiedzieć, że w przypadku zjednoczenia południowi Koreańczycy
musieliby zacisnąć pasa na następne pół wieku. Największym problemem nie byłoby jednak samo zjednoczenie, a wyrównanie różnicy
Z artystami pansori w tradycyjnych strojach

Przywiązanie do tradycji. Festiwal Kulturalny w Suwon

poziomu życia po obu stronach linii demarkacyjnej.
Nostalgia pozostaje

Na tle tradycyjnej architektury w Suwon - dawnej stolicy

Krzysztof Majka (ur. 1949) – pracował jako nauczyciel akademicki na Politechnice Koszalińskiej, pełnił funkcję konsula RP w Bombaju
i polskiego ambasadora w Indiach. Jako senator IV kadencji kierował
Komisją Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej. Był również
wicedyrektorem departamentu Azji i Pacyfiku w MSZ. Obecnie ambasador RP w Korei Południowej.
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Mimo Internetu, Skype’a i innych komunikatorów, świadomość
odległości od kraju i różnicy czasu (obecnie 7, a w zimie 8 godzin)
wywołuje czasami nostalgiczne nastroje. Od czasu do czasu, głównie w soboty lub niedziele, udaje się nam (pani Zofia towarzyszy
mężowi na placówce – przyp. red.) porozmawiać internetowo z kimś
z polskich przyjaciół. Śledzimy wszystko, co dzieje się w rodzinnym
mieście, głównie dzięki internetowym wydaniom gazet. Tęsknimy
za szumem Bałtyku i Koszalinem, a także za rodziną, przyjaciółmi
i wnuczkami. Mimo urozmaiconej koreańskiej kuchni, tęsknimy do
polskiego ciemnego chleba, wędlin i kaszy, której nie zastąpi najlepszej jakości ryż. Pragniemy pozdrowić wszystkich naszych przyjaciół
z Koszalina oraz wszystkich czytelników magazynu „Prestiż”, popularnym w Korei pozdrowieniem „Annyong haseyo”, co po polsku
znaczy mniej więcej „Powodzenia, jak się masz”.

Ludzie

Muzyka
jest wszędzie

Foto: Wojciech Grela

Kuba Grabski

Koszalin ma ostatnio szczęście do utalentowanych skrzypaczek. W ślady obsypywanej nagrodami
Agaty Szymczewskiej rusza właśnie siedemnastoletnia Roksana Kwaśnikowska, tegoroczna Młoda
Artystka Roku, laureatka Międzynarodowego Konkursu Muzyki Romantycznej w Nowym Jorku.
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a

ni rodzice Roksany, ani jej dwie starsze siostry nie muzy- się dookoła, ale kiedy zeszłam ze sceny, oglądałam pozostałe wystękują, ale muzyka zawsze była im bliska. Także za sprawą py. Poziom był bardzo wysoki. Wszyscy grali jeden utwór z akomrodzinnej tradycji, jako że dziadek i pradziadek dziewczyn paniamentem fortepianu. Ja wykonałam Poloneza D-dur Henryka
byli dyplomowanymi organistami. Rodzina szybko zauwa- Wieniawskiego.
żyła, że najmłodsza z sióstr, w odróżnieniu od większości
Roksana do drugiej klasy gimnazjalnej była uczennicą koszalińskiej
rówieśników, z uwagą wsłuchiwała się w dźwięki muzyki szkoły muzycznej. Od prawie trzech lat uczy się w Ogólnokształcącej
poważnej. W zerówce nauczyciele potwierdzili talent Rok- Szkole Muzycznej im. Zenona Brzewskiego w Warszawie. Wszystsany. Zaczęła uczyć się gry na skrzypcach. – Mam świado- ko za sprawą Jana Staniendy, skrzypka i kameralisty, profesora klasy
mość, że dla sąsiadów początki mojego grania były na pewno trudne skrzypiec na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w War– śmieje się. – Od kiedy pamiętam, chciałam być muzykiem. Choć szawie. Profesor zauważył ją na jednym z konkursów. Roksana zaczęnie ograniczam się do muzyki poważnej, to jednak ona zawsze była ła jeździć do niego na prywatne lekcje. Z czasem potrzeba było tych
na pierwszym miejscu. I niekoniecznie chodzi o utwory skrzypcowe. spotkań coraz więcej, aż w końcu naturalną decyzją stała się zmiana
Lubię Rachmaninowa, a najbardziej Beethovena. Od niego zaczę- szkoły. Rodzice długo zastanawiali się nad wyjazdem do Warszawy
ło się wszystko co dla mnie intrygujące w muzyce. Tak w ogóle to razem z córką, ale doszli do wniosku, że poradzi sobie sama, bo jest
muzykę słychać wszędzie, ona powstaje cały czas dookoła mnie, jest bardzo samodzielna i zdyscyplinowana. – Obie szkoły są fantastyczczęścią mnie. To nie tylko dźwięki instrumentów, ale także natury ne – mówi Roksana. – W Koszalinie miałam cudowne nauczycielki:
czy cywilizacji. Myślałam nawet kiedyś żeby pójść do lasu i pograć Jolantę Libicką, Ewę Głodowską-Woronin i Martę Bałdys. To właśnie
z drzewami, ale niestety mój instrument jest na to za delikatny – dzięki mojej dawnej szkole na IV Gali Koszalińskiej Kultury prezyzwierza się Roksana.
dent Koszalina wręczył mi tytuł Młodej Artystki Roku. Z kolei za
Momentem przełomowym w życiu siedemnastoletniej skrzypacz- sprawą mojej obecnej pani dyrektor, Magdaleny Radziejowskiej, będę
ki był występ w Carnegie Hall w Nowym Jorku. Wspomina, że sama mogła ponownie zagrać w Carnegie Hall. Jestem szczęściarą, bo mam
świadomość, kto występował tam przed nią, powodowała dreszcze. wspaniałych nauczycieli i wspaniałych rodziców – mówi Roksana.
Stanęła na deskach jednej z najJak potoczy się jej kariera,
słynniejszych sal koncertopokaże czas. Być może osiągnie
wych świata jako zwyciężczyni
takie sukcesy jak jej starsza
Międzynarodowego Konkursu
szkolna koleżanka Agata SzymRoksana Kwaśnikowska – (ur. 1994) uczennica koszalińMuzyki Romantycznej. – To
czewska, laureatka konkursu
skiej szkoły muzycznej, obecnie OSM w Warszawie. Laureatka
było naprawdę niesamowite
im. Henryka Wieniawskiego.
wielu konkursów regionalnych, ogólnopolskich i międzynaroprzeżycie – mówi. – Akustyka
Jednego jest pewna: chce być
dowych, m.in. w Nowym Jorku, Berlinie i Belgradzie. Stypenw tej sali jest magiczna. Mosolistką. – Jestem gotowa na
dystka Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci oraz programu
głabym tam grać codziennie.
ciężką pracę. Ale też ciągle nie
stypendialnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa NarodoweI oczywiście słuchać innych.
wiem, kiedy uda mi się uzyskać
go „Młoda Polska”.
Do chwili mojego występu byszczyt moich możliwości. Na
łam bardzo skupiona i nie inpewno cały czas do niego zmieteresowałam się tym, co dzieje
rzam – deklaruje Roksana.

Otwarcie sezonu letniego w Amfiteatrze

Największy wybór:
- tarcicy budowlanej i konstrukcyjnej
- boazerii, podłóg sosnowych,
podbitek, desek elewacyjnych
- łat, kontrłat, krawędziaków
- desek tarasowych, legarów
- listew montażowych i wykończeniowych
- płyt wiórowych, OSB, sklejek

CENY PRODUCENTA
Koszalińskie Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego
Koszalin, ul. Bohaterów Warszawy 5
tel. 094 343 20 10, tel. 608 487 133
e-mail: sf_koszalin@kppd.pl

Rok założenia 1950

Ludzie

Osiągniemy standardy
świata zachodniego
Rozmowa z prof. Tadeuszem Bohdalem, rektorem – elektem Politechniki Koszalińskiej

w
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Foto: Andrzej Paczkowski

mijającej właśnie kadencji jest pan prorektorem „ds.
nauki i współpracy z gospodarką”. Tymczasem pański
następca na tym stanowisku, prof. Witold Gulbiński,
prorektor – elekt, ma się zająć sprawami „nauki i rozwoju”. Czyżby współpraca z gospodarką Politechnice
nie wychodziła?
- To nie tak. Pan profesor Gulbiński będzie miał
rozszerzony zakres
obowiązków, bo przejmie moje
obecne, czyli będzie prorektorem
ds. nauki i niejako w ukryciu –
współpracy z gospodarką, ale
jednocześnie będzie zajmował
się rozwojem uczelni. Postanowiłem, że nazwa będzie krótsza,
ale obowiązki szersze. Zresztą
pojęcie rozwoju mieści w sobie
również kontakty i współpracę z gospodarką. Tu nic się nie
zmienia.
- Rynek pracy promuje inżynierów - nie mają oni kłopotów
ze znalezieniem pracy. Tymczasem na PK większość studentów
studiuje dziedziny nietechniczne, po których o pracę trudno.
- Jesteśmy uczelnią techniczną, ale jednocześnie na Pomorzu
Środkowym jedyną tak dużą publiczną szkołą wyższą. Dlatego
chcąc wypełnić misję publicznej
szkoły wyższej, poza studiami
technicznymi, o które bardzo
dbamy i rozwijamy, tworzymy
również dla młodzieży z regionu ofertę nietechniczną. Chodzi
o to, by ta młodzież nie musiała
szukać po Polsce uczelni spełniającej jej wymagania. Dopasowujemy się więc do zapotrzebowania rynku.
- Obserwacja rynku pracy pokazuje, że absolwenci specjalności nieinżynierskich mają problemy ze znalezieniem pracy. To, że
produkujecie bezrobotnych musi frustrować nauczyciela akademickiego.
- Nie nastawiamy się na produkcję bezrobotnych. Kiedy mówię
o potrzebach rynku, mam na myśli studentów i ich oczekiwania. Jeśli ta młodzież nie podejmie studiów humanistycznych na miejscu,
wyjedzie do dużych miast, albo nie będzie studiować w ogóle. Nie
każdy ma predyspozycje do nauk ścisłych, a więc i do studiowania
kierunków technicznych. Możliwości wyboru powinny być szerokie
i zróżnicowane. My je zapewniamy.

- Prognozy demograficzne wskazują, że aż do 2022 roku liczba potencjalnych studentów będzie dramatycznie malała. Jak PK
chce się obronić i przetrwa?
- Mamy świadomość tendencji i od lat przygotowujemy się na
okres niżu demograficznego. Tworzymy nowe kierunki techniczne
i nietechniczne, dzięki czemu liczba studentów nam drastycznie nie
spada. Z drugiej strony uczelnia to nie tylko ośrodek dydaktyczny,
to także ośrodek naukowy prowadzący badania naukowe. I na
to stawiamy: żeby pracownicy
w coraz większym stopniu rozwijali prace badawcze, prowadząc jednocześnie dydaktykę.
Staramy się o pozyskanie funduszy na rozwój, na badania,
na aparaturę. Chcemy osiągnąć
standardy świata zachodniego,
gdzie profesor albo doktor prowadzi poważne badania naukowe, komercjalizuje ich wyniki,
a jednocześnie uczy studentów,
nie będąc przeciążonym pracą
nauczycielską. W latach 90. i na
przełomie wieków mieliśmy
dużo pracy dydaktycznej, bo
liczba słuchaczy dochodziła do
18 tysięcy osób, ale to zmniejszało ilość czasu poświęcanego na
prace badawcze. Teraz wracamy
do normalności.
- Z prawie tysiącem pracowników, w tym 537 nauczycielami akademickimi, PK
jest największym pracodawcą
w Koszalinie i instytucją o potencjalnie największym oddziaływaniu na środowisko.
Tymczasem można odnieść
prof. Tadeusz Bohdal
wrażenie, że nie istnieje w życiu
lokalnej społeczności. Idę o zakład, że zapytany na ulicy przechodzień miałby trudność z wymienieniem kilku nazwisk ludzi związanych z uczelnią. Dlaczego
PK odwraca się od miasta?
- Trudno mi się zgodzić z takim twierdzeniem. Uczestniczymy we
wszystkich wydarzeniach w mieście. Współpracujemy z organizatorami konkursów gospodarczych, z Naczelną Organizacją Techniczną, Koszalińską Izbą Przemysłowo-Handlową, z Urzędem Miasta,...
- Trudno jednak dostrzec aktywność ludzi z Politechniki w życiu społecznym miasta, może poza pojedynczymi aktami zaangażowania politycznego.
- Nie jestem za tym, żeby wikłać politechnikę w sprawy polityczne.
Każdy, kto ma takie ambicje, może to robić na własny rachunek. Jako

Ludzie

prof. Danuta Zawadzka

znacznego stanowiska. Poparcie nie wybrzmiało w przestrzeni
publicznej.
- Takie oświadczenia rzeczywiście nie wydawaliśmy, ale kiedy jesteśmy pytani, czy to ja, czy obecny rektor, mówimy o poparciu dla
tych planów. Na razie władze państwowe chcą, żeby społeczeństwo
się wypowiedziało. Dobrze, że dyskusja się rozpoczęła. Być może
obawy opadną. Na pewno zawsze pozostanie grupa osób, które będą
protestować. Ja się zresztą nie dziwię właścicielom pensjonatów
w Gąskach. Myślę jednak, że jeśli otrzymają racjonalne rekompensaty, zaakceptują konieczność. Jako państwo nie mamy alternatywy.
Pytanie w referendum nie powinno brzmieć: czy jesteś za elektrownią
atomową, ale czy chcesz, żeby twoje dzieci siedziały przy świeczce.
Nawet gdybyśmy całe wybrzeże zabudowali wiatrakami, nie osiągniemy potrzebnej nam mocy. Poza tym jest to energia produkowana
okresowo, w zależności od warunków wiatrowych. Wymaga współpracy z dużym systemem energetycznym, żeby kompensować okresy
wyższego i niższego zasilania. Co miałoby zasilać ten system? Konwencjonalne elektrownie węglowe, drogie i trujące? Nie tędy droga.
- Jaki cel osobisty postawił pan sobie jako rektor?
- Chcę, żeby uczelnia dalej się rozwijała. Mam na myśli nie tylko
budowę nowych obiektów: centrum konferencyjnego przy ul. Kwiatkowskiego i czterech budynków przy ul. Śniadeckich – laboratoryjnych dla Wydziału Mechanicznego i siedziby Biblioteki Głównej.
Chodzi mi również o odpowiedni klimat do pracy i studiowania. Byłem prodziekanem ds. studenckich i wiem, jakie problemy miewają
studenci. Uważam, że nie można nikogo łatwo skreślać, ale zapewnić
mu odpowiednie wsparcie. To ważne, żeby uczelnia była przyjazna
studentom. No i zależy mi bardzo na rozwoju badań naukowych ,
których efekty będą miały zastosowanie praktyczne, przemysłowe.
- Czyli jednak współpraca z gospodarką.
- Choć nie będzie to łatwe, bo nasz przemysł jest słabo rozwinięty,
inaczej niż na południu kraju. Na szczęście pojawiają się nowe możliwości finansowania. Rząd powołał dwa lata temu rozpoczynające
teraz praktyczną działalność Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Tworząc konsorcja z firmami, można składać wnioski konkursowe
o dofinansowanie badań. Jest jeden istotny warunek: finałem musi
być wdrożenie. Liczymy, że koszalińskie firmy będą zainteresowane
współpracą. Złożyliśmy już kilka projektów, przygotowujemy kolejne.
Jeśli przedsiębiorcy zobaczą, że można pozyskać pieniądze na rozwój,
zechcą wchodzić we współpracę z nami i proponować tematy badawcze do rozpracowania. Bardzo na to liczę.
Rozmawiał: Andrzej Mielcarek

prof. Kazimierz Szymański

prof. Witold Gulbiński

Nowy rektor Politechniki Koszalińskiej obejmie urząd 1 września br. Wraz z nim rozpoczną czteroletnią kadencję prorektorzy: prof. dr.
hab. Danuta Zawadzka (odpowiedzialna za kształcenie), prof. dr hab. inż. Witold Gulbiński (nauka i rozwój) oraz prof. dr hab. Kazimierz
Szymański (sprawy studenckie).
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szkoła powinniśmy być neutralni. Co do współpracy z miastem, to
proszę spojrzeć na to, że utworzyliśmy wspólnie Park Technologiczny
S.A., czy podjęliśmy wspólnie budowę hali sportowo-widowiskowej.
To są konkrety. A naukowcy to taki rodzaj ludzi, którzy skupiają się
przede wszystkim na pracy naukowej. Ona bardzo absorbuje. Jeśli
ktoś chce zaliczać szczeble rozwoju - doktorat, habilitację, profesurę to nie pracuje 40 godzin tygodniowo, ale co najmniej dwa razy więcej.
Czasu na inne formy zaangażowania zostaje niewiele.
- Pytam o to, bo mam poczucie niedosytu. Politechnika jest właściwie jedynym tak zwartym ośrodkiem, z którego mogłyby płyną
istotne pomysły rozwojowe dla miasta, a ja ich nie dostrzegam.
Wygląda to tak, jakby politechnika zamknęła się w sobie.
- Staramy się być centrum popularno-naukowym. Organizujemy
otwarte spotkania na różne tematy, okresowo - konferencje dotyczące bardziej popularnych dziedzin. Uruchomiliśmy dwa uniwersytety:
trzeciego wieku, który ma ponad 500 słuchaczy i dziecięcy. Wspólnie
z samorządami robimy spotkania popularyzujące naukę. We wrześniu
odbywa się festiwal nauki, kiedy goście zjeżdżają z całego regionu.
Prowadzimy akcję „Dziewczyny na politechniki”, dni otwarte uczelni,
spotkania w firmach. Proszę zauważyć, że trochę tego jednak jest.
- Niewykluczone, że w pobliżu Koszalina powstanie pierwsza
polska elektrownia atomowa. Jak pan, jako rektor – elekt, odnosi
się do planów budowy atomówki?
- Patrzę na to również z punktu widzenia zawodowca, bo z wykształcenia jestem energetykiem. Nie boję się atomu. Obecnie pracuje
na świecie 500 takich siłowni i prawie nic się nie dzieje. Czarnobyl to
była stara technologia i jakieś tajemnicze eksperymenty tam prowadzone. Fukushima to z kolei trzęsienie ziemi o skali nie do przewidzenia. Można zbudować idealnie zabezpieczony obiekt, ale jeśli ziemia
się rozstąpi, nic nie można poradzić. My mamy to szczęście, że żyjemy
w bardzo stabilnej strefie geologicznej. Dla naszej politechniki byłaby
to rzeczywiście duża szansa. Do obsługi eksploatacyjnej potrzeba będzie tysiąca inżynierów. Gdyby przyjąć, że rocznie wykształcimy stu,
to byłoby to zadanie dla uczelni na lata. Zresztą energetyka jądrowa to
także badania naukowe. I w nich również upatrujemy perspektyw dla
siebie. Niektóre uczelnie już uruchomiły kierunki związane z energetyką jądrową. My również o tym myślimy. Kompletujemy kadrę.
Mamy doświadczonych energetyków na Wydziale Mechanicznym
oraz wybitnych fizyków na Wydziale Elektroniki i Informatyki, w Instytucie Mechatroniki, Nanotechnologii i Techniki Próżniowej i innych potrzebnych specjalistów.
- Jednak PK nie zajęła w sprawie elektrowni atomowej jedno-
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fot. Radosław Brzostek

Motoryzacja

Prezydent
na resorach
Kuba Grabski

To nic, że paliwożerne i drogie w utrzymaniu. Ważne, jakie wrażenie robią na ludziach. I do
tego to majestatyczne bujanie na resorach.

REKLAMA

Czym jeżdżę?

Lincoln Continental Mark III
dwudrzwiowy coupe
Rocznik: 1969
Silnik: V8
Pojemność: 8,5 l
Moc: 370 KM
Spalanie: ok 18l/100km

Oferta w autoryzowanych punktach sprzedaży biorących udział w promocji. Oferta zarezerwowana
dla Klientów indywidualnych. Promocja dotyczy samochodów zamówionych od 7.05.2012 do
31.05.2012 i wydanych do 16.06.2012. Liczba samochodów, modeli i wersji objętych ofertą
jest ograniczona, Modele i wersje prezentowane na zdjęciach mogą odbiegać od rzeczywistych.

DREWNIKOWSKI Sp. z o.o.Koszalin, ul. Piastowska 1, tel. (94) 343 09 93

Motoryzacja

s

wojego 43-letniego Lincolna Continentala Ryszard Dutczak, znawca samochodów, absolwent koszalińskiej samochodówki, wypatrzył
podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ cena wydała
mu się atrakcyjna, a zawsze chciał
mieć taki samochód, dokonał zakupu i sprowadził go nad Bałtyk drogą morską. Wygląd samochodu miłośnikom kina
amerykańskiego może się kojarzyć ze służbami specjalnymi, np. FBI. Panu Ryszardowi
bardziej z latami świetności Elvisa Presleya.
Lincoln nie był w pełni sprawny, ale usterki
okazały się raczej drobne. Z częściami nie
było żadnego problemu, bo dziś renowacja
starych aut to na świecie prawdziwy przemysł. Samochód składa się niemal wyłącznie
z oryginalnych elementów, zresztą aby można go było zarejestrować jako pojazd zabytkowy, musiało ich być co najmniej 70%.
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Przejażdżka z klasą
Limuzyna ma prawie 5,5 metra długości,
więc trzeba się jej „nauczyć” np. przy parkowaniu. Sama jazda jest bardzo przyjemna,
a nawet dostojna, bo auto ma bardzo elastyczne zawieszenie. Waży prawie 2,5 tony,
więc dla bezpieczeństwa lepiej nie jeździć
nią zbyt szybko. Choć, jak twierdzi właściciel, dość swobodnie osiąga prędkość 140
km/h. Wygląda jakby miało bardzo duży
bagażnik, ale na klapie jest miejsce na zapasowe koło, a do tego dość dużo miejsca
zajmuje prawie 90-litrowy zbiornik paliwa,
umieszczony w tylnej części bagażnika. Ta
objętość nie dziwi, kiedy wie się, że pojazd
spala ok. 18 l/100km. W sześcioosobowej
kabinie znajdujemy z przodu kanapę dla
3 osób z elegancką tapicerką z szarej skóry
i elektrycznie regulowane szyby i siedzenia.
Auto kilkakrotnie już wiozło znajome pary

młode do ślubu i oczywiście zawsze wzbudzało duże zainteresowanie na ulicy. Trudno
się za nim nie obejrzeć.
Silnik z ciężarówki
Lincoln pana Ryszarda ma wielki wolnossący, ośmiocylindrowy silnik o pojemności

8,5 litra. Dzisiaj największe z produkowanych mają ok sześciu litrów. Podczas wojny
Amerykanie przekazali Rosjanom technologię produkcji takich maszyn i były one
używane m.in. w ciężarowych Ziłach, które
miały 8 ton ładowności. Auto ma moc 370
KM. Było produkowane przez cztery lata –
od 1968 do 1972 roku.

Zdrowie i uroda

Szczepienia

j

fot. archiwum redakcji

przed egzotyczną podróżą
Medyczne przygotowanie do podróży w tropiki, w tym odpowiednie szczepienia, profilaktyka przeciwmalaryczna i skompletowanie
apteczki, są czymś jak pasy bezpieczeństwa chroniące zdrowie i życie.

ak ocenia dr Anna Kuna z Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej (UCMMiT) w Gdyni, przygotowania do podróży, zwłaszcza w kraje tropikalne, najlepiej zacząć
na 6-8 tygodni przed wyjazdem. – Nawet w przypadku podróży last minute można zabezpieczyć się medycznie. Niektóre
szczepienia działają od razu, w innych przypadkach zamiast szczepionki podaje się immunoglobuliny, a leki przeciw malarii można
zacząć brać nawet na dzień przed wyjazdem – tłumaczy dr Kuna.
Przypomina, że aktualną listę poradni zajmujących się medycyną podróży na terenie Polski można znaleźć na stronie (www.
cimp.pl/lista-poradni.pl). Możliwe jest również uzyskanie porady internetowej na stronie CIMP, co ma jednak tę wadę, że nie
można w ten sposób uzyskać recepty np. na lek przeciw malarii.
Wśród innych wiarygodnych stron internetowych, na których można znaleźć informacje o właściwym przygotowaniu do wyjazdu
specjalistka wymienia portal Centrów Kontroli i Prewencji Chorób
w Atlancie (www.cdc.gov/travel) lub stronę Światowej Organizacji Zdrowia (www.who.int/ith). Są to jednak strony anglojęzyczne.
Dr Kuna przypomina, że w turystycznym ruchu międzynarodowym istnieje tylko jedno obowiązkowe szczepienie – przeciwko żółtej gorączce. Dowodem na to, że zostało wykonane jest tzw. żółta
książeczka. Uzyskany w niej wpis jest jednak ważny dopiero po 10
dniach, bo wówczas pojawia się odporność. – Warto o tym pamiętać, aby uniknąć szczepienia na granicy egzotycznego kraju, gdzie
warunki higieniczne mogą być bardzo złe – przekonuje specjalistka.
Reszta to szczepienia zalecane: szczepienie przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A), czyli tzw. żółtaczce pokarmowej, wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (WZW B),
jeśli nie było się szczepionym, durowi brzusznemu, a także ja-

pońskiemu zapaleniu mózgu i wściekliźnie oraz przypominające
szczepienie przeciw tężcowi, błonicy, ewentualnie przeciw polio
i krztuścowi. Zestaw szczepień zależy przede wszystkim od rejonu, w który się udajemy, warunków pobytu i wieku podróżnika.
Dr Piotr Kajfasz z Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie
zwraca uwagę, że realnym zagrożeniem dla życia osób z rejonów niemalarycznych, które podróżują w tropiki jest malaria. Co roku zarodźcem malarii zaraża się 15 tys. Europejczyków. W Polsce od 1984
r. odnotowano 23 zgony z powodu malarii przywiezionej z tropiku,
nie wliczając w to obywateli RP, którzy zmarli z jej powodu za granicą.
Profilaktyka przeciwmalaryczna polega na zabezpieczaniu się przed
ugryzieniami komarów przenoszących zarodźce malarii (przez stosowanie repelentów, moskitier, odpowiedniego ubioru) oraz profilaktycznego stosowania leków, które przepisuje się na receptę. – Stanowczo odradzam kupowanie ich na Allegro – zaznacza dr Kajfasz.
Z danych przedstawionych przez dr Kunę wynika, że co najmniej połowa podróżujących cierpi na tzw. biegunkę podróżnych. Najczęściej jesteśmy na nią narażeni podczas wypraw do krajów Afryki, Ameryki Środkowej, części Ameryki
Południowej, Azji, zwłaszcza południowej. Schorzenie to może
wyłączyć nas z aktywności na kilka dni, dlatego warto stosować podstawowe zasady profilaktyki. Brzmią one: ugotuj, zaparz,
obierz albo zapomnij (z j. ang. Boil it, Cook it, Peel or Forget it).
Według specjalistki, najbezpieczniej jest spożywać potrawy przygotowywane świeżo na naszych oczach, smażone w głębokim tłuszczu,
unikać kremów, sosów, majonezu, pić napoje tylko zabutelkowane
fabrycznie. – Ciągłym błędem jest stosowanie kostek lodu niewiadomego pochodzenia, czy picie napojów otwartych w hotelach i przelanych do dzbanków – mówi dr Kuna.
pap

Kobiety bardziej zazdroszczą koleżankom niż kolegom
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Rywalizacja w miejscu pracy częściej dotyczy kobiet niż mężczyzn. Najbardziej zazdroszczą one koleżankom atrakcyjności, wpływów i dominacji.
W przypadku obu płci zazdrość wzbudzają natomiast kompetencje społeczne innych ludzi.

fot. DigiTouch

r

ywalizacja w obrębie jednej płci ewolucyjnie podyktowana
jest pragnieniem uzyskania i utrzymania dostępu do płci przeciwnej – twierdzi Rosario Zurriaga z Uniwersytetu Walencji,
która wraz z naukowcami z Hiszpanii, Holandii i Argentyny
badała różnice pomiędzy podejściem męskim i kobiecym.
Naukowcy podzielili odczuwane przez uczestników badań emocje na
zazdrość charakteryzowaną jako poczucie zagrożenia lub straty związanej z obecnością rywala lub rywalki oraz zawiść, definiowaną tu
jako reakcja na sukces odniesiony przez inną osobę, jej umiejętności
i cechy, które są przez nas pożądane. – Celem naszych badań było
wyjaśnienie roli, jaką w miejscu pracy odgrywają takie emocje jak
zazdrość i zawiść. Te uczucia nie były dotychczas analizowane w kon-

Zazdrość to przejaw rywalizacji kobiet

tekście zawodowym, choć mogą powodować stres, konflikty i negatywnie wpłynąć na zatrudnione osoby – zauważa psycholog.
pap

AUTORYZOWANE GABINETY STOMATOLOGICZNE
ANKYLOS IMPLANT SYSTEM

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

„PROFILAKTYKA”
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lek. Paweł Stanisławski
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Repelenty, czyli jak
wystraszyć kleszcza

Szanowni Państwo,
z przyjemnością informujemy, że w ramach
podstawowej opieki zdrowotnej przyjmuje
w naszej przychodni lek. Ryszard Ryś,
specjalista chorób wewnętrznych i diabetologii.
Ryszard Ryś: lekarz – diabetolog
z ogromnym doświadczeniem,
który przez 25 lat prowadził w
Koszalinie przychodnie przeciwcukrzycowe. Zdecydował się
podjąć współpracę z POZ Profilaktyka, świadcząc konsultacje dla
osób z problemami cukrzycowymi
w ramach opieki lekarza rodzinnego.

Szczegółowe informacje na temat
zapisów można uzyskać pod nr
tel. 94 347-74-82; 504 013 814
Podstawową opiekę zdrowotną
sprawują także panie:
- Barbara Głogoza
lekarz internista i pulmonolog
- Maria Rogalińska
lekarz rodzinny i pediatra

fot. archiwum redakcji

ul. Staszica 8a, 75-449 Koszalin
nzozprofilaktyka@wp.pl
www.pstanistawski.pl
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Przed roznoszącymi choroby kleszczami warto
zabezpieczyć siebie i swoje zwierzęta, nawet
idąc na spacer do parku - przekonują eksperci.

leszcze na nas polują – mówi dr Aleksandra Gliniewicz
z Państwowego Zakładu Higieny. – Reagują na dwutlenek węgla, kwas mlekowy, kwas masłowy, amoniak, ciepło, cień i wibracje. Lubią liściaste lasy. Ich bezbolesnego
ukłucia można nie zauważyć. Dlatego, by się ich ustrzec,
lepiej unikać siadania na trawie i uważnie oglądać swoje ubranie.
Kleszcz szuka delikatnych miejsc, pod kolanem czy za uszami. – Wracając ze spaceru po parku lub lesie, warto dokładnie obejrzeć skórę.
Przed upływem 12 godzin zakażenie nam nie grozi, ale im później
po tym terminie, tym większe ryzyko – wyjaśnia prof. Stanisława
Tylewska-Wierzbanowska z PZH. – Dwadzieścia żyjących w Polsce
gatunków kleszczy przenosi kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę
i wiele innych groźnych chorób. Nie wszystkie kleszcze roznoszą choroby, ale nigdy nie wiadomo, czy nie ugryzł nas zakażony osobnik.
Na razie można się zaszczepić tylko przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu, które mogą przenosić wszystkie postacie rozwojowe kleszczy – od osobników dorosłych, po nimfy i niemal niewidoczne larwy. – Zaszczepienie się zimą albo wczesną wiosną
zapewnia ochronę już od początku aktywności kleszczy, czyli od
kwietnia do października – mówi prof. Włodzimierz Gut z Zakładu Wirusologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
Objawy zapalenia mózgu pojawiają się w ciągu dwóch tygodni
i przypominają grypę. W 70-80 proc. przypadków zostaje ona zahamowana w tej pierwszej fazie. U reszty zakażonych osób wirusy przedostają się do centralnego układu nerwowego, gdzie mogą
wywołać zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych lub mózgu.
Niebezpieczną chorobą jest też borelioza, której charakterystycznym objawem jest stopniowo rozszerzające się zaczerwienienie, ale objaw ten nie zawsze występuje. Na szczęście boreliozę można wyleczyć antybiotykiem. Z kolei kleszczowa
limfadenopatia, zwana TIBOLA może dawać objawy podobne
do choroby nowotworowej (powiększenie węzłów chłonnych).
Eksperci szacują, że na terenie Polski 10-15 proc. kleszczy może być zarażonych chorobotwórczymi mikrobami.
- Skuteczną taktyką jest odstraszanie ich za pomocą substancji chemicznych, czyli tzw. repelentów – informuje dr Aleksandra Gliniewicz z PZH. – Środki roślinne mogłyby się wydać bezpieczniejszą
alternatywą dla syntetyków, ale w dużych stężeniach drażnią skórę.
Otrzymywany z goździków eugenol jest mutagenem, zaś citronellol
źle ponadto wpływa na rozrodczość i układ nerwowy. Za najskuteczniejsze uważane są od lat preparaty zawierające syntetyczny DEET.

REKLAMA

Dobrze chronią przed kleszczami długie rękawy, spodnie, skarpety,
buty zakrywające stopę. Niektóre firmy produkują odzież impregnowaną substancjami odstraszającymi, zwłaszcza permetryną – mówi
dr Gliniewicz. Na rynku pojawiła się permetryna w sprayu, która pozwala nadać zwykłym ubraniom właściwości odstraszające kleszcze.
- Jeśli kleszcz jednak się przyczepi, nie należy stosować smarowania tłuszczem czy przypalania. Lepiej chwycić go plastikową pęsetką, podważyć i wyciągnąć lub odessać specjalnym
przyrządem – radzi prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska.
Także psy i koty narażone są na choroby przenoszone przez kleszcze,
zwłaszcza powodowaną przez pasożyty babeszjozę – mówi Katarzyna
Trojanowska, lekarz weterynarii. Objawy tej choroby to wysoka gorączka, blade, zażółcone śluzówki oraz ciemna barwa moczu, przypominająca herbatę. Jeśli szybko nie zostanie podjęte leczenie, zwierzę
może nie przeżyć. Rozwiązaniem może być stosowanie odstraszających kropli aplikowanych na skórę (raz na 4 tygodnie) lub obroży
z repelentami.
pap

Kolor oczu ma związek
z chorobami skóry

Zaprasza do
nowej siedziby
ul. Traugutta 31
w Koszalinie

Niebieskoocy najrzadziej mają na skórze białe plamy, natomiast
osoby o brązowych oczach są najmniej narażone na najgroźniejszy
nowotwór skóry - czerniaka.

fot. archiwum redakcji

Świadczymy usługi w zakresie:

d

o takich wniosków doszli naukowcy z University of Colorado w Denver (USA). Wykazały one, że w przypadku
osób o niebieskich oczach szczególnie rzadko występuje
choroba zwana bielactwem (vitiligo), w której nieprawidłowe działanie układu odpornościowego niszczy komórki wytwarzające barwnik, co prowadzi do pojawiania się na
skórze i włosach białych plam. Michael Jackson twierdził, że to właśnie bielactwo było odpowiedzialne za zmiany w jego wyglądzie.
Bielactwo wiąże się z innymi zaburzeniami autoimmunologicznymi – np. chorobami tarczycy, cukrzycą typu 1, reumatoidalnym
zapaleniem stawów czy toczniem. Krewni osób cierpiących na bielactwo także mają skłonność do chorób autoimmunologicznych.
Specjaliści z Denver przebadali niemal 3000 Amerykanów pochodzenia europejskiego z bielactwem – udało się zidentyfikować 13
nowych genów predysponujących do tego rodzaju zmian. Wśród
osób z bielactwem 27 proc. miało oczy niebieskie lub szare, 43 proc.
– brązowe, 30 proc. – zielone. Statystyczny rozkład koloru oczu w populacji Amerykanów europejskiego pochodzenia jest odmienny – 52
proc. ma oczy niebieskie lub szare, 22 proc.- zielone, zaś 27 brązowe.
Przy okazji wyszedł na jaw związek koloru oczu z ryzykiem wystąpienia czerniaka. Jak wyjaśnił kierujący badaniami dr Richard Spritz,
pod względem genetycznym bielactwo i czerniak są dwiema skrajnościami, toteż geny, które sprzyjają jednemu zaburzeniu, chronią przed
drugim. Układ odpornościowy osób z bielactwem wyjątkowo aktywnie niszczy zmienione nowotworowo komórki barwnikowe, zaś niższa aktywność immunologiczna sprzyjająca wystąpieniu czerniaka
rzadko prowadzi do bielactwa.
pap

medycyny pracy: badania wstępne, okresowe,
kontrolne, psychotesty, badania kierowców,
sanitarno - epidemiologiczne
opieki lekarza rodzinnego
wyjazdowych wizyt domowych
prywatnych konsultacji specjalistycznych:
kardiologa, pulmunologa ,ortopedy,
laryngologa, neurologa i innych
diagnostyki laboratoryjne i obrazowej:
tomograf komputerowy, rezonans magnetyczny
bezpłatnej obsługi kart ubezpieczenia
zdrowotnego w ramach abonamentów

502-590-411 94/343-22-99
betatarnowski@gmail.com
www.betatarnowski.pl

Kultura

Prestiżowe

imprezy

czyli subiektywny
przegląd wydarzeń

Do spotkania

Promocja książki o „Trójce”
Autorzy „Zapraszamy do Trójki”, opowieści o obchodzącej właśnie 50-lecie popularnej stacji Polskiego Radia, będą mieli
spotkanie autorskie w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej (21 maja, godz. 17). To trochę koszalińska książka, bo jej współautorem jest Cezary Łazarewicz, wieloletni
reporter koszalińskiego wydania „Gazety
Wybiorczej” (tak, tak, były takie czasy!), dzisiaj dziennikarz „Newsweeka”. Wraz z żoną, Ewą Winnicką (tygodnik „Polityka”) napisali
rzecz, którą czyta się znakomicie i dzięki której, można również zobaczyć, do kogo należą głosy, które doskonale znamy z anteny.
REKLAMA

Koszart 2012 - II Festiwal Sztuki w Przestrzeni
Publicznej „Atomowy Koszalin?”
Druga edycja imprezy poświęcona tym
razem dylematom związanym z budową
elektrowni jądrowej. Wśród wydarzeń
m.in. Warsztaty Graffiti: Energia zielona
czy atom?, Piknik pod Hasiorem, Pecha
Kucha Night Koszalin #9, Festiwal Filmów
Atomowych.
Namiot przy Amfiteatrze, Ptaki
Hasiora, Amfiteatr, 25 – 26 maja, piątek, sobota

Galeria Jednego Obrazu
Muzeum w Koszalinie zaprasza do
obejrzenia dzieła Józefa Mehoffera
„Róża Saronu – Fantazja ornamentalna”
powstałego w1923 roku, ze zbiorów Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Obraz
wystawiony będzie do 29 lipca 2012.
Muzeum w Koszalinie przy
ul. Młyńskiej 37-39 maja. Wstęp wolny.

Dni Koszalina 2012 „Od juniora do seniora”
Przez 10 dni miasto będzie fetować swoje święto. Wśród wielu propozycji warto
wymienić koncert zespołu Bracia (25.05,
godz. 20:00, amfiteatr), Wytańczmy rekord
(27.05, godz. 16:00, plac przed Ratuszem),
Festiwal tańca „Prawda hip hopu” (27.05,
godz. 20:00, amfiteatr),
Pałac Młodzieży prezentuje
(1 czerwca, godz. 20:00 amfiteatr).

Do słuchania

Jubileusz Radia Jantar
W tym roku Radio Jantar – Studenckie
Radio Internetowe Politechniki Koszalińskiejobchodzi swoje 40-lecie. Z tej okazji
odbędzie się koncert: Roberta Kasprzyckiego Guitar Trio i Grupy Bez Jacka. Na
koncert i galę zaproszeni są zarówno osoby związane z radiem w ciągu ostatnich 40
lat, jak i wszyscy koszalinianie, miłośnicy
piosenki poetyckiej.
Sala Kina Kryterium, 21 maja, godz. 18:30

REKLAMA

Do oglądania

Piłkarska Gala Kabaretowa
Na deskach amfiteatru wystąpią gwiazdy najlepszego żartu w blisko trzygodzinnym programie, tematycznie poruszającym się wokół piłki nożnej. Do polskiej
reprezentacji dowcipu powołano: Kabaret
Ani Mru-Mru, Kabaret Młodych Panów,
Kabaret Smile.
Amfiteatr, 18 maja, godz. 20.00

Strategia motyli
BTD zaprasza na kolejne pokazy spektaklu niemieckiej autorki Esther Vilar, który
niektórzy recenzenci nazywają dramatem
kryminalnym. Osią sztuki jest pełen napięcia dialog między dwiema kobietami,
z mężczyzną w tle. W obsadzie zobaczymy
Joannę Trzepiecińską, Darię Brudniak i reżysera Zdzisława Derebeckiego.
BTD Duża Scena, 18 i 19 maja, piątek i sobota, godz. 19:00

Za rok o tej samej porze
George, żonaty księgowy i Doris, mężatka i matka trojga dzieci, spotykają się
w uzdrowisku. Zakochują się w sobie, ale
z oczywistych względów muszą się rozstać.
W spektaklu warszawskiego teatru Capitol
zobaczymy Olgę Bończyk i Piotra Gąssowskiego.
Bilety po 75 i 90 zł do nabycia w Biurze
Ogłoszeń „Głosu Koszalińskiego”, ul. Mickiewicza 24.
BTD Duża Scena, 22 maja, wtorek, godz.17.30

DKF
W maju kino Kryterium zaprasza jeszcze
na dwa seanse klubowe. „Spadkobiercy” to
komediodramat produkcji amerykańskiej,
w reżyserii Alexandra Payne’a z Georgem
Clooney’em, Shailene Woodley i Amarą
Miller.
22 maja, godzina 18:00.
Drugi film to głośny „Wstyd” Steve’a McQueena z Michaelem Fassbenderem. Bohaterem tego dramatu jest 30-latek, atrakcyjny singiel
z Nowego Jorku nie potrafi zapanować nad swym życiem erotycznym.
29 maja, godzina 18:00

Kronika Prestiżu

Dziennikarze dla Grzesia
onad miesiąc prób, ogromna trema i wreszcie prawie dwugodzinny spektakl. Prawie 35 dziennikarzy
wszystkich lokalnych mediów, na zaproszenie Klubu
Kiwanis, pod artystyczną opieką Marcina Borhardta z BTD, zagrało bajkowe postaci – m.in. Króla, Świniopasa, Złotej Rybki,
Szewca, Smoka, Czarownicy czy Śpiącej Królewny. Wszystko po
to aby pomóc choremu Grzesiowi. Sala teatru pękała w szwach
i od huraganów śmiechu.
kg

p

Maja Ignasiak (TV Max) i Wincenty
Stachowski (Radio Koszalin)

Od lewej: Andrzej Rudnik (Radio Koszalin)
i Mateusz Kopyłowicz (TVP Szczecin)

Kamil Hońko („Miasto”)

Marcin Kieca (Radio Plus)

Marcin Borhardt, reżyser
bajki, podczas próby

Kamil Hońko („Miasto”) i Jagoda
Koprowska (Radio Koszalin)

fot. Radosław Brzostek

Od lewej: Justyna Prywer (TVP Szczecin),
Lucyna Wojtów (Radio Eska Rock)

Od lewej: Maja Ignasiak, Wioleta
Jędrzejczyk-Betlińska i Alicja
Górska (Radio Plus)

Od lewej: Prezydent Piotr Jedliński, senator Piotr Zientarski i wicemarszałek Andrzej Jakubowski

Od lewej: Wioleta Jędrzejczyk-Betlińska
(Radio Eska Rock), Marcin Napierała (TV
Max) Mateusz Prus (Radio Eska Rock)

Od lewej: Kuba Grabski (Prestiż),
Mateusz Prus (Radio Eska Rock)

Noc w bibliotece Malapena dla Klaudii
olejna impreza Koszalińskiej Biblioteki Publicznej
przyciągnęła tłumy czytelników i widzów. Rozpoczęła się przejazdem rowerami Staromiejską Trasą Turystyczną. Potem Piotr Polechoński zaprosił chętnych na wędrówkę
po dawnym Koszalinie. Swoje oferty przedstawiły: Koszalińskie
Stowarzyszenie Lotnicze, Roweria i Towarzystwo Miłośników
Koszalińskiej Wąskotorówki. Film „Wesele jamneńskie” w reżyserii Lecha Fabiańczyka, podobnie, jak występ zespołu Kalina
z Dobrzycy, przybliżyły kulturę jamneńską, niezwykle barwną
i oryginalną. Dzieci miały Teatrzyk Cieni oraz warsztaty zabawkarskie i papiernicze. Muzyczna strona Nocy to spotkanie z Jackiem Barzyckim z grupy Gdzie Cikwiaty oraz występy Big Bandu z Zespołu Szkół Muzycznych, grup Eter i Mostbridge.
kg

k

ednym z wydarzeń upamiętniających 10-lecie koszalińskiego Klubu Kiwanis, był kolejny już w Koszalinie
koncert tenora Francesco Malapeny, który wykonał
popularne arie z oper Verdiego i Pucciniego. Orkiestrą dyrygował Andrea Rossi. Oklasków na stojąco nie brakowało. Dochód
z koncertu przeznaczono na pomoc piętnastoletniej Klaudii.
Dziewczynka wymaga ciężkiej operacji ortopedycznej, której
koszt opiewa na 20 tysięcy złotych.
kg

j

Od lewej: Mariola Matusiak
i Małgorzata Chodkowska

Pani Bogusia Kapuścińska z dziećmi
w wypożyczalni głównej

Koszalińska Kompania Rycerska

Od lewej: Małgorzata Weiss
i Katarzyna Kamińska

fot. Radosław Brzostek

fot. Radosław Brzostek
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Na scenie zespół Eter

Od lewej: Edyta Podsiadły-Koschelorz
i Longina Kudelska

Francesco Malapena na scenie
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Kronika Prestiżu

Group4 w CK105 Malownicze Tango
uż 10 lat działa w Koszalinie grupa twórcza, której powstanie zainicjował Waldemar Jarosz. W jej składzie
było dotąd 5 artystów, obecnie tworzą ją założyciel,
Elżbieta Stankiewicz i Milena Szczepańska-Zakrzewska. Group4
organizuje raz w roku wystawę i zawsze zaprasza do niej czwartą
osobę, tym razem był to artysta z Kołobrzegu Dariusz Kaleta.
Wszyscy przedstawiają kilka prac z mijającego roku. Miejscem
wystaw jest od początku Bałtycka Galeria Sztuki CK105.
kg

j

Od lewej: Przemysław Krzyżanowski
(wiceprezydent Koszalina) i Paweł
Strojek (dyrektor CK105)
Bogna Jaśkiewicz (Mini Studio
Poezji i Piosenki CK105)

Jolanta i Adam Reiske

Mira i Artur Danielewicz

Weronila Teplicka (artysta plastyk)

Ivona bez prądu
d kilku miesięcy Radio Koszalin organizuje występy
unplugged. Pomysł cieszy się dużą popularnością, za
każdym razem Studio im. Czesława Niemena wypełnia się widzami. Na ostatnim koncercie pojawiła się znana nie
tylko koszalinianom Ivona, formacja parodiująca muzykę disco
polo. Po występie w polsatowskim Must Be The Music, gdzie
otrzymali od jurorów 4x nie, koncertują nawet więcej niż wczesniej. I ciągle podobają się widzom.
kg

o

Angelica i Jarek Wilczek

Robert Szewel (Radio Plus)
i Ewa Turowska (CK105)

Cykliści górą
onad stu rowerzystów zgromadziła na Rynku Staromiejskim kolejna masa krytyczna, czyli nieformalne
spotkanie maksymalnie dużej liczby właścicieli rowerów, którzy przejeżdżają wyznaczoną trasą przez miasto. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zwykle ignorowanych rowerzystów.
Imprezy organizują Stowarzyszenia: Roweria i Warsztat Koszalin, a odbywają się one w każdy ostatni piątek miesiąca.
kg

p

Ivona na scenie
Ania Konieczna i Mateusz Prus

Marek Karoń

Dominik Osiak i Jola Kwarciak

Adrian Adamowicz (Radio Koszalin)
Anita Rączka i Mateusz Prus

fot. Radosław Brzostek

fot. Radosław Brzostek

Od lewej: Wojtek Grela i Jacek Wezgraj

Od lewej; Szymon Wierzchowiecki, Rafał Zuber i Marek Dębski

Od lewej: Wojtek Narejko (Ivona),
Wojtek Mielcarek (Pub Graal)

Całkiem pokaźny peleton na ul. Młyńskiej
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Violetta Świdroń (Centrala Artystyczna),
Andrzej Słowik (artysta plastyk)

z

fot. Radosław Brzostek

fot. Radosław Brzostek

Od lewej: Zbigniew Dubiella
i Waldemar Jarosz

wiastunem I Międzynarodowego Festiwalu Tanga Argentyńskiego ARTETANGO (9-13 maja br.) był happening TANGO EKSPERYMENT w Galerii EMKA.
Tancerze szkoły ArteTendence i Domu Tańca tańczyli do muzyki na żywo, boso, ze stopami pokrytymi farbą. Ze śladów stóp
tancerzy na specjalnym podłożu powstały kolorowe kompozycje, którym ostateczny kształt obrazów nadał, na oczach widzów,
artystka plastyk. Niezwykłe prace były wystawione w Galerii
EMKA oraz w holu BTD podczas gali biznesowej Koszalińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej. Oprócz tancerzy wystąpili muzycy Orkiestry AKORD, wokaliści Mini Studia Poezji i Piosenki
CK 105 oraz artystka plastyk Beata Maria Orlikowska.
am

Kronika Prestiżu

Bal charytatywny Kiwanis
by wziąć udział w imprezie, która odbyła się w Hotelu
Verde, należało zakupić bilety-cegiełki. Dochód z imprezy przekazany został na rzecz chorej Klaudii.
Gościem balu był m.in. Prezydent Miasta Koszalina, który objął
patronat nad Naszym Projektem. Nie zabrakło również naszego
specjalnego gościa tenora Francesco Malapeny, który za wkład
w naszą działalność charytatywną otrzymał od Naszego Klubu
Złote Serce. Pokazano prezentację działalności Klubu, odbyła się
loteria fantowa i aukcja wartościowych przedmiotów. Były gratulacje, podziękowania, prezenty i zabawa do białego rana. kg

a

Prezydent Piotr Jedliński,
patron honorowy obchodów
10-lecia Kiwanis i Edyta
Podsiadły Koschelorz

Longina Kudelska i Iwona Kruk

Jan Daszko, Anna Ignaczak i Ryszard Chrzanowski- Prezydent-Elekt Lions Club Koszalin
Halina Dorżynkiewicz Di Filippo
i Franceco Malapena

Magdalena Cuncel i Roman Okulicz

Beata Holz z małżonkiem
Winifredem Holzem

fot. Radosław Brzostek

Mirosława Harman, Andrzej Biernacki

Halina Dorżynkiewicz Di Filippo, Gaspare di Filippo

Ric Pauwels, Grażyna Psiuch, Longina Kudelska

Od lewej: Grażyna Psiuch i Longina Kudelska

Motosezon rozpoczęty
Od lewej: Piotr Jedliński (prezydent
Koszalina), Emil Bożek (Motopark)
i ks. Kondrat z Kretomina

uż po raz XI swoje święto mieli miłośnicy motoryzacji.
Jak co roku spotkali się oni na terenie koszalińskiego
Motoparku, gdzie przygotowano liczne atrakcje. Jedną z nich była barwna parada ulicami Koszalina. Oprócz tego
prezentowano bezpieczeństwo wynikające z używania pasów
w samochodach, odbyła się seria pokazów dotyczących pierwszej pomocy, można było oddawać krew i wziąć udział w wielu
konkursach. Między innymi na najstarszego uczestnika i najładniejszy pojazd.
kg

j

Andrzej Jakubowski (wicemarszałek
województwa zachodniopomorskiego)

fot. Radosław Brzostek
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Od prawej: Aleksandra Łątka, Kinga Wójcik Daniel Zmitkiewicz

Wyjazd z Motoparku na paradę, na przyczepie zaproszeni goście
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Wyjazd na paradę

Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
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 FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, 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
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				
Atlantic Hotel 4*, Nowe Bielice 38
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
Extreme Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Extreme CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
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
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
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, 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
Euro-Centrum-Tadeusz
Autoryzowany salon
VW użytkowych,
ul. Gnieźnieńska 24
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
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
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.,
łul. Piłsudskiego 28
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
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
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

