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OSIEDLE PANORAMA
NA MIARĘ POTRZEB I CZASU

4

SPIS TREŚCI
Słowo
Od redaktora i wydawcy

j

eden obraz wart jest
tysiąca słów. Zgadzam
się z tym chińskim
porzekadłem.
Kilka
slajdów pokazanych i skomentowanych przez Sorena Jyllinga, mieszkającego w Koszalinie
duńskiego architekta, przekonało mnie, że gruntowna zmiana
charakteru centrum miasta nie
musi oznaczać gigantycznych
nakładów finansowych i jakichś
apokaliptycznych akcji w rodzaju wyburzeń domów. Dlaczego
o tym piszę? Otóż przedsiębiorcy zrzeszeni w Koszalińskim Oddziale Północnej Izby Gospodarczej uznali, że nie można się godzić na dalsze obumieranie śródmieścia i zaczęli szukać środków
zaradczych. Powie ktoś: zaczęli klasycznie (w złym słowa znaczeniu),
bo od powołania komisji. Odnoszę jednak wrażenie, że ciało społeczne pod nazwą „Centrum Miasta Koszalina” nie jest w gruncie
klasyczną komisją a forum dyskusji. I sądząc po pierwszych ruchach
„CMK”, można się po nim spodziewać konkretnych, realistycznych
postulatów kierowanych wobec urzędników miejskich, przy czym
postulaty będą wsparte sugestiami możliwych rozwiązań.
Soren Jylling był niedawno gościem komisji. Pokazał na przykładzie jego rodzinnego miasta Horsens w Danii (bardzo podobnego
do Koszalina) i niemieckiego Neubrandenburga, że pewne problemy są wspólne, przy czym na Zachodzie już się z nimi uporano. Po co
więc wyważać otwarte drzwi? Warto spojrzeć na tamte doświadczenia i zaadaptować je do warunków Koszalina. 25 lat temu Horsens
miało ten sam kłopot, co my obecnie. Centrum miasta zamieniło się
w skupisko banków (u nas – banków, aptek i ciuchlandów), a życie
odpłynęło do centrów handlowych ulokowanych na obrzeżach. Jak
sobie z tym poradzili Duńczycy? Stopniowo zmniejszali natężenie
ruchu samochodów w ścisłym centrum, ścieśniali jezdnie, a uzyskane miejsce oddawali pieszym. Proces ten trwał latami. Ale kiedy patrzy się na to samo miejsce utrwalone na zdjęciu sprzed 20,
10 lat i dzisiaj, trudno uwierzyć, że to ten sam adres. Gruntowne
przeobrażenie uzyskane bez rewolucji i wielkich pieniędzy! Został
jednak spełniony jeden warunek: zmiana mentalna oparta na wizji,
woli działania i konsekwencji. Szukanie rozwiązań zastąpiło szukanie uzasadnień, dlaczego czegoś nie robimy.
Jestem przekonany, że komisja przedsiębiorców, ludzi czynu
– każdego dnia podejmujących w końcu decyzje i to decyzje na
własne ryzyko – po wysłuchaniu kolejnych ekspertów zaproponuje
sensowne pomysły na ożywienie centrum Koszalina. Piłka spadnie
na boisko urzędników. Wtedy przyda się pewnie jakaś Komisja Nacisku Społecznego albo Komisja Wsparcia – zależnie od tego, jak
do sprawy odniesie się ratusz.
Andrzej Mielcarek
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Nie musisz nic kupić,
żeby pomóc

Mistrz designu w Mielnie
Znany polski projektant Maciej Zień przyjął zlecenie na zaprojektowanie wnętrza ponad 180-metrowego penthousu
na ostatnim piętrze apartamentowca Dune w Mielnie.

Firmy angażujące się w pomoc charytatywną działają zazwyczaj na zasadzie doraźnej, akcyjnej. W przypadku Fensi
jest inaczej: od każdej zrealizowanej transakcji sklep odprowadza jeden procent na rzecz koszalińskich amazonek.
Ale dzięki pomysłowi właścicieli, amazonkom pomóc może
każdy, kto odwiedzi sklep, nawet nic nie kupując.
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pośród pięciu penthousów dostępnych na
najwyższym piętrze Dune, projektant wybrał ten z widokiem
na morze od strony północnej
i zachodniej oraz z widokiem
na korony drzew niewielkiego lasu sosnowego od strony
południowej. – Chcę stworzyć
w tym miejscu stylowe zacisze, z ciepłą, rodzinną atmosferą – mówi Maciej Zień. – Współpraca
z tak znanym w Polsce projektantem i sygnowanie penthousu pokazowego w Dune marką Zień Home to dla nas duża satysfakcja. Od
dłuższego czasu zastanawialiśmy się, kto w swoim projekcie odda
kwintesencję charakteru tego miejsca. Odpowiedź poznaliśmy
w styczniu, gdy pan Zień odwiedził z nami budowę. Okazało się, że
podziela on naszą wizję wyjątkowości tego projektu – komentuje
Stein Christian Knutsen, prezes Firmus Group, inwestora.
Wnętrza zaprojektowane przez Macieja Zienia mają nawiązywać do stylistyki marynistycznej. Projekt obejmie całkowitą aranżację penthousu, począwszy od stanu deweloperskiego, poprzez
wszelkie prace wykończeniowe i dekoracyjne, aż do umeblowania wnętrz i kreację określonego stylu. Przestrzeń zostanie odpowiednio podzielona, wyodrębnione będą sypialnie, salon, kuchnia i łazienka. W aranżacji wykorzystane zostaną wybrane przez
projektanta materiały wykończeniowe ścian i podłóg, a także elementy oświetlenia, meble na zamówienie, oryginalna armatura
i ceramika, sprzęt audiowizualny i wszelkie elementy dekoracyjne.
Penthouse pokazowy będzie gotowy pod koniec maja, natomiast
jeszcze w kwietniu właściciele większości apartamentów Dune odbiorą klucze do swoich lokali.

Fot. Radosław Koleśnik
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okresie do Wielkanocy w sklepie Fensi mieszczącym się
przy ul. Połczyńskiej 1 (budynek gminy luterańskiej) wyłożona jest księga gości. Każdy, kto się do niej wpisze, powoduje,
że na koncie amazonek przybywa jedna złotówka. Liczba wpisów
zbliża się już do tysiąca.
Fensi oferuje odzież damską. Elegancka sukienka jest tam do
kupienia w cenie na kieszeń każdej koszalinianki. Co ważne, kiedy
nie ma akurat na wieszaku odpowiedniego rozmiaru, na życzenie
klientki towar zostanie
szybko
sprowadzony.
Kiedy potrzebna jest jakaś poprawka krawiecka, wszystko odbywa się
niemal od ręki, bo na
miejscu jest krawcowa
(usługa mieści się w cenie kupowanej rzeczy).
Z kolei panowie, którzy
towarzyszą swoim partnerkom w zakupach, mogą w Fensi spokojnie zaczekać, przeglądając przy stoliku prasę.
– Rozwiązania obowiązujące w Fensi wynikają z mojego własnego doświadczenia zakupowego – mówi Elżbieta Jasińska, współwłaścicielka sklepu. – Doskonale wiem, że zakupy to często stres
i wiem, jak trudno mimo pozornie wielkiego wyboru znaleźć coś,
co by idealnie odpowiadało. Chcemy, żeby u nas klientki czuły się
komfortowo i żeby miały gwarancję, że znajdą całą paletę rozmiarów, a gdy zajdzie taka potrzeba, by mogły jakąś rzecz poprzez poprawkę krawiecką dostosować do swoich wymagań.
pr

„Kafka z Mrożkiem.
Reportaże pomorskie”

Nowa rada kultury
Na dwuletnią kadencję powołał Piotr Jedliński, prezydent
Koszalina, nowy skład rady kultury. Jej głównym zadaniem
jest reprezentowanie środowiska artystycznego miasta wobec władz samorządowych i doradzanie im w sprawach
związanych z kulturą.

o rady weszli: Wojciech Bałdys (muzyk), Jarosław Barów
(muzyk i kompozytor), Joanna Chojecka (dyrektor Archiwum
Państwowego), Edward Grzegorz Funke (fotografik), Greta Grabowska (plastyczka, architektka wnętrz), Barbara Jaroszyk (organizatorka festiwali filmowych), Magdalena Muszyńska – Płaskowicz
(aktorka, trenerka biznesu), Krzysztof Rotnicki (reżyser i instruktor
teatralny), Maria Ulicka (wydawca, szefowa Stowarzyszenia Teatr
Propozycji Dialog), Wojciech Szwej (fotografik), Antoni Górkiewicz
(szef koszalińskiej placówki Telewizji Polskiej).
Jak można przeczytać w dokumencie powołującym radę, jest
ona ciałem doradczo - opiniodawczym Prezydenta Miasta Koszalina w sferze kultury i sztuki. Istnieje d 2005 r. Powoływana jest co
dwa lata. Ma służyć integracji środowiska artystycznego miasta.

Fot. Mariusz Czajkowski
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Wkrótce do księgarń trafi tak zatytułowany zbiór reportaży
Cezarego Łazarewicza, dziennikarza tygodnika „Newsweek”, który drogę zawodową rozpoczynał w koszalińskim
oddziale „Gazety Wyborczej”.

o

publikowane w nim teksty pochodzą
z różnych okresów i były drukowane
w różnych tytułach (m.in. w „GW”, „Polityce”,
„Przekroju”). Łączy je jedno: pokazują przemiany polskiej rzeczywistości na przykładzie
wydarzeń rozgrywających się na Pomorzu. Marcin Meller mówi o książce: „Kafka
z Mrożkiem, a absurd miesza się z groteską,
na które Łazarewicz ma szczególnie wyczulone ucho. I nieobca jest mu, rzadka nad
Wisłą, a może nawet na Pomorzu, cnota sarkazmu. Ale przy tej całej
wredocie autor nie jest złośliwy wobec bohaterów, a przynajmniej
stara się zrozumieć. Co w połączeniu daje kapitalną lekturę.”
Pewnie to mało przekonująca rekomendacja do czytania, ale autor niniejszej rubryki „łyknął” zbiór reportaży Łazarewicza za jednym
podejściem, przez co następnego ranka w robocie ziewał do południa i czasami uśmiechał się sam do siebie, przypomniawszy sobie
tę czy ową scenę z książki…
pr

Wyniki słuchalności Radia
Koszalin najwyższe w historii
Ostatnie badania Radio Track potwierdzają, iż Radio Koszalin jest najchętniej słuchaną rozgłośnią zarówno w Koszalinie (14,90%), jak i dawnym województwie koszalińskim
(16,55%).

r

ównieżwregionie
słupskim Radio
Koszalin osiąga świetne
wyniki (14,35%). Pod
względem słuchalności
Regionalna Rozgłośnia
Polskiego Radia jest drugą stacją w Koszalinie po RMF FM, wyprzedza Radio Zet oraz między innymi Eskę Koszalin, Plus Koszalin, a
także Trójkę oraz Program I, II i IV Polskiego Radia.
Na sukces rozgłośni niewątpliwie składają się zarówno działania
programowe jak i promocyjne. Reportaże stacji są systematycznie
nagradzane w konkursach ogólnopolskich i zagranicznych, radio
patronuje ogromnej liczbie imprez kulturalnych, edukacyjnych,
sportowych, jest obecne podczas ważnych wydarzeń w regionie.
Czwartki w radiowym studiu na stałe wpisały się w grafik wydarzeń
kulturalnych w Koszalinie i regionie. Cotygodniowe spotkania w
ramach cykli Unplugged Radia Koszalin, Salon Muzyczny Radia Koszalin oraz Wieczór na Ludowo prezentują różne style i gatunki muzyczne, dzięki czemu słuchacze o różnych gustach w Radiu mogą
znaleźć coś dla siebie.
Ostatnie wyniki słuchalności Radia Koszalin, wykazane w ramach
badań Radio Track, są w kilku przypadkach najwyższe w historii. RK
odnotowało wzrost udziału w czasie słuchania w regionie koszalińskim oraz w całym województwie zachodniopomorskim. Ma najlepszy od lat wynik słuchalności w grupie Audytorium 17, czyli wśród
wszystkich stacji regionalnych Polskiego radia - wzrost jest ponad
dwukrotny. Wydłużył się również średni czas słuchania Radia - do
186,47 minut.

Piękny gest firmy Mojsiuk
Jak nowy wyglądał należący do Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach jedenastoletni ford transit, kiedy
wyjeżdżał z Centrum Blacharsko-Lakierniczego Mojsiuk.
Gruntowna bezpłatna renowacja mikrobusu to kolejny dar
właścicieli firmy na rzecz Ośrodka.

j

ak podkreśla Maria Józefowska-Jurga, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach, państwo Irena i Kazimierz
Mojsiukowie pomagają placówce od dawna: – Mieliśmy szczęście
trafić na dobrych ludzi, którzy dbają o nas od lat. To są nie tylko naprawy rozmaitego sprzętu, ale także na przykład podarunki z okazji świąt dla naszych
podopiecznych. Nieoceniona jest również pomoc państwa
Mojsiuków dla Banku
Żywności, który prowadzimy, a który służy
najuboższym mieszkańcom regionu.
Kazimierz Mojsiuk,
prezes firmy, podkreśla, że dla niego
i jego bliskich odruch
pomocy jest czymś
naturalnym. – Trzeba pamiętać, że prowadzenie firmy to nie tylko
powinności biznesowe. To także współodpowiedzialność za środowisko, w którym się działa.
W podziękowaniu za wyremontowanie forda podopieczni
DPS-u obdarowali 15 marca br., podczas skromnej uroczystości,
prezesa Kazimierza Mojsiuka wykonanym w ramach warsztatów
terapii zajęciowej stroikiem wielkanocnym i na jego ręce złożyli
życzenia świąteczne dla całej załogi Centrum Blacharsko-Lakierniczego Mojsiuk.

Sukces pisany szminką
Koszalinianka Emilia Modlińska, prezes zarządu spółki Dega SA, znalazła się wśród finalistek konkursu Bizneswoman Roku
w kategorii „Moja Firma”. To wyraz uznania dla jej zdolności menedżerskich i kreatywności, których owocem jest stały
rozwój przedsiębiorstwa.
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onkurs, organizowany m.in. przez radio PiN, odbył się po
raz czwarty. Wstępnie kandydatki wskazywała agencja audytorska Dun&Bradstreet Poland, wyławiając je spośród pań prowadzących własne biznesy lub zarządzających firmami. Kryterium
kwalifikacyjnym były osiągane wyniki ekonomiczne i efektywność.
Później ocena należała do jury, w którym zasiadały m.in. Irena Eris
(założycielka Laboratorium Kosmetycznego Dr Irena Eris), Henryka
Bochniarz (prezydent Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”) i Adam Szejnfeld (poseł, były minister gospodarki).
Emilia Modlińska, prezes zarządu Degi SA, znalazła się w gronie 10
finalistek wybranych spośród kilkudziesięciu kandydatek.
Sama podkreśla, że na sukces Degi, która w ciągu 20 lat rozrosła się z malutkiego przedsięwzięcia rodzinnego do rozmiarów
przedsiębiorstwa zatrudniającego w zakładzie produkcyjnym 250
osób, zapracował cały zarząd. Tworzą go akcjonariusze firmy: Emilia Modlińska z mężem Krzysztofem Modlińskim oraz Andrzej Borowski i Stanisław Obławski. – To były lata konsekwentnego wysiłku
– mówi laureatka. - Krok po kroku budowaliśmy zaufanie do naszych produktów. Zdobywaliśmy wiedzę o rynku, proponowaliśmy
nowinki. Dzisiaj słowo „sałatka” kojarzy się jednoznacznie z naszą
firmą. Ale sprzedajemy nie tylko w Polsce. Nasze wyroby trafiają
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na stoły w Irlandii, Anglii, Rumunii czy nawet Emiratach Arabskich.
A z czego pani prezes jest najbardziej zadowolona? - Z tego, że osiągnęłam satysfakcję, zadowolenie i spełnienie. Mój sukces jest moją
wolnością. Każda kobieta powinna do tego dążyć. Żyjemy w świecie
mężczyzn, którzy widzą w nas konkurencję, a my godzimy życie między karierą a rodziną. Z tego właśnie jestem dumna, że żyję w czasie,
kiedy kobiety wiedzą czego chcą i otwarcie o tym mówią.
aa

Fot. Radosław Koleśnik
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Wola jest, ale czy znajdą się pieniądze?

Nastoletnie miss

Pierwsza z cyklu debat Radia Koszalin, które mają być poświęcone najważniejszym sprawom regionu, dotyczyła szans
przebudowania drogi S6 Szczecin-Gdańsk. To sprawa kluczowa dla rozwoju całego Pomorza, bo bez usprawnienia transportu trudno spodziewać się napływu inwestorów i turystów.

Magdalena Mrożewska, 16-latka z Koszalina, zdobyła koronę najpiękniejszej w konkursie Miss Nastolatek Pomorza
Środkowego 2013 i podobnie jak cztery wicemiss uzyskała
prawo udziału w ogólnopolskim finale imprezy w Warszawie.

d

la osoby przysłuchującej się wypowiedziom zaproszonych do Radia
Koszalin polityków spotkanie było bardziej
demonstracją powszechnej zgody niż debatą. Prześcigali się oni bowiem w deklaracjach poparcia dla inwestycji, a kiedy mowa
była o tym, jakie są szanse znalezienia
w budżecie państwa potrzebnych pieniędzy – zachowywali się tak, jakby reprezentowali opozycję nie mająca wpływu na kasę
państwa, chociaż wszyscy reprezentowali
rządzącą od pięciu lat Platformę Obywatelską.
Tak więc słuchacze dowiedzieli się, że jest
możliwe, żeby w ciągu pięciu lat trasa S6 została gruntownie przebudowana. A właściwie zbudowana od nowa, bo ta planowana
(i częściowo małymi odcinkami zbudowana
– np. jako obwodnica Nowogardu czy Słupska) ma w gruncie rzeczy inny przebieg niż
dzisiejsza. A to oznacza, ze powstaną kolejne obwodnice miast – w tym Koszalina
i Sianowa. Przekonywał o tym szczególnie
emocjonalnie słupski senator Kazimierz
Kleina. Trwają prace projektowe. Jeśli roboty, podzielone na sześć odcinków, popro-

f

inał regionalny konkursu odbył się tradycyjnie w Galerii
Emka, 9 marca br. Kandydatki prezentowały się jurorom
i publiczności w strojach koktajlowych, sportowych, kąpielowych
i wieczorowych. Tytuł czwartej wicemiss zdobyła 16-letnia Klaudia
Piaskowska, gimnazjalistka z Wałcza. Trzecią wicemiss jury wybrało
16-letnią Katarzynę Sikorską, gimnazjalistkę ze Słupska, drugą wicemiss – 18-letnią Darię Wiklińską, uczennicę technikum zawodowego ze Szczecina. Natomiast Miss Galerii Emka i pierwszą wicemiss
została 18-letnia Kamila Wasilewska, licealistka ze Szczecina. Tytuł
najpiękniejszej zdobyła Magdalena Mrożewska, uczennica koszalińskiego gimnazjum nr 6. Ona również została obdarzona tytułem
Miss Foto.
„Prestiż” patronował wyborom i jako nagrodę dla zwyciężczyni
profesjonalną sesję zdjęciową. Jej efekty znajdą Państwo w jednym
z najbliższych wydań magazynu.
Swoją miss wybierali również internauci. Najwięcej, bo 1282 głosy, zdobyła 17-letnia Oliwia Trznadel z Koszalina.

Magdalena Mrożewska, najpiękniejsza nastolatka na Pomorzu

Marcin Napierała (TV MAX) w rozmowie Miss Świata
Nastolatek 2012 Weroniką Szmajdzińską, członkinią jury

Fot. Mateusz Szczepański

Nowa (Kamila Wasilewska) i ubiegłoroczna
(Kasia Hossa) Miss Nastolatek Galerii Emka

Kamila Wasilewska, Miss Nastolatek Galerii Emka
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Finałowa dziesiątka kandydatek

Fot. Mariusz Czajkowski
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wadzone byłyby jednocześnie od strony
zachodniej ku wschodowi i odwrotnie, za
pięć lat możemy jeździć drogą w standardzie ekspresowym.
Wola to jedno, finanse to drugie. Wypowiedzi na temat tego, czy będą pieniądze
na opłacenie prac, nie były już tak entuzjastyczne i przekonujące. I ta kwestia zweryfikuje w przyszłości siłę pomorskiego lobby
parlamentarnego, o którego istnieniu politycy przekonywali dziennikarzy i słuchaczy.
Zweryfikuje także rzeczywiste znaczenie
R
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najważniejszych w regionie polityków, takich jak szef zachodniopomorskiej PO i jednocześnie wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Od siły przebicia tych osób
zależy, czy w sprawie S6 coś się zmieni, czy
pozostaną słowa i dobre chęci.
Inicjatywa Radia Koszalin – mimo że pierwsza z debat właściwie debatą nie była – ma
jedną zasadniczą zaletę: zmusza polityków
do jednoznacznych publicznych deklaracji.
I z nich za jakiś czas będzie ich można rozliczyć.
am
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Rekordowa liczba morsów
Nie ma wątpliwości, że Mielno pozostaje stolicą polskiego ruchu morsów. W finale ich tegorocznego, dziesiątego
międzynarodowego zlotu rytualnej kąpieli w Bałtyku zażyło
1725 twardzieli.

p

Fot. Mateusz Szczepański

rzyjechali z 133 polskich i 18 zagranicznych miast. Kąpiel
w niedzielne południe (10 lutego br.) była tylko jednym ze
zlotowych wydarzeń. Poprzedziła ją tradycyjna parada i rozmaite,
rozpisane na trzy dni, imprezy towarzyszące.
Nagrodę dla najliczniejszej reprezentowanego klubu odebrał
katowicki Klub Morsów Arktyka (47 osób). Najstarszym morsem
płci męskiej okazał się 83-letni Jerzy Alboszta z Elbląga, a żeńskiej –
77-letnia Erika Most z Niemiec.
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Osiedle
Panorama.
Mieszkania
na miarę
potrzeb
i na miarę
czasu
Autor: Andrzej Mielcarek

Przebojem wchodzi na koszaliński rynek deweloperski
firma Agrobud, dotychczas kojarzona raczej z produkcją betonu przemysłowego i betonowych elementów
budowlanych. Zaplanowane przez nią przy ulicy Paderewskiego Osiedle Panorama to kompleks 326 mieszkań, z których pierwsze mają być zasiedlone już za rok.
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siedle Panorama powstanie w charakterystycznym miejscu – w pobliżu Centrum Handlowego Atrium i przyszłego
sztucznego zalewu nad Dzierżęcinką.

Pierwszorzędna lokalizacja

Krzysztof Hendzel, wiceprezes Agrobudu wskazuje zalety lokalizacji. Przede wszystkim świetne skomunikowanie z innymi częściami
miasta. W pobliżu znajduje się pętla autobusowa przy ulicy Gnieźnieńskiej, obwodnica śródmiejska, wylot drogowy w kierunku Poznania, Łodzi i Warszawy. – Atutem samym w sobie jest bliskość Atrium
– przekonuje prezes Hendzel. – W obecnych czasach wielkie centra
handlowe spełniają funkcję rzeczywistego serca miasta. To tutaj
koncentruje się jego życie. Niemal całodobowo dostępne są sklepy
wszelkich branż, ale także rozrywka i gastronomia. Mieszkańcy Panoramy wszystko to będę mieli w zasięgu pięciu minut drogi na piechotę.
Zwraca uwagę na jeszcze jeden aspekt położenia: – Kiedy powstanie zalew nad rzeczką Dzierżęcinką, mieszkańcy naszego osiedla
zyskają w pobliżu atrakcyjny teren rekreacyjny, a jednocześnie
mogą być pewni, że poza nieuciążliwymi obiektami potrzebnymi
do obsługi osób tam wypoczywających, w pobliżu nic nie powstanie. Nic ich w przyszłości nie zaskoczy w sensie jakichś budynków
mieszkalnych czy komercyjnych.
Dla osób aktywnych z pewnością ważne będzie i to, że w pobliżu
miejsca gdzie wkrótce wyrośnie Panorama, biegną ścieżki rowerowe, którymi można dotrzeć na Górę Chełmską i poza miasto. – Nazwa osiedla jest nie przypadkowa – podkreśla Krzysztof Hendzel. –
Z co najmniej połowy mieszkań lokatorzy będą mieli widok na Górę
Chełmską i panoramę Koszalina.

Z dwóch albo trzech zrobić jedno
Panorama pomyślana jest jako zwarty kompleks budynków.
W pierwszym etapie budowy, który rozpocznie się wkrótce, powstanie 86 mieszkań (budynek B). Jego zasiedlenie zaplanowane
jest na drugie półrocze 2014 roku. Następne etapy rozłożone są na
kolejne lata, a całość inwestycji zostanie zakończona w pięć lat od
rozpoczęcia, a więc w 2018 roku.
Prace przygotowawcze trwały półtora roku. Jak podkreślają szefowie Agrobudu, zanim podjęli kluczowe decyzje, dużo wysiłku
włożyli w rozmaite analizy. Przede wszystkim uważnie przyglądali
się zmieniającym się preferencjom życiowym koszalinian. Przeanalizowali dane biur obrotu nieruchomościami i statystyki transakcji
na mieszkaniowym rynku wtórnym. Przyjrzeli się uważnie ofercie
konkurencji. Na swoje pomysły starali się patrzeć oczyma potencjalnych klientów. Doszli do wniosku, że powinni zaproponować
rozwiązania, jakich dotąd na rynku nie było. – Wyszliśmy z pomysłem, żeby budować mieszkania bardzo małe, ale jednocześnie dać
możliwość łatwego łączenia ich w mieszkania większe. Patrzyliśmy
na projektowaną powierzchnię z punktu widzenia jej maksymalnej funkcjonalności – wyjaśnia Krzysztof Hendzel. – Zdajemy sobie
bowiem sprawę, że każdy dodatkowy metr kwadratowy, to trzy
czy cztery tysiące złotych, które nabywca mógłby przeznaczyć na
wykończenie mieszkania, płytki, armaturę czy podłogi, albo mieć
o tyle mniejszy kredyt hipoteczny do spłaty.
Takie myślenie wynika wprost z analizy niektórych ofert deweloperskich. – Znajdowaliśmy wśród nich takie propozycje, gdzie
w 38-metrowym mieszkaniu korytarz zajmował 12 metrów kwadratowych! – relacjonuje prezes Hendzel. – To kompletnie nieracjonal-

ne. U nas funkcje komunikacyjne są w projekcie ograniczone do
minimum. Ludzie kupują mieszkanie po to, by mieszkać, a nie spacerować po mieszkaniu.
Jak wspominają szefowie Agrobudu, przyjęte przez nich założenie, że najmniejsze mieszkania będą miały tylko nieco ponad 20 m
kw., początkowo zaszokowało nawet projektanta. – Ale stało za nim
przemyślane i przekonujące uzasadnienie – mówi architekt Marek
Jankowski. – Inwestorzy przyszli do mnie z jasno określonymi oczekiwaniami i na wszelkie wątpliwości mieli gotowe odpowiedzi. Widać było, że wiedzą czego chcą i że wiedzą również dużo o rynku,
na którym działają.
Zmieniający się styl życia Polaków powoduje, że później zakładają rodziny. Młodzi dorośli chcą jednak mieszkać samodzielnie, nie przy rodzinie. Jednocześnie nie stać ich zazwyczaj
na zakup dużych mieszkań z rynku wtórnego czy z tradycyjnych
ofert deweloperskich. Tymczasem to, co im potrzebne na tym
etapie życia, to kuchnia, łazienka i uniwersalny pokój dzienny.
I takie właśnie są najmniejsze mieszkania oferowane w planach
Osiedla Panorama. Przy czym zaprojektowane są one w taki sposób,
że bez trudu można połączyć dwa lub lokale przyległe w jeden duży.
– Ktoś kto zdecyduje się na zakup na przykład dwóch mieszkań,
w jednym może zamieszkać, a drugie wynająć, choćby studentowi
czy studentom – tłumaczy Krzysztof Hendzel. – Kiedy jego sytuacja
życiowa się zmieni i będzie potrzebował więcej powierzchni, burzy
ściankę działową i ma mieszkanie potrzebne młodej rodzinie.

Z jednego – dwa mieszkania
W ofercie są także mieszkania dwupoziomowe, które łatwo można przerobić na dwa, z niezależnymi wejściami. Wystarczy odcięcie
wewnętrznych schodów i powstają dwa oddzielne lokale. To bardzo
praktyczne rozwiązanie dla rodzin z dorastającymi dziećmi. Jedno
z nich może się w ten sposób łatwo usamodzielnić. – Ta propozycja wynika z praktycznej obserwacji – słyszymy w Agrobudzie. – Nie
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wszystkich rodziców stać na to, żeby zafundować dzieciom nowe
mieszkanie i nie wszystkie dzieci mają taki start życiowy, żeby móc
mieszkanie kupić samemu.

Komfort samodzielności
– Nie chciałbym stworzyć wrażenia, że Panorama zaprasza wyłącznie młodych – podkreśla Krzysztof Hendzel. – Małe mieszkanie
to rozwiązanie dla każdego, także dla osób starszych, które z jakichś
powodów pozostają same i chcą mieszkać samodzielnie, a nie na
przykład z dziećmi.
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bez powodu dla wybudowania Panoramy powołaliśmy spółkę
Agrobud Hendzel, w której nazwie jest nasze nazwisko. Swoim
nazwiskiem i dotychczasowym, ponad dwudziestoletnim dorobkiem Agrobudu, ręczymy za rzetelność i jakość wykonania tych
mieszkań.

Trzy pokolenia
Agrobud to firma rodzinna. Założył ją w latach 80. ubiegłego wieku pan Mieczysław Hendzel. Drugie pokolenie to 47-letni Krzysztof
– wiceprezes Agrobudu, a jednocześnie szef spółki komandytowej

westycji rozpoczęło się w trybie nowej ustawy. Te, które rozpoczęły
się przed końcem ubiegłego roku, nie są objęte jej działaniem –
objaśnia prezes Hendzel. – Nas obostrzenia ustawy nie przerażają.
Wręcz odwrotnie. Idą w zgodzie z naszymi wartościami, bo zależy
nam na tym, by klienci czuli się bezpiecznie i by mieli absolutną
jasność, co kupują i na jakich warunkach. A na straży rzetelności będzie stał współpracujący z nami bank, czyli PKO BP.
Krzysztof Hendzel podkreśla: – Mieszkań, jakie proponujemy,
w Koszalinie brakowało i brakuje. Tworzymy to nowe osiedle z pasją. Nie wedle swoich wyobrażeń, ale w zgodzie z oczekiwaniami
klientów. Osiedle Panorama to mieszkania na miarę potrzeb i na
miarę czasów. A czasy mamy i ciekawe, i trudne. Myślę, że pozwolimy wielu osobom spełnić marzenie o pierwszym własnym kącie za
rozsądną i dostępną cenę.
Jak ustawa deweloperska chroni interesy nabywcy mieszkania
lub domu?
1. Obowiązująca od 29 kwietnia ub.r. ustawa nakłada na dewelopera obowiązek przekazania klientowi, przed podpisaniem umowy, szczegółowego prospektu informacyjnego. Jest to dokument
o ustawowo określonej formie. Powinien zawierać kompletne i wyczerpujące informacje o inwestycji, okolicy, nabywanym mieszkaniu,
a także o dotychczasowych dokonaniach dewelopera i jego sytuacji
finansowej. Ustawa nakazuje nawet podanie informacji o ewentualnych istotnych zmianach otoczenia, wskutek planowanych w promieniu jednego kilometra inwestycji, które mogą wpłynąć na komfort zamieszkania. Przystępując do podpisania umowy, nabywca
musi pisemnie oświadczyć, że zapoznał się z prospektem.
2. Ustawa wymaga, by umowa zakupu mieszkania deweloperskiego lub domu zawarta była przed notariuszem. Jeśli umowa

Inną grupę potencjalnych nabywców stanowią mieszkańcy innych regionów Polski. Mieszkanie w Koszalinie może być w sezonie
letnim świetną bazą wypadową do odpoczynku nad morzem albo
na pojezierzu. Po sezonie można je bez problemu wynająć. A nie
bez znaczenia jest fakt, że koszt zakupu takiego lokalu jest średnio
dwukrotnie niższy niż apartamentu w nadbałtyckich miejscowościach letniskowych.
Na osiedlu przewidziana jest również odpowiednia liczba miejsc
postojowych dla samochodów – większa niż liczba mieszkań. Będą
również dostępne – za dodatkową opłatą – garaże. Do wykupienia
są także komórki lokatorskie.
Ciekawostką jest rozwiązanie dotyczące wind. Będą one przeszklone i będą się poruszały na zewnątrz budynków. W Koszalinie,
jeśli chodzi o budownictwo mieszkaniowe, jest to nowinka. Ale inwestorowi nie chodzi tylko o efekt zaskoczenia. Przyjęte rozwiązanie
ma głębokie uzasadnienie funkcjonalne, bo wiąże się z chęcią jak
najefektywniejszego wykorzystania powierzchni przy zachowani
pełni wygody.

Cena i standard
Mieszkania będą oddawane przyszłym właścicielom w tzw. standardzie deweloperskim, czyli do samodzielnego wykończenia. Firma nie oferuje prac wykończeniowych. Proponuje jednak coś, co
w samodzielnym urządzeniu mieszkania pomoże – zaprojektowane
w trzech standardach cenowych warianty aranżacji wnętrz. Taki projekt, wybrany z uwzględnieniem własnych możliwości finansowych,
pozwoli lokatorowi przeprowadzić końcowe prace szybko i w wygodzie, bo będzie bardzo szczegółowy, nawet ze wskazaniem sugerowanych konkretnych elementów wykończeniowych.
Koszt najmniejszych mieszkań zmieści się w przedziale 80-90
tysięcy złotych. – Nie chcemy klientów przyciągać wyłącznie ceną,
ale jakością wykonania i funkcjonalnością – mówi prezes Krzysztof Hendzel. – Nie można się łudzić, że „tanio” i „solidnie” da się
łatwo pogodzić. Jakość kosztuje, a nam zależy na tym, żeby nasza
inwestycja była synonimem wysokiego standardu wykonania. Nie

Agrobud Hendzel oraz jego żona Iwona (w firmie – dyrektor zarządzający i pełnomocnik). Jest i trzecie pokolenie. To Łukasz, syn
i wnuk, który pracuje już w firmie, kończąc jednocześnie studia budowlane na Politechnice Koszalińskiej.
Dotychczasową specjalnością Agrobudu jest produkcja betonu
towarowego i betonowych elementów używanych do wznoszenia
obiektów, budowania instalacji sanitarnych i urządzania placów.
Można powiedzieć, że w tej dziedzinie firma jest regionalnym potentatem. Swoją pozycję rynkową tworzyła stopniowo. Teraz postanowiła pójść krok dalej i rozwijać się również na rynku deweloperskim. – Wiele elementów do budowy Osiedla Panorama będzie
naszej własnej produkcji – mówi Krzysztof Hendzel. – To zrozumiałe,
że chcemy wykorzystać cały nasz potencjał. Działalność deweloperską traktujemy jako ważny kierunek rozwojowy i patrzymy na nią nie
w kategoriach kilkuletniego projektu ale szerzej, z planem na co
najmniej 25 lat. Dlatego przystępując do budowy Panoramy, projektujemy już kolejne inwestycje.
Firma na dobry punkt wyjścia do rozwijania działalności deweloperskiej, bo dysponuje terenami pod budowę, ma zaplecze
w postaci samodzielnej produkcji materiałów budowlanych, ale
i doświadczenie w przygotowywaniu złożonych inwestycji. – Przygotowanie do budowy Panoramy dużo nas nauczyło – mówi Krzysztof
Hendzel. – Także w pracy z projektantami. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z biurem architektonicznym Archtim Marka
Jankowskiego. Będziemy z nim współpracowali dalej. Ale pracujemy obecnie także z innymi architektami, planując nasze kolejne
inwestycje.

Bezpieczeństwo nabywcy
Pisząc o Osiedlu Panorama, warto podkreślić, że będzie ono
budowane w oparciu o obowiązującą od 29 kwietnia ub.r. ustawę
o ochronie interesu nabywców mieszkań i domów deweloperskich.
Została ona uchwalona, żeby prawo lepiej – niż było to wcześniej
– chroniło interesy osób kupujących od deweloperów nieruchomości. – Będziemy w jakimś sensie pionierami, bo jeszcze niewiele in-

z deweloperem rozbita jest na dwa etapy (przedwstępna i ostateczna), notariusza trzeba będzie odwiedzić dwa razy. Tylko takie
umowy są ważne.
3. Wprowadzone zostały rachunki powiernicze, czyli konta w banku, na których gromadzone są pieniądze wpłacone przez nabywcę
na poczet ceny mieszkania. Deweloper nie może jednak korzystać
z tych pieniędzy dowolnie (jak to było do niedawna). Bank będzie
poniekąd stał na straży, aby wydane były one na realizację konkretnego projektu. Deweloper może zaproponować wykorzystanie
jednej z czterech wersji tego rozwiązania: zamknięty rachunek powierniczy, otwarty rachunek powierniczy z gwarancją ubezpieczeniową, otwarty rachunek powierniczy z gwarancją bankową, otwarty rachunek powierniczy. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem
jest ostatnia z wersji rachunku powierniczego. W tym wypadku
wypłata części środków następuje po zakończeniu pewnego etapu
zaawansowania robót budowlanych (stosownie do jego poziomu)
po skontrolowaniu go przez bank. W przypadku zastosowania rachunku zamkniętego wypłata zdeponowanych środków następuje
jednorazowo, ale dopiero po przeniesieniu praw do lokali na nabywców, czyli na etapie kończącym całą inwestycję.
4. Ustawa przewiduje lepszą ochronę przed upadłością dewelopera. Przewiduje ona, że budowy prowadzone przez upadającą firmę, zostaną wyłączone z masy upadłościowej. Nabywcy będą w takim przypadku mogli zdecydować o kontynuowaniu inwestycji lub
odzyskaniu wpłaconych kwot z rachunku powierniczego. Do niedawna było tak, że pierwszeństwo do majątku po upadającej firmie
miał np. Skarb Państwa (zaległe podatki), czy ZUS (zaległe składki),
a interesy nabywców mieszkań były gdzieś na szarym końcu. Teraz
ta hierarchia się odwraca: interes tego, kto wpłacał na mieszkanie
staje się najważniejszy.

Sprzedaż mieszkań – informacje pod numerami
telefonów: 602 264 351, 605 405 744
www.agrobud-nieruchomosci.eu
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Joanna
Krupa

skalpel
to extreme,
którego
nie uznaję
Autor: Anna Dębska, Jakub jakubowski
Fot. TVN - Bartosz Krupa/East News

Autor: anna dębska, Jakub jakubowski / Fot. TVN - Bartosz Krupa/East News

O swojej pasji, jaką jest pomoc zwierzętom, popularności i tym, z czego jest dumna w swoim życiu. Ale też o mężczyznach, operacjach
plastycznych i domowych sposobach upiększających ciało, opowiedziała nam znana modelka Joanna Krupa.

n

iedawno gościła Pani w Trójmieście,
gdzie wspierała Pani akcję pomocy
dla Ciapkowa - schroniska dla zwierząt w Gdyni. Uczestniczy Pani w wielu
tego typu akcjach. Skąd to zamiłowanie do pomocy czworonogom?
- Kocham zwierzęta i robię wszystko, żeby im pomóc. Ostatnio
byłam w Rzeszowie i tam też odwiedziłam schronisko, przyniosłam
jedzenie dla psów, miski, obroże. Cieszy mnie fakt, że nie tylko oso-

by prywatne i publiczne angażują się w pomoc zwierzętom, ale także instytucje i firmy prywatne, jak choćby Centrum Handlowe Klif,
które zorganizowało pomoc dla Ciapkowa. Razem możemy zrobić
więcej. Od dziecka rodzice uczyli mnie, że każdego trzeba kochać
i traktować tak, jak samemu chce się być traktowanym. To bierze się
z wychowania. Miłość, którą otrzymałam od rodziców w ten sposób
owocuje. Całe życie miałam psy. Zwierzęta to istoty, które nigdy cię
nie skrzywdzą, zawsze są wdzięczne. One nie mają głosu, same się
nie obronią. Podobnie jak dzieci i dlatego też działam w domach
dziecka.
- Jest Pani wrażliwą kobietą?
- Oj i to bardzo. Gdy widzę uśmiech małego dziecka, któremu
sprawiło się radość, któremu się pomogło, od razu się wzruszam.
Każdemu też polecam wizytę w schronisku dla zwierząt. Sposób
w jaki psy patrzą na Ciebie powoduje w człowieku uczucie, które
trudno nawet zdefiniować. Z jednej strony widzisz szczerą radość,
a z drugiej, jak popatrzysz takiemu zwierzakowi w oczy, odbija się

w nich ogrom cierpienia, przez które przebija nadzieja. Nadzieja, że
go przygarniesz, zaopiekujesz się nim, dasz mu dom, miłość i czas.
Często w takich sytuacjach człowiek się rozkleja. Nie rozumiem, jak
można krzywdzić zwierzęta? Przecież to bezbronne istoty, które
czują, które obdarzają człowieka zaufaniem, bezgraniczną przyjaźnią, przywiązują się do niego.
- Ma Pani własne zwierzęta?
- Miałam siedem psów. Niestety dwa z nich ostatnio umarły ze
starości. Mam teraz dwa yorki. Ten, który dołączył do stadka ostatni,
został przygarnięty z przytułku. Podobno ma osiem lat, ale nie wygląda na tyle. Drugi york ma pięć lat i zachowuje się jak przywódca
całego stadka, najbardziej rozrabia. Jest jeszcze Shaggy, mieszaniec teriera. Pyszczek podobny ma do małpki. Zawsze śmieję się,
że jego mama miała romans z małpą. To ulubiony pies mojej mamy.
Mam jeszcze dwa psy rasy cavalier king charles spaniel.
- Czy wszystkie te psiaki
są przygarnięte ze schronisk
i przytułków dla zwierząt?
- Tak. Nie spotkałam się
z tym w Polsce na szeroką
skalę, ale w Stanach Zjednoczonych mamy dobrze funkcjonujące Rescue Group - to
takie nieformalne organizacje, które ratują zwierzęta. Zabierają je z ulic, od właścicieli,
którzy sobie z nimi nie radzą,
źle je traktują, itp. I moje psy
są właśnie z takiej grupy. Zamiast od hodowcy można
adoptować psa z takiej grupy.
Pomagam aktywnie w leczeniu i znajdowaniu im nowych
domów, opiekuję się tymi
psami. Marzę o tym, aby kiedyś stworzyć wielki ośrodek,
gdzie mogłyby trafiać wszystkie niechciane zwierzaki.
- Tego typu działania sprawiają że staje się Pani jeszcze
bardziej popularna. Lubi Pani
swoją popularność?
- W tym biznesie jestem już
od tylu lat, że popularność
mi nie przeszkadza. Lubię to
również z pragmatycznego
punktu widzenia. Mm bardziej
jest się popularnym, tym większy głos się ma. Mogę dzięki
temu więcej zrobić dla spraw,
które są bliskie memu sercu.
Ja kocham to, co robię i popularność super z tym współgra. Jeśli dzięki temu, że ludzie mnie
znają i lubią, mogę pomóc, to dlaczego tego nie robić? Dlaczego
mam nie wykorzystać mojej popularności, aby zrobić coś dobrego
na tym świecie?
- Porozmawiajmy chwilę o urodzie. Wiele młodych kobiet wzoruje się na Pani. Chce stosować te same zabiegi na twarz i ciało,
poznać tajniki. Co trzeba robić, żeby być jak Joanna Krupa?
- Po prostu o siebie dbać. Od młodości, a nie od czasu, gdy pojawią się pierwsze zmarszczki i podkrążone oczy. Myślę, że każda
dziewczyna ma problem z cellulitem, mniejszy lub większy. Ja też
się z tym zmagam i dlatego walczę z nim na wszystkich frontach
(śmiech). W Polsce chodzę do Skin Clinic na specjalne masaże.
Mam też swój krem antycelulitowy. Jeśli chodzi o twarz, to nie robię
zbyt wiele. Stosuję głównie kremy, które nawilżają skórę. Zdradzę
jednak swój mały, rodzinny sekret. Na noc, pod oczy nakładam
wazelinę. To metoda mojej cioci Krysi z Tarnowa. Ma blisko 70 lat

- mam nadzieje, że się nie obrazi (śmiech) - i praktycznie nie ma
zmarszczek. Przez całe życie używała tylko wazelinę. Wiadomo, że
ja nie mogę przez cały czas używać samej wazeliny, ale zawsze wieczorem nakładam ją pod oczy, żeby uniknąć zmarszczek. Staram się
też nie spać twarzą na poduszce.
- A jeśli chodzi o operacje plastyczne i drobne zabiegi upiększające?
- Takie zabiegi, jak lasery, mikrodermabrazja, które odmładzają
skórę, oczywiście stosowałam. Zgadzam się z tym, że kobiety powinny dbać o siebie. Szczególnie młode dziewczyny, które często
myślą, że zaczną dbać o siebie po czterdziestce. Wtedy już będzie
za późno. Mama, odkąd pamiętam, mówiła mi, że muszę uważać
szczególnie na okolice oczu, bo tu najłatwiej robią się zmarszczki.
Zawsze też kazała mi nosić okulary przeciwsłoneczne.
- Na pierwszy rzut oka widać, że jest Pani osobą bardzo naturalną. A jak radzi sobie Pani
z kultem piękna lansowanym
przede wszystkim w USA?
- Uważam, że wszystko jest
dla ludzi, nawet operacje plastyczne. Ale pod warunkiem,
że umie się z dobrodziejstw
dzisiejszej medycyny korzystać z rozsądkiem. Wiele kobiet jednak traci gdzieś ten
rozsądek i przekracza granice. Od operacji plastycznych
można się uzależnić i to w Stanach Zjednoczonych widać na
każdym kroku. Sztuczne kobiety, które wyglądają jak lalki - nie podoba mi się to. Jak
chodzę sobie ulicami Miami
to często wydaje mi się, że kobiety tamtejsze to jedna, wielka rodzina. Wszystkie wyglądają tak samo, podobne do
siebie jak dwie krople wody
- sztuczne biusty, zrobione
usta, ponaciągane i wygładzone botoksem twarze, a na
tych twarzach pozbawionych
konturów maluje się makijaż
permanentny. To extreme,
którego osobiście nie uznaję,
ale w środowisku, w którym
żyję, to normalne. Nikogo to
nie razi. Ja na pewno nigdy
tak wyglądać nie będę, nie
zrobię z siebie kukły. Ważne
jest, żeby dbać o siebie jak się
jest młodym, to później takie
operacje nie będą ci potrzebne. Ewentualnie drobne zabiegi.
- Czy Pani zdaniem Polacy mają lepszy styl niż Amerykanie?
- Polacy, na co dzień bardzo dbają o to, żeby wyglądać elegancko. W USA jest bardziej na luzie. Do sklepu spożywczego można
wyjść w dresie i nikogo to nie razi. W Polsce natomiast, większość
kobiet nawet do galerii handlowej zakłada szpilki. Nie widzę w Polsce zbyt wielu osób ubranych na luzie.
- Z czego Pani jest najbardziej dumna?
- Jestem dumna z mojej rodziny, z przyjaciół, których mam,
a także z siebie i z tego, co robię. Ludzie, których spotykam w życiu dziękują mi za to, co robię dla zwierząt. To dla mnie ogromnie
budujące. Nie robię tego na pokaz, ja kocham pomagać zwierzętom i robię to bardzo często. Nie zawsze o tym mówię, ale czasem
muszę, bo wydaje mi się, że dzięki temu zmotywuję innych do podobnych działań. Każdy może zrobić coś małego. Nie chodzi tylko
o pieniądze, można na przykład poświęcić czas, albo reagować na
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krzywdę zwierząt, którą widzi się na ulicy. Od kiedy przyjechałam
do Polski trzy lata temu, mentalność w stosunku do zwierząt bardzo
się zmieniła. Jestem z tego powodu dumna z Polski i z Polaków.
- I naprawdę nie ma Pani w swojej szafie żadnego futra ani skóry?
- Nie. I nigdy nie miałam. Moja mama w dawnych czasach, kiedy
to było bardzo modne, kupiła sobie futro. Kiedy jednak się dowiedziała jak to wszystko działa, że skóra jest zrywana na żywo ze zwierząt, wyrzuciła je.
- A propos mamy - czy to prawda, że mama chce wrócić do Polski?
- Czasami tak mówi. Ona kocha Polskę z całego serca, nigdy tego
nie ukrywała. Do USA przyjechała w 1981 roku, kilkanaście miesięcy później dojechał tata. Początki na emigracji były bardzo ciężko,
tym bardziej, że rodzice po jakimś czasie się rozwiedli. Na początku
mieszkaliśmy u rodziny, mama ciężko pracowała w fabryce przez
siedem dni w tygodniu po 12 godzin, abyśmy mogli sobie wynająć mieszkanie. Polskę cały czas ma w sercu, ale myślę, że to jest
normalne, szczególnie dla tej fali emigracji, która opuściła kraj na
początku lat 80.
- Jak udało się Pani zrobić karierę w Stanach Zjednoczonych?
- Dzięki rodzicom, mojej konsekwencji i silnemu charakterowi
oraz dzięki przypadkowi. Zawsze chciałam być modelką, pozowałam do zdjęć, chodziłam na castingi, ale w Chicago nie było szans
na poważne zlecenia. Pewnego dnia postanowiłam, że przeniosę
się do Los Angeles, pójdę do szkoły dla modelek i tam poszukam
szczęścia. Rodzicie wzięli kredyt, aby mi to umożliwić. Ale moja kariera nabrała tempa, bo po prostu ktoś mnie zauważył. Tym kimś
była agentka, która zobaczyła moje zdjęcia w portfolio jednego
z fotografów, który robił mi zdjęcia na okładkę holenderskiej edycji magazynu Maxim. Skontaktowała się ze mną, zaproponowała
współpracę i potem już wszystko potoczyło się lawinowo.
- Pani zdjęcia można oglądać w najlepszych magazynach na
całym świecie. Nie chodzi Pani jednak po wybiegach. Żałuje Pani
tego?
- Nie. Nigdy nie uważałam siebie za wielką modelkę i trochę
mnie krępuje fakt, jak ktoś o mnie mówi supermodelka. Supermodelką to były Linda Evangelista, Cindy Crawford, czy Heidi Klum. Ja
spełniam się w tym, co robię i jestem w pełni zadowolona z tego,
jak potoczyła się moja kariera. Na wybiegu nawet chyba źle bym się
czuła. Jestem jednak trochę za niska i - w co trudno chyba uwierzyć
- powinnam jeszcze trochę schudnąć (śmiech). A ja nie chcę i nigdy
nie chciałam być wieszakiem na ubrania. Wkurza mnie lansowanie
tego trendu na anoreksję.
- Takie są jednak realia świata mody i dziewczyny marzące o karierze modelki dążą do tego, aby być jak najbardziej szczupłe. Obserwuje to Pani chociażby z perspektywy programu Top Model.
- Tak, ale to nie znaczy, że trzeba to pochwalać. Dziewczyny przychodzące na castingi są różne, jedne faktycznie bardzo chude, aż
za chude, inne mają trochę ciała, aczkolwiek dla normalnej kobiety,
te ich „trochę ciała”, to i tak jest bardzo szczupła sylwetka. One mają
marzenia, chcą chodzić po najważniejszych wybiegach, pracować
dla najlepszych projektantów. To ważne, aby marzyć, aby stawiać
sobie wysoko poprzeczkę, ale nie można się w tym zatracić. Marzenia nie mogą być realizowane kosztem zdrowia. Myślę, że program
Top Model nie tylko pokazuje rozrywkę i walkę o realizację marzeń,
ale też spełnia rolę edukacyjną.
- Od pewnego czasu jest Pani twarzą, a także udziałowcem
gdańskiej firmy Esotiq. W jaki sposób nawiązała się ta współpraca
i jak ona wygląda?
- To był wspólny pomysł. Razem dobrze nam się pracuje. Nie
jestem tylko twarzą Esotiq, ale mam trochę do powiedzenia, jeśli
chodzi o design. Nie chciałam też nigdy, żeby cokolwiek z tych produktów było testowanych na zwierzętach. Nie chcę podpisywać
swoim imieniem czegoś, co nie jest dobre. Bielizna Esotiq jest bardzo kobieca, delikatna, pasuje każdej kobiecie i wydaje mi się, że
na każdy gust. Nie jest za bardzo sexy, co nie każdej kobiecie odpowiada. Niektóre mają kompleksy, które chcą ukryć i niektóre fasony
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Esotiq dają taką możliwość. Pracownice butików Esotiq pomagają
też dobrać odpowiednią bieliznę.
- Mówi Pani o kompleksach - trudno uwierzyć, że Pani również
ma kompleksy?
- (śmiech) Każda kobieta ma kompleksy. Ja na przykład nie lubię
swojego nosa. Wolę zdjęcia z profilu. Kiedy jest nieodpowiednie
światło, widać też cellulit. Chociaż po masażach i kosmetykach,
które stosuję, dużo się poprawiło przez ostatni rok. Chodzę też na
siłownię. Czasem wstaję rano, mam małe i opuchnięte oczy, wtedy wyglądam jak Chińczyk (śmiech). Są jeszcze te dni w miesiącu
każdej kobiety, kiedy źle się czujemy. Podobnie jak nie mam przy
sobie mojego samoopalacza, też źle się czuje. Niektóre kobiety
lubią mieć jasną karnację. Ja wolę być opalona, wtedy nie widać
pewnych mankamentów. Z kompleksami można jednak żyć, ważne aby z nimi walczyć, ale też je zaakceptować. Nie traktować ich
obsesyjnie. Każda kobieta jest piękna, jeśli tylko taką się czuje, gdy
zaakceptuje siebie. Nie można non stop patrzeć w lustro i wmawiać
sobie, że jestem gruba, brzydka, mam cellulit ,krzywe nogi i mały
biust. Seksapil to dusza, charakter, osobowość, świadomość, a nie
piersi w rozmiarze C i figura niczym z wybiegu o Armaniego.
- Wspomniała Pani o siłowni. Co trzeba zrobić, żeby mieć taką
figurę? Diety, mordercze treningi?
- Nigdy nie byłam na diecie i nie zamierzam. Za to na siłownię
chodzę 3 - 4 razy w tygodniu po godzinie. To są zajęcia fitness
w grupach i dzięki temu mam większą motywację niż gdybym miała ćwiczyć sama, bądź z indywidualnym trenerem. Grupa ludzi i fajna muzyka dopinguje do tego, żeby zostać i dać z siebie wszystko.
- A co Pani ceni w mężczyznach?
- Ciężko powiedzieć. Nie ma jednej rzeczy, która za tym przemawia. Jak się pozna człowieka, to jest coś, co przyciąga. W pierwszej chwili tym, co zwraca uwagę jest uśmiech. Często widać też
w oczach, czy ktoś jest dobry czy nie. Mój narzeczony Romain ujął
mnie najpierw swoimi dołeczkami w policzkach, a potem swoją
niebywałą wręcz skromnością, naturalnością i klasą. Zanim go poznałam byłam w bardzo toksycznym związku. On był bardzo bogaty i gdy opadło pierwsze zauroczenie, przejrzałam na oczy. Facet
traktował mnie przedmiotowo, egoistycznie, czułam się jak jego
trofeum. Na szczęście szybko z nim zerwałam a potem poznałam
Romaina, który okazał się zupełnym przeciwieństwem. Przy nim
mogę być sobą, mogę być naturalna, a spokój i bezpieczeństwo,
jakie czuję w jego ramionach, to uczucie, którego nie zamieniłabym
na żadne inne.
- A jeśli chodzi o charakter? Jaki powinien być idealny facet?
- Najważniejsze, żeby kochał zwierzęta i żeby był blisko mojej
rodziny. Jeśli ktoś, kogo poznaję, powiedziałby, że mam za dużo
psów, to wiem, że nie byłaby to osoba dla mnie.
- Bywa Pani często w Polsce. A jest takie miejsce na ziemi, gdzie
czuje się Pani najlepiej?
- To mój dom rodzinny w Los Angeles. Tu jestem najbardziej zrelaksowana. Spędzam czas z moimi pieskami. To najlepsze miejsce
na świecie. Tu mogę poleniuchować na kanapie przed telewizorem
i chociaż przez chwilę nie martwić się o to, że gdzieś muszę lecieć.
Jeśli chodzi o Polskę uwielbiam Kraków. Warszawska Starówka
też jest przepiękna. Gdańsk również. Polska w ogóle jest piękna.
Jak byłam w Rzeszowie na Top Model i nagrywaliśmy początki castingu, zdecydowaliśmy że wypożyczymy samochód i pojedziemy
do Tarnowa i Krakowa. Romain nie mógł uwierzyć, jak pięknie jest
w Polsce, że nawet te małe domki są tak piękne. Jest pełno zieleni.
Nie tak jak w USA. Byliśmy pod wielkim wrażeniem.
- Jemu chyba Pani pieski nie przeszkadzają?
- Nie. Gdyby tak było, nie spędziłabym z nim ponad pięciu
lat. (śmiech) Mój były chłopak, z którym spędziłam rok, nie dbał
o zwierzęta. Kiedy przyjeżdżał do Los Angeles, nie siedział w ogóle
w moim domu, tylko w hotelu.
- W ten sposób można wywnioskować, że psy są dla Pani ważniejsze niż mężczyźni?
- (Śmiech) Nie tyle, że ważniejsze, ale myślę, że wszystko powinno ze sobą współgrać.
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Na uwięzi
Autoportret
Oglądającym fotografie Leszka Paradowskiego trudno uwierzyć, że powstają one w sposób naturalny, bez użycia technologii – choćby legendarnego programu Photoshop.
I trudno uwierzyć w to, że w zaledwie kilka lat doszedł do mistrzostwa w fotografowaniu,
które dotychczas przyniosło mu ponad setkę nagród w międzynarodowych konkursach
– w tym tę najważniejszą, nazywaną fotograficznym Oskarem – Grand Prix konkursu Trierenberg Super Circuit.

k

im jest 48-letni Leszek Paradowski, współwłaściciel drawskiej firmy StylBet produkującej betonowe elementy małej architektury? Przede
wszystkim człowiekiem pasji. Ucząc się w koszalińskim technikum budowlanym, trenował biegi w klubie Bałtyk, a jedocześnie grał w zespole
Aleja Potępienia. Grupa, w której był wówczas
również Jacek Barzycki, późniejszy lider zespołu Gdzie Cikwiaty, występowała m.in. na festiwalu rockowym w Jarocinie. Już jako pan do
trzydziestce Leszek Paradowski zaczął trenować maratony kolarskie,
osiągając wysokie lokaty na mistrzostwach Polski. Jako czterdziestolatek zajął się fotografią. Znów z fenomenalnym skutkiem.
Wspomniane Grand Prix jednego z największych konkursów
fotograficznych świata – Trierenberg Super Circuit zdobył jesienią ubiegłego roku. Międzynarodowe jury, złożone z wybitnych
fachowców, oceniało kilkadziesiąt tysięcy prac przesłanych przez
fotografów z całego świata. W konkursie może wziąć udział każdy,

bo nie ma w nim podziału na amatorów i profesjonalistów. Z kolei
nagroda ma ogromny prestiż w środowisku i uchodzi za fotograficzny odpowiednik filmowych Oskarów.
Leszek Paradowski zdobył ją zaledwie w pięć od lat od momentu, gdy kupił pierwszy aparat lustrzankę! I co ciekawe, chociaż poznał tajniki fotografii cyfrowej, w swojej twórczości stawia
na efekty budowane tradycyjnie, bez elektronicznego wsparcia.
Oto co mówi o swojej najnowszej pasji:

O początkach
Fotografia pojawiła się, gdy już miałem więcej czasu, bo zrealizowałem życiowy plan: do 35. roku życia wybudować dom, założyć rodzinę i coś osiągnąć w biznesie, żeby móc wrócić do młodzieńczych
pasji. Około roku 2000 zacząłem trochę rowerem jeździć, trochę
w tenisa grywać, trochę więcej czasu poświęcać żonie i dzieciom.
Przygoda z fotograficzna nie zaczęła się od fotografii analogowej,

Czas rozstania
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jak u większość ludzi. Pierwsze zdjęcie, jakie zrobiłem, było cyfrowe. Dla mnie to było coś nowego, zobaczyć fotografię na ekranie
komputera. I to mnie zafascynowało. Na początku to nie było nic zamierzonego. Ot, zrobić zdjęcie, wstawić na Facebooka i mieć z tego
frajdę. To było bezwiedne. Zachody słońca robiłem, pejzażyki i tak
dalej. Wtedy (w 2008 r. – przyp. AM) kupiłem sobie aparat, pierwszą lustrzankę cyfrową i zacząłem poznawać jej możliwości. Miałem
w głowie swoje przyszłe kadry. Przy jakiej pogodzie, co i jak będę robił… Ale wtedy jeszcze to był tylko krajobraz. Poczułem, że mam coś
do pokazania, do zrobienia w fotografii. Zacząłem do tego podchodzić profesjonalnie. Czytałem dużo książek, oglądałem dużo zdjęć.
Nieśmiało zacząłem dodawać jakieś zdjęcia na portale fotograficzne.
Czasami po głowie dostawałem, ale przy okazji uczyłem się czegoś.
Przyszedł czas, że powiedziałem sobie: spróbuję sił, wyślę kilka
zdjęć na konkursy fotograficzne, ale to wszystko były jeszcze polskie konkursy. Jedna nagroda, druga, trzecia… Pomyślałem: coś
w tym jest. Zacząłem jeszcze więcej czasu poświęcać na fotografowanie i po dwóch latach zacząłem wysyłać zdjęcia na przeglądy
międzynarodowe. Już w pierwszym zdobyłem medal. I jeszcze jak
zadzwonił do mnie z Holandii szef tego dosyć znaczącego konkursu i powiedział, że moje zdjęcie chcą wziąć na okładkę katalogu
pokonkursowego, poczułem wiatr w żagle!

O narodzinach stylu
Od tego momentu zacząłem intensywnie uczestniczyć w konkursach fotograficznych. Fotografowałem już nie tylko przyrodę. Do moich prac nieśmiało wchodziły postaci. Zaczynał
się wtedy kształtować mój rozpoznawalny styl. Co jest w nim
charakterystyczne? Na przykład to, że w wielu kadrach występuję jako osoba, która chce coś powiedzieć, coś przekazać.
Największą satysfakcją jest dla mnie to, kiedy słyszę „w tym zdjęciu
coś dodałeś, bo to niemożliwe, żebyś znalazł taki kadr”. A okazuje

Zimowe kontrasty
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się, że te zdjęcia w 95% wykorzystują naturalne warunki pogodowe,
czyli były zrobione przy naturalnym świetle, bez lamp błyskowych,
nawet bez blend, z wykorzystaniem tego, co natura daje. A to są
krótkie chwile. Czasem, gdy jedzie się na sesję, to jest 5, 10, 15
minut dobrych warunków. Czasem godzina, jak ma się szczęście.
Kiedy wracam z takiej godzinnej sesji to już do końca dnia jestem
wyczerpany psychicznie. Podczas sesji, oprócz tego, że mam jakiś
plan, który chcę zrealizować w plenerze, działa pogoda i weryfikuje
moje zamiary. Okazuje się, że to co wymyśliłem w ogóle nie sprawdzi się w danym miejscu. Wtedy muszę improwizować. Głowa chodzi dookoła: gdzie są chmury, gdzie jest światło i co tu się da zrobić.
Czasami człowiek biega po bagnach, spocony cały, bo nie ma
czasu, bo mgła ucieka. Ona jest specyficznym elementem moich
zdjęć, gdyby ktoś nie zauważył (śmiech). Praktycznie, jak rano nie
ma mgły, to ja nie wyjeżdżam. Nawet jak jest fajne słońce, to nie wyjeżdżam, bo dla mnie nie ma klimatu. Ja muszę mieć mgłę, światło
odpowiednie. Nawet samą mgłę, bez światła. Niedawno ktoś mi na
koncie facebookowym napisał mi, że to niemożliwe, że „wszędzie
masz tę mgłę; musisz ją dorabiać”. Nie. Jest taka część mojej fotografii – fotografia kreatywna i tam są rzeczywiście zdjęcia składane
z kilku elementów, z kilku zdjęć. Ale 95% są to zdjęcia, które wykorzystują naturalne warunki i co jest jeszcze ciekawe (i z czego jestem
najbardziej dumny), że wszystkie te zdjęcia, które były nagradzane
na świecie, a było tego dużo, były zrobione tutaj, gdzie się urodziłem, gdzie są moje korzenie.

O poszukiwaniu plenerów
Zanim gdzieś będę fotografował, rowerem objeżdżam okolicę.
To są w sumie tysiące kilometrów. Uwielbiam jeździć, więc jest to
połączenie przyjemnego z pożytecznym. Jeżdżę, zwiedzam, planuję, układam sobie w głowie kadry – przy jakiejś tam pogodzie, jak to
będzie wyglądało. Do tej pory są miejsca, gdzie zdjęć nie zrobiłem,

Dylematy

W harmonii z naturą
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bo czekam na pogodę przez kilka lat i dotąd nie miałem takich warunków, jakich bym chciał.

O wspólniku i jego wyrozumiałości

Nieosiągalne marzenia

Pewnie, że to zajmuje dużo czasu. Mój wspólnik w biznesie jest
tolerancyjny. On po wypadku ma problemy zdrowotne, które ograniczają jego pasje. Kiedyś pracowaliśmy od rana do nocy, teraz tylko do godziny 16, bo stwierdziliśmy, że też nam się coś od życia
należy. Nie chciałbym popełnić takiego błędu jak wiele osób, że
całe życie przeharują i budzą się już na emeryturze. I co dalej? Okazuje się, że zdrowie nie takie, bo nie pojedzie się tu, nie pojedzie
się tam. Dlatego ja staram się wszystko pogodzić. Kadrę w firmie
mamy na tyle mądrą, że możemy pozwolić sobie na to, żeby część
obowiązków ona pociągnęła.

O planach i technice
Wciąż kiełkują mi w głowie jakieś plany. Ludzie też czasem pytają: co dalej? Chciałbym pójść w kierunku fotografii konceptualnej,
czyli takiej która coś opowiada, do czegoś nawiązuje, ale oparta jest
na metaforze; jest częścią mnie, opowiada o moim życiu, o sprawach, które się dzieją wokół. Niektórzy mówią, że przy dzisiejszym
rozwoju techniki wystarczy dobry aparat. Ale to się tylko tak na początku wydaje. To nie aparat robi zdjęcia, tylko człowiek. Jeśli ma
jakąś wizję, to i gorszym aparatem zrobi lepsze zdjęcia niż ci profesjonaliści, którzy mają sprzęty za kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy.
Ja mam pięćdziesiątkę Canona, aparat półprofesjonalny. Do tego
zestaw obiektywów. Bardzo ważne, żeby poznać wszystkie możliwości aparatu. Używam wielu filtrów, mam ich cały zestaw. Używam
też statywu i samowyzwalacza, który może robić zdjęcia na przykład
dopiero po dwóch czy trzech minutach. Dlatego mogę z łatwością
wykonywać zdjęcia, na których sam jestem.

Szukając własnej drogi

Trudne powroty

Wzajemne przywiązanie

Buk z ludzką twarzą
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Wojtek Grela:

niedługo wracam!
Autor: Wojciech Grela

Wojtek Grela – grafik, fotografik, stały współpracownik „Prestiżu”. Przede wszystkim pasjonat turystyki rowerowej. Przejechał na rowerze dziesiątki
tysięcy kilometrów. W listopadzie ub. r. rozpoczął
kolejną eskapadę – po Ameryce Południowej.
Do przejechania ma w linii prostej ok. 10 000 km.
Wyprawę zamierza zakończyć w maju br.

Fot. Wojciech Grela

R
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Północny kraniec Chile, San Pedro de Atacama. Początek marca. Jestem już
cztery miesiące w podróży. Kilka dni temu na dobre pożegnałem Argentynę.
Dziś rozstaję się z Chile. Dwa ogromne kraje, które przemierzałem od początku podróży.

odróż przez nie uświadomiła mi ich zupełną odmienność. To kraje rozciągające się przez ćwierć
kuli ziemskiej. Różnorodność tutaj czai się na każdym kroku. Często krajobraz potrafi zmienić się
kilka razy w ciągu jednego dnia, a przecież podróżuję rowerem a nie samochodem i średnio
pokonuję od 50 do 100 km dziennie.
Zmieniają się również ludzie, ich twarze. Przez ostatni miesiąc
wkraczam w tą część Ameryki Południowej, która zdołała zachować
swoją odrębność kulturową. Podczas gdy Patagonia to zwykle euro-

pejskie rysy, tak tutaj – w rejonie Atacamy i Altiplano – widać charakterystyczne rysy oryginalnych mieszkańców tych ziem.
Ostatnie dwa miesiące mojej podróży to egzotyka – Peru i Boliwia. Kraje, których kultura często jest postrzegana jako właśnie ta
prawdziwa twarz Ameryki Południowej. Ciekawe co się będzie działo? Pakuję jedzenie na 10 dni (dużo, duuużo makaronu) i wyruszam.
Na początek wielki podjazd. 50 km wspinania się na Altiplano. Gdy
pomyślę, że polskie Rysy już są gdzieś pode mną, a mam się wspiąć
na ponad 4500 m n.p.m. to czuję respekt. Z drugiej strony jak zwykle: zew drogi jest nie do opanowania!
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Singapur:
innowacyjne miasto-państwo
Autor: Gall Podlaszewski

Gall Podlaszewski - koszalinianin, doktorant Wydziału Architektury Uniwersytetu Bauhaus w Weimarze (Niemcy)

Gardens at the Bay
ulic czy przednowoczesnej kultury wiejskiej ulegają pod presją inwestycyjną, która nie ma innego miejsca ujścia.
Centrum handlowe pożerające całą postkolonialną dzielnicę, co
prawda bez całkowitego strawienia jej, jest tutaj najlepszym przykładem. Powstaje pytanie, czy są jeszcze jakieś różnice pomiędzy
sprywatyzowanym miastem a regularnym centrum handlowym?

Mająć na uwadze dominująca pro-konsumencką filozofię życiową
społeczeństwa, czy nie jest tak, że całe miasto staje się jednym centrum handlowym? Gęściej, efektywniej, lepiej, doskonalej, więcej...
Cicha akceptacja takiego stanu rzeczy przez mieszkańców wynika z utrwalonego determinizmu przestrzennego. Po stronie władz
planistycznych wspieranych przez nielicznych aktywnych obywateli

Centrum handlowe
wchłonęło kwartał miejski
Największe centrum handlowe widziane (Marine
Sands) z diabelskiego młynu (Singapore Flyer)
W tle, za drzewami, wielka hałda piachu. Tutaj, w Singapurze, to bardzo pożądany materiał. Jest używany nie tylko do budowy wysokościowców, jest również niezbędny do politycznych aktów ekspansji kraju w stronę morza, obserwowanych z dyskomfortem przez
sąsiadujące Malezję i Indonezję. Sąsiedzi zaprzestali sprzedaży piachu do Singapuru.

n

ieduża nacja ściśnięta na kilku niewielkich
wyspach, ze zmniejszającą się możliwością ekspansji terytorialnej, ma opinię jednej z najbardziej kreatywnych na świecie.
Ograniczenia przestrzenne stanowią najsilniejszą motywacje do postępu i samodoskonalenia, co będę próbował pokazać poniżej. Uwarunkowania
geograficzne zdeterminowały również funkcję Singapuru jako
węzła tranzytowego pomiędzy Wschodem a Zachodem. Wymia-

na towarów i ich modyfikacja - to tam zaczęło się całe innowacyjne myślenie.

Niedługa historia
Singapur jako kraj został wynaleziony stosunkowo niedawno, uzyskując niepodległość w 1965 roku. Jego niedługa historia tłumaczy
również krótkie korzenie społeczne, które nie ograniczają rozwoju
miasta. W wielu przypadkach próby ochrony historyczngo układu
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Ikony zalewają miasto

odpowiada na ambicje bycia najlepszą, najwiekszą, najbardziej
inowacyjną: Gardens at the Bay, Marine Bay Hotel, Singapore Flyer
- wszystkie wybudowane ku kupowaniu radości przeżywania Singapuru.
Innowacja przeszywa wszystkie sfery społecznego życia i wyraża
się najczytelniej w planowaniu miejskim, które reguluje każdy cal
życia miasta-państwa. Nawet nazwa typowej instytucji odpowiedzialnej za planowanie brzmi: Departament Przebudowy Miejskiej,
wskazując na dominująca filozofię. Nie chodzi tu wyłącznie o planowanie czy rozwój, ale właśnie o przebudowę (Redevelopment). Wyburzanie, przemyślanie na nowo, intesyfikacja, polepszanie, renowacja - to najczęstsze słowa planistycznej codzienności. W efekcie,
chodząc po Singapurze, czujesz się dobrze - jest dość drzew - doskonałych parasoli, chodniki są szerokie i gładkie, ludzie są uprzejmi, jest bezpiecznie. Brakuje tylko jednej rzeczy: spontaniczności
życia. Kiedy o wszystko już zadbano, każdy został włożony w ramy,
przestrzeń twórczości została wyssana. Wciąż jednak, Singapur był
najbardziej imponującym miejscem stworzonym przez człowieka,
jakie widziałem w ostatnich latach.

są przykłady prób zwiększania świadomości wartości historycznego
rozwoju miasta, są też próby konserwacji. Te jedak pozostają nieprzekonujące w świetle zapisów prawnych mogących ulec zmianie
w każdym momencie pod presją inwestycji. Singapur wydaje się
więc zdeterminowany ku staniu się totalną komercyjną hybrydą
miastem-maszyną.

Kraj bez wolności
W zgodzie ze społecznymi aspiracjami Singapurczyków, kraj
usilnie stara się wyprzedzić wszystkie pozostałe w zakresie szeroko
rozumianej innowacyjności. Niedawno ukuto nawet hasło, według
którego Singapur ma stać się światowym węzłem kulturalnym pomiędzy Wschodem a Zachodem. Jaka szuka i kultura może być
możliwa w kraju bez wolności twórczej, w kraju z działająca cenzurą i ograniczeniem wolności słowa? Przykłady eksluzywnych akademii sztuki lub dość luksusowo projektowanych centrów kultury
dowodzą, ze może to być wyłącznie kultura konsumpcji, kultura
skierowana na rozrywkę dla bogatych. I tak, również architektura
R
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Zapraszamy do naszego punktu
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Czym jeżdżę?

fot. Adam Fedorowicz

Spod
znaku
lwa

Historia marki Peugeot zaczyna się 1889 roku, kiedy to Armand i Eugene Peugeot
stworzyli pojazd trójkołowy z napędem parowym, który zaprezentowali na wystawie
w Paryżu. W 1891 roku pojawia się pierwszy samochód z napędem spalinowym a 40
lat później święci triumfy Peugeot 190 S. Dzisiaj ten ponad 80-letni wehikuł można
podziwiać m.in. jako ozdobę salonu Peugeot Drewnikowski.

w

szystko zaczęło się w 1810 roku. Rodzinne przedsiębiorstwo rodziny
Peugeot produkowało wówczas róże
rzeczy – narzędzia, przybory domowe,
krynoliny, maszyny do szycia, młynki
do kawy. W 1858 roku firma przyjmuje za swój znak lwa. Symbolizuje on trzy cechy ostrzy produkowanych wówczas przez Peugeota: odporność zębów, elastyczność
ostrza i szybkość cięcia. Pod koniec XIX wieku u sterów firmy stoi
wnuk założyciela Armand i wraz z kuzynem Eugenem rozpoczyna
w 1885 roku produkcję rowerów. Jednak marzeniem Armanda była
produkcja automobili. Pierwsza próba budowania takiego pojazdu
nastąpiła w 1889 roku, gdy powstał trzykołowy „samochód” z parowym silnikiem. Dwa lata później pojawia się pierwszy prawdziwy
samochód ze spalinowym silnikiem Daimlera. Był to strzał w dziesiątkę, a automobile cieszyły się ogromny powodzeniem. W 1895
roku, Peugeot Type 7 odnosi zwycięstwo w pierwszym na świecie
wyścigu samochodowym Paryż – Bordeaux – Paryż. Tak oto rozpo-

Autor: Izabela Magiera-Jarzembek

czyna się wspaniała historia sukcesu lwiej marki trwająca do dzisiaj.
Prezentowany Peugeot 190 S to następca bardzo popularnego
modelu 5 CV Torpedo. Ten unikatowy egzemplarz jest własnością
Andrzeja Drewnikowskiego, kolekcjonera zabytkowych aut. Samochód wyposażony jest w czterocylindrowy silnik o pojemności 695
cm3 mocy 14 koni mechanicznych, co w połączeniu z niską wagą
650 kg pozwala go rozpędzić się do 60 km/h. Napęd przenoszony jest na oś tylną bez mechanizmu różnicowego za pomocą trzybiegowej skrzyni przekładniowej. Ma także hamulce szczękowe na
wszystkich czterech kołach. Auto zostało kupione w 2011 roku na
aukcji w Niemczech.
– Było w opłakanym stanie, brakowało mu wielu części, inne były
bardzo zniszczone – opowiada Andrzej Drewnikowski. – Auto zostało rozebrane od podstaw i drobiazgowo odrestaurowane. Bardzo
zależało mi, żeby wiernie odzwierciedlało oryginał, dlatego reflektory, znaczki czy błotniki były ściągnięte z giełdy części zabytkowych
w Paryżu. Zachowałem też oryginalną kolorystykę. Teraz jest prawdziwa perełką w mojej kolekcji i ozdobą salonu Peugeota.
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Marka: Peugeot 190 S
Rok produkcji:1930 rok
MocŁ 14 KM
Pojemność: 695 cm3
Masa: 650 kg
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Premiera „301”
na otwarcie salonu Peugeota
Autor: Adam Różański

Fot. Ziemowit Kalkowski, Radek Koleśnik

Zasłużone gratulacje zbierał podczas niedawnego otwarcia salonu marki Peugeot w Starych Bielicach prezes Kazimierz Mojsiuk. Grupa Mojsiuk konsekwentnie realizuje plan
rozwojowy, a nowy obiekt pozwoli na bardziej komfortową obsługę klientów w zakresie
sprzedaży i serwisu aut spod znaku lwa.

m

ożna powiedzieć, że koszaliński salon
Peugeota niewiele zmienił adres, bo
przeniósł się praktycznie na drugą stronę
ulicy. W sensie standardu jest to jednak
zmiana ogromna.
Teraz na 1521 m kw. powierzchni, we
własnym obiekcie, diler – Mojsiuk Motor sp. j. - oferuje szeroką
gamę aut osobowych i dostawczych, a także... rowery, bo i z nich
słynie francuska marka. Obiekt podzielony jest na trzy niemal równe powierzchniowo sekcje: sprzedaży, serwisu i administracyjnomagazynową.
Otwarcie zbiegło się z premierą modelu peugeot 301. Ten sporych rozmiarów sedan dzieli płytę podłogową z citroenem C-Elyse
(rozstaw osi 265,2 cm, o 5 cm większy niż w skodzie rapid), silniki,
zawieszenie i miejsce produkcji (Vigo w Hiszpanii). Już za 39 900
zł w wersji podstawowej możemy kupić przestronne, nieźle wykończone auto, które spełni oczekiwania czteroosobowej rodziny.
Na tylnej kanapie jest dużo miejsca, i to bez konieczności przysuwania przedniego fotela do kierownicy. To spore zaskoczenie, bo
wiele kompaktów ma problemy, by pomieścić z tyłu osoby średniego wzrostu. A w peugeocie 301 zostało jeszcze sporo miejsca na
bagażnik (506 litrów).
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Samochód zapewnia kierowcy wygodną pozycję. Fotele są komfortowe. Deska rozdzielcza - czytelna i bez zbędnych gadżetów.
Przyciski elektrycznie otwieranych szyb przednich umiejscowiono
na konsoli centralnej, tuż przy dźwigni zmiany biegów.
O zawieszeniu można powiedzieć, że jest proste i solidne. Według zapewnień producenta ma być również niezawodne, bo
peugeot 301 sprzedawany będzie w Afryce Północnej, na Bliskim
Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej i Chinach. Polska, jak na razie, to
najdalej wysunięty kraj na zachód, w którym auto będzie dostępne. Pewnie, dlatego zawieszenie przystosowane jest, jak podkreśla
producent, do „trudnych drogowych warunków”. Postawiono na
sprawdzone m.in. w 208, 308 i 3008 rozwiązania, kolumny MacPhersona z przodu i belkę skrętną z tyłu. Efekt, to przyjemna i cicha
jazda także na szutrowych odcinkach. Zawieszenie jest stosunkowo
komfortowe, ale co najważniejsze, nie przenosi hałasów do kabiny
i nie buja na boki. Dopiero przy bardziej dynamicznej jeździe można odczuć jego prostotę.
Świetnie spisuje się trzycylindrowy silnik benzynowy o pojemności 1.2 i mocy 72 KM. To spore zaskoczenie, jak radzi sobie z autem
ważącym nieco ponad tonę i kompletem pasażerów na pokładzie.
Auto jest dynamiczne, silnik nie hałasuje nadmiernie a spalanie
waha się między 5 a 6 litrów na 100 km podczas jazdy poza miastem. To niezły wynik.
Nowy obiekt, a także kompetentna załoga, kierowana przez
Agnieszkę Mojsiuk (członek zarządu spółki), Dariusza Kiliańskiego
(kierownik sprzedaży) i Leszka Mierzejewskiego (kierownik serwisu), daje marce Peugeot spore szanse powodzenia na koszalińskim
rynku. A zainteresowanie nią jest duże, o czym świadczyć może
tłum gości podczas niedawnego oficjalnego otwarcia salonu.
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Ciężka praca

w drodze do własnego stylu

Błażej Teliński wie, że dobrze wybrał. Studia w School of Form utwierdzają go w przekonaniu, że sam talent nie wystarczy, żeby na trwałe zaistnieć w profesjonalnym świecie
mody.

b

łażej mógł wybierać, czy rozwijać talent
muzyczny czy plastyczny, bo los obdarzył
go oboma. Wybrał ten drugi. Po ukończeniu koszalińskiego Liceum Plastycznego,
gdzie interesował się szczególnie tkaniną, podjął studia w School of Form w Poznaniu. Należy do pierwszego rocznika
w szkole, która rozpoczęła działalność edukacyjną niedawno, bo
w październiku 2011 roku.
To nietypowa uczelnia, nie akademicka. Wykładają w niej głównie praktycy designu, najlepsi polscy – i nie tylko polscy – specjaliści
w poszczególnych dziedzinach. School of Form proponuje cztery
specjalności projektowe: Industrial design (prowadzony przez
Oskara Ziętę), Communication design (Bartosz Mucha), Fashion
design (Wojtek Dziedzic) i Domestic design (Agnieszka JacobsonCielecka).
Zajęcia odbywają się w zaadaptowanej na potrzeby szkoły starej hali Międzynarodowych Targów Poznańskich. Studenci mają do
dyspozycji w pełni wyposażone różnego typu pracownie. Ale zanim
wybrali którąś ze specjalności, przeszli przez sześciotygodniowe
kursy z poszczególnych dziedzin projektowych. Chodziło o to, by
dalsze studia były w pełni świadomym wyborem.
Błażej Teliński utwierdził się w przekonaniu, że światem który
chce budować, jest moda. Ale jak przyznaje, szkoła dużo zmieniła
w jego myśleniu. – Uzmysłowiłem sobie, ile przede mną jeszcze pracy – mówi. – Dojrzewanie do własnego stylu wymaga ogromnego

wysiłku, ale i czasu. To musi się odbyć w odpowiednim tempie. Nie
chcę niczego przyspieszać.
Podkreśla inspirującą atmosferę panującą w School of Form.
– Tu nic nie odbywa się ex cathedra – mówi. – Szkoła daje przestrzeń do rozwoju, który odbywa się przede wszystkim poprzez
kontakt z nauczycielami, którzy są absolutnymi profesjonalistami
w swoich specjalnościach i poprzez projektowanie pod ich okiem.
Podkreśla, że szczególnie ceni sobie Lidewij Edelkort, Holenderkę,
wieloletnią szefową Design Academy w Eidhoven, która jest dyrektorem strategicznym i mentorem School of Form.
Prezentujemy dzisiaj sesję zdjęciową związaną z najnowszą kolekcją Błażeja Telińskiego. Pokazujemy również przygotowania do
niej (tzw. backstage) oraz katalog strojów. A oto co mówi o kolekcji
zatytułowanej „BUDOIR BIRDS” sam autor:
– Projektując poprzednie kolekcje, zazwyczaj stawiałem na zdecydowane kontrasty i mięsiste tkaniny. Tym razem postawiłem na
stonowaną i mdłą kolorystykę. Ulotność kadzideł buduaru i duszną
romantyczność chciałem wydobyć poprzez połączenie ekologicznych skór z delikatnymi tiulami, dzianinami i miękkim jedwabiem.
Proste i kobiece fasony – i tym razem pozostałem im wierny, choć
czuję w głębi siebie, że czas na zmiany. Do współpracy nad zdjęciami zaprosiłem bardzo zdolnych młodych ludzi z całej Polski. Byli to
fotografowie Arcadius Mauritz i Agnieszka Pelka, wizażystka Magdalena Milewska, projektant biżuterii Przemek Podolak. Przemek
stworzył również film ukazujący sesję zdjęciową od podszewki, dostępny na facebookowym funpage’u Błażej Teliński.

Szczególne podziękowania dla dyrekcji School of Form, za udostępnienie w pełni
wyposażonego studia fotograficznego. Podzękowania dla Yes Gallery z Poznania
za udostępnienie białego szezlonga, niezbędnego do wykonania zdjęć
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Fot. Arcadius Mauritz

buduoir
birds
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Collection: Błażej Teliński
Fot: Arcadius Mauritz
Backstage foto: Agnieszka Palka
Yewellery: Przemek Podolak
Make-up: Magdalena Milewska
Models: Ewelina Chlewińska, Martyna Mika, Natalia Nagórska
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B(L)OGOWIE MODY

fashionmagazineblog.wordpress.com – Tobiasz Kujawa. Nadzieja polskiego dziennikarstwa modowego. Lubię go czytać, bo lubię
ludzi, którzy mają coś mądrego do powiedzenia. Czasem złośliwie,
zawsze inteligentnie. Posługuje się wyższą formą ironii. Czyli tak jak
lubię. Nic dodać. Nic ująć. Tylko czytać.

Vaniitas
Blogerzy mody – wpływowe, opiniotwórcze środowisko. Wielu z nich staje się marką samą
w sobie. Bywają uwielbiani, bywają krytykowani. Ale tak czy siak przyciągają uwagę. Do
tego stopnia, że są angażowani do kampanii reklamowych największych marek, trafiają
na okładki popularnych magazynów. Dla wielu czytelniczek i czytelników to oni, a nie
znane osobistości ze świata showbiznesu, są ikonami stylu oraz opiniotwórczym źródłem
wiedzy o modzie.

p

Autor: Magdalena Majchrzak

rzygotowując ten ranking kierowałam się
wieloma czynnikami. Nie tylko merytoryczną zawartością (która jest dla mnie niezwykle istotna), ale także szeroko rozumianym
klimatem. Nie tyle ich popularnością, co
jakością. Nie wszystkie przedstawione
przeze mnie blogi przemawiają do mnie
w kontekście stylizacji. Niemniej każdy z nich, czy to drapieżnie

punkowy (Pani Ekscelencja) czy subtelnie dziewczęcy (Kapuczina),
posiada to coś. Charakter. Wyrazistość. Część z wybranych przeze mnie blogujących osób nie tyle się stylizuje, co modę opisuje. I robi to w bardzo profesjonalny i zarazem oryginalny sposób.
Rzetelnie informują o bieżących trendach, błyskotliwie komentują,
konstruktywnie krytykują. Każda z tych osób z wyróżnia się osobowością i jest unikalna w tym co robi. Kolejność przypadkowa,
reszta wręcz przeciwnie.

michalzaczynski.wordpress.com - Michał Zaczyński. Redaktor,
felietonista, krytyk mody, vice naczelny Fashion Magazine. Juror
najbardziej prestiżowych konkursów dla projektantów. I wreszcie
bloger. Jak dla mnie Messi dziennikarstwa modowego. Profesjonalizm, bystrość, kopalnia wiedzy o modzie oraz inteligentne poczucie humoru, które często przemyca do swoich tekstów. Jest dowcipnie, z przymrużeniem oka, bez cienia znużenia. Posiada własny
styl i własne zdanie. U większości ludzi wzbudza respekt. U mnie
wzbudza zachwyt i wyzwala refleksję.

shinysyl.blogspot.com - Sylwia Zaręba. Gdańszczanka. Carrie
Bradshaw z Pomorza. Modowa kosmitka. Dziewczyna orkiestra: zawodowo pracownica audytu i stylistka, prywatnie modowa blogerka i członkini zespołu Shiny Beats. Nie jest to moja garderobiana
bajka, ale cenię Sylwię za odwagę i wyobraźnię. Nikt tak jak ona nie
potrafi łączyć różnych stylów, gdzie ubrania z sieciówek efektownie
kolaborują z markami selektywnymi; a także tego co stare i z duszą,
z tym co obecnie na topie i z metką. Sylwia lubi i potrafi bawić się
modą!

kapuczina.blogspot.com – Paulina Rudnicka. Studentka Uniwersytetu Gdańskiego. Zwyciężczyni zeszłorocznej edycji konkursu
Blog of Gdańsk 2012. Jej blog urzeka delikatnością, subtelnością
i romantyzmem. Kapuczina posiada doskonałe wyczucie koloru i jak
nikt inny potrafi przemycać do swych stylizacji różne trendy. Robi to
z wielkim wdziękiem i polotem. Zwrócić uwagę należy też na wysokiej jakości zdjęcia, ich niepowtarzalny klimat oraz treść. Mądrą
treść. Przypadnie do gustu zwolenniczkom stylów boho i vintage.

harel.blox.pl – Ewa Kowalewska – Kondrat. Swój blog prowadzi
od sześciu lat. Laureatka konkursu na najlepszy blog organizowany przez Hubert Burda Media – wydawcę Elle. Blogerka niezwykle
płodna twórczo. Zamiast pokazywać to, co ma na sobie, woli przekazywać to, co ma w głowie. Pisze dużo, a za ilością idzie też jakość.
Ewa pisze o pokazach mody, kolekcjach, stylizacjach blogerek,
przeprowadza wywiady dodając do tego sporą dawkę autorskiej
refleksji.

theladyfox.blogspot.com – Aleksandra Wydrych. Blog petarda.
Kiedy zajarzałam na niego po raz pierwszy, aż huknęło. Lubię takie
ekspresyjne reakcje. Opisać jej blog w paru zdanich to jak czytać
Szekspira w oryginale. Po prostu się nie da. Aleksandra Wydrych
to zwierz artystyczny i blogowa Zosia samosia. Sama się maluje,
sama czesze, sama stylizuje, czasem sama szyje sobie ubranka
i sama sobie robi zdjęcia. Nie pozuje na tle romantycznych scenerii,
nie komentuje modowych wydarzeń, nie wrzuca zdjęć pt.: co dziś
upolowałam na wyprzedażach. Generalnie antyblogerka modowa.
Nie przemawia do mnie jej wizualna stylistyka, ale osobowość – owszem. Bo Aleksandra jest JAKAŚ. I nie chodzi tu o jej czerwone włosy i eksponowanie ciała na blogu. O co więc chodzi? O klimat. Czyli
to, co w blogu jest najważniejsze.

Pani Ekscelencja

Kasia Tusk
vaniitas.blogspot.com – Oliver Waimea. W końcu nasz kraj doczekał stylizujących się na swym blogu mężczyzn. Oliver Waimea
vel Vaniitas ma 23 lata i mieszka w Warszawie. Na co dzień student
techniki dentystycznej i wizażysta. Nie dość, że atrakcyjny wizualnie to również intelektualnie. Przywraca mi wiarę w polskiego mężczyznę: modnego, stylowego, otwartego na garderobiane eksperymenty. Z niebywałym wyczuciem żongluje różnymi stylami i nie
daje się zaszufladkować. Czasem zadziorna, czasem stonowana,
czasem casualowa, czasem elegancka – każda z jego stylizacji jest
zupełnie inna, ale Oliver zawsze taki sam – modny.

raspberryandred.blogspot.com – Weronika Załazińska. Ma dopiero 17 lat, a na swym koncie już spore osiągnięcia. Amerykański
„Teen Vogue” przyznał jej tytuł Blogger of the Moment, została też
doceniona przez brytyjski magazyn Elle, jako jedno z 10 najciekawszych zjawisk w modowej blogosferze! Pięknie wygląda i mądrze
pisze. Innymi słowy: ideał blogerki. Weronika jest żywym dowodem
na to, że można świetnie wyglądać nie inwestując majątku w garderobę. Wyszukuje modne perełki w ciucholandach z takim samym
wyczuciem, jak dzik trufle w lesie.

fromcyryl.blogspot.com – Cyryl
Kolejny mężczyzna – bloger w naszym rankingu. Bloga prowadzi
od niedawna, a już zdążył swym oryginalnym stylem podbić serca
wielu innych blogerów. Cyryl posiada rzadki dar efektownego i intrygującego łączenia różnych fasonów, kolorów, wzorów i stylów.
Robi to z ogromnym wyczuciem i smakiem. Nikt nie potrafi tak
wdzięcznie nosić muszki jak on. Albo szykownego krawatu z wełnianą czapką. Elegancja przyprawiona luzem i sporą dawką poczucia humoru. Przystanek obowiązkowy dla mężczyzn znużonych
zachowawczym dress codem. Cyryl rozszyfrowuje go bowiem po
mistrzowsku.

stylestalker.net – Szymon Brzóska. Polski Scott Schuman z Trójmiasta. Uwiecznia w kadrze modę uliczną, pokazy i backstage. Trafnym
okiem i z modowym wyczuciem wyławia z ulicznego tłumu stylowo
ubranych ludzi i robi im zdjęcia, które następnie publikuje na swoim
blogu. Wszystkie stylizacje, które znajdują się na blogu są opozycją
dla garderobianej zachowawczości. Jest różnorodnie, oryginalnie,
kolorowo, fantazyjnie, świeżo. Brzóska swym blogiem udowadnia
tym samym, że Polacy też potrafią się ubrać, że nie powielają, a swój
styl mają. Lektura obowiązkowa dla fashionistów i trendsetterów.

paniekscelencja.blogspot.com – Katarzyna Pytel. Jedna z największych indywidualności w świecie modowej blogosfery. Sama
o sobie pisze, że podąża za stylem, nie modą. Sensowne podejście.
Charyzma i autentyczność – to słowa klucze określające styl Pani
Ekscelencji. Jej styl to połączenie punk rocka, mody streetwearowej i ubrań surferskich. Jej znakiem rozpoznawczym są płomienno
rude włosy i wszelkiej maści nakrycia głowy, do których blogerka
ma wielką słabość. Ma pomysł na siebie. Żywy dowód na to, że nawet w łobuzerskim imagu można wyglądać kobieco i seksownie.

Fot. Make Life Easier

makelifeeasier.pl – Kasia Tusk. Kasia wzbudza skrajne emocje.
Jedni ją uwielbiają, inni zaciekle krytykują. Część osób uważa, że
jej styl jest zbyt zachowawczy, grzeczny i przeciętny. Że owszem,
jest ładnie i estetycznie, ale nijako. Tylko, na miłość boską, nie każda
niewiasta ma ochotę być awangardowa jak Anna Piaggi i rzucać się
w oczy jak kolor fluo. Jest spore gro kobiet lubiących stonowany
look. To nie jest przeciętność – to jest bezpieczna klasyka. Podsumowując: można dyskutować o tym, czy ten blog jest fajny, czy nie,
twórczy czy odtwórczy, inspirujący czy nużący, ale to nie zmienia
faktu, że jest najpopularniejszym blogiem w Polsce. Konkluzja?
Gdyby wszystkie Polski wyglądały tak „przeciętnie” jak Kasi Tusk,
bylibyśmy nieprzeciętnie stylowym narodem.
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POCHWAŁA
PROSTOTY

Fot. Greta Grabowska

Autor: Greta Grabowska

Ceglana ściana łączy przestrzeń salonu i jadalni
Dom – jak większość w okolicy. Szara elewacja, regularny rytm okien, skromne wejście.
Proporcjonalna bryła nie została „skażona” fantazyjnym gankiem, budynku nie pomalowano również na kolor jajecznicy, tak niestety popularny ostatnio w Koszalinie. Szlachetny w swojej skromności, oszczędny w formie jest jednym z wielu, w mieście, przykładem
funkcjonalizmu międzywojennego.

n

aszymi gospodarzami są koszalinianie, którzy
odważyli się kupić mieszkanie w parterze poniemieckiego domu. Nie zniechęcił ich fakt,
że wnętrze wymagało gruntownego remontu.
Dzielnie przebrnęli przez jego kolejne etapy
i zaadaptowali przestrzeń dla swoich potrzeb.
Efekt prac zaskoczył ich samych. Uzyskali klarowne, przestronne
wnętrze, pozbawione ozdobników i „zbędników”. Myśląc o nim,
świadomie powtórzę maksymę twórcy nowoczesnej architektury
Ludwiga Miesa van der Rohe „Mniej znaczy więcej”. Każda przestrzeń i przedmiot ma tutaj jasno określona funkcję i miejsce.

Szacunek dla rzeczy zastanych
Klatka schodowa jest pierwsza. Lastrikowa oryginalna posadzka, drewniane schody i balustrada, z pięknie wydobytym detalem,
utrzymane w szaro-oliwkowej tonacji zapowiadają stonowaną kolorystykę kolejnych pomieszczeń. Smakowity detal – ebonitowy, czarny dzwonek do drzwi, to replika tych z lat trzydziestych, wykonana
przez niemiecką firmę Manufactum.
W mieszkaniu zachowano oryginalne drzwi, ale aby dodać im szlachetności, skrzydła drzwiowe pokryto pięknym jesionowym fornirem. Delikatnie sfazowane ościeżnice przemalowano na jasno szary

kolor, tak aby stanowiły ramę dla drzwi z pięknym rysunkiem drewna.
Zachowano również historyczne okna skrzynkowe i parapety.

Najważniejsza jest przestrzeń dzienna
Wielka ceglana ściana (gospodarz własnoręcznie skuwał z niej
tynk) łączy salon z jadalnią. Rdzawe ciepło a zarazem surowość cegły dają temu wnętrzu nieco industrialny charakter. Przełamuje go
genialna drewniana podłoga wykonana z lekko rozbielonych dębowych desek, o wyczuwalnym pod palcami rysunku usłojenia.
Dwa najważniejsze pomieszczenia w mieszkaniu można w każdej
chwili oddzielić, zamykając je – wciąż świetnie od 80 lat działającymi
– przesuwnymi drzwiami. W przyszłości właściciele tego domu chcą
okleić je tapetą z widokiem swojej ulicy.

Prostota z recyclingu
Klimat salonu określa kominek. Jego prosta bryła (prostokąt czarnego granitu obramowuje palenisko) współtworzy klimat wnętrza.
Obok stoi czarne smoliste „wiadro” wypełnione bukowymi polanami. Gospodarze wyszukali je w warszawskiej galerii. Ten skromny
przedmiot to arcyciekawy designerski obiekt. Wykonany jest ze starej przetworzonej opony zszytej dratwą szewską, do zamocowania

Klimat salonu tworzy kominek, fotel dla lektury
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uchwytów użyto nitów i podkładek – papiaków. Prostota, recycling,
doskonałe wykorzystanie materiału z odzysku.
Przy kominku nie może zabraknąć kanap. Skandynawskie, utrzymane w szarej tonacji, jak elegancki garnitur, stanowią o klasie tego
wnętrza. Tak samo jak piękny kwadratowy stół ze szklanym blatem
o ciekawej konstrukcji stelażu. Obok, we wnęce szczelnie wypełniający oddaną mu przestrzeń, monolit regału na książki. W bliskości
grafitowy fotel wymarzony do popołudniowej lektury, obok podnóżek, który uprzyjemni nam drzemkę. Towarzyszą im geometryczne
lampy, wypełniające wnętrze ciepłym światłem. To efekt pracy włoskich projektantów, wszak należą do designerskiej elity.

Przestrzeń do życia
Ceglana ściana łączy wnętrza salonu i jadalni, powoduje że pomieszczenia przenikają się tworząc jednorodną przestrzeń do życia.
Światło od ogrodu i ulicy ożywia cegłę. Wędrujące po niej refleksy
malują obrazy, które przenoszą nas w inne światy. To miejsce relaksuje. Okna kuchni i jadalni sięgają posadzki. Podświetlone rysunki
postaci i sprzętów tworzą na ich tle spektakl – swoisty teatr cieni.
Prostopadłościenne bryły drewnianego kredensu, bufetu i stołu rytmizują wnętrze. Barwa eleganckiej dębiny kontrastuje z czernią.
Umieszczona za blatem roboczym nieco ukryta we wnęce kuchnia jest tu postacią drugoplanową. Dębowe szafki zaopatrzono
w czarne uspokojone fronty. Czarne blaty i ściana spajają je, tak by
tworzyły właściwe tło dla działań kuchennych. Na blacie dostrzegamy kultowy robot kuchenny Kitchen aid, produkowany z drobnymi
modyfikacjami od lat pięćdziesiątych.
Piękny, masywny dębowy stół wypełnia centralne miejsce w jadalni. Towarzyszą mu miękko tapicerowane czernią foteliki – go-

Zabawa w szarości

Detal balustrady
na klatce schodowej

spodarze często długie godziny spędzają ze swoimi gośćmi w nich
zasiadającymi. Lamp rozjaśniających to wnętrze, również nie powstydziłby się niejeden włoski salon.

Przestrzeń toaletowa w tonacji szarości
Łazienki tego domu to stuprocentowy funkcjonalizm. Absolutnie
nic, co byłoby zbędne, nie zaprząta w nich naszej uwagi. Szarości
gresów, grzejnika przeciwstawiona jest ciepła barwa dodatków.
Okna przesłaniają drewniane żaluzje, a szeroka umywalka czyni
drobne ablucje komfortowymi.
To mieszkanie jest efektem szczęśliwego spotkania kilku osób
i czynników. Inwestora otwartego i poszukującego niebanalnych
rozwiązań, projektanta w mojej skromnej osobie i wreszcie mieszkania, które zainspirowało do tych działań.
Wnętrze miało być skromne, zharmonizowane, bez krzykliwych
kolorów, detali, gestów. Hałaśliwe wnętrza wypełnione balastem
wspomnień i bezładem detali rozprasza i nie pozwala swobodnie
krążyć myślom. Oddala nas od planów, wiąże z przeszłością miast
inspirować do nowych wyzwań, działań.
Estetyka tych wnętrz wywołuje zarówno u domowników, jak
i u gości wyczuwalny spokój i odprężenie, komfort. Nic ponad miarę nie zaprząta tu naszej uwagi. Tutaj najważniejsi jesteśmy dla siebie my sami.

Designerski, smolisty kubeł na drewno

Płaszczyzny równoległe: bufet, stół i blat roboczy z tymiankiem

W głębi kuchnia skromnie ukryta w czerniach i dębinie

Łazienkowe zestawienie
szarości i ciepłej barwy drewna
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czy jest to Boże Narodzenie, Wielkanoc czy chrzciny. Różnice się
zacierają.

WIOSNA,
a więc Wielkanoc

Zielonym do góry
Warto sprawić, aby nastrój tych dni był niepowtarzalny, aby wiosenne święta były wyjątkowe, wesołe i nade wszystko zielone. Nie
zapominajmy o ZIELONYM. Rzucenie, kradzionej z krzaka sąsiada,
gałązki bukszpanu (w dodatku pachnącego niekonsumpcyjnie) to
nie dość godne powitanie wiosny. Proponuję zabawę w zielone.
Może tym razem na stole może zabraknąć bukszpanu i rzeżuchy
(jak dobrze, że komputer sprawdza ortografię żrzżżrz). Jeżeli jesteśmy systematyczni, posiejmy zboże, jeżeli mniej udekorujmy stół
mchem. Jest zawsze zielony.
O tej porze roku cieszą nas już przebiśniegi, krokusy i pierwiosnki. Dla dekoracji naszych wnętrz chętniej wybieramy bardziej okazałe tulipany, narcyzy i hiacynty. Świeżość i delikatność wiosennych
kwiatów zachwyca, jak budząca się przyroda.

Autor: Greta Grabowska

Jajo we wszechświecie
Na naszym stole nie może zabraknąć i kwiatów, i jajka, wielkanocnej pisanki, kraszanki, barwnego jaja na twardo. Jego symbolika,
w wielu kulturach związana była z powrotem wiosny, zmartwychwstaniem, odrodzeniem, zamknięte w nim życie - z płodnością. Jajko ma wspólny rytm ze wszechświatem, Słońcem, Ziemią.
Fot. Greta Grabowska

Jest zalążkiem życia, początkiem nowego.
Wietrzmy pierzyny, sprzątajmy szafy, gotujmy jaja i szynkę, i nakrywajmy do stołu NA ZIELONO. Niech te święta gloryfikują wiosnę,
świeżą zieleń. Miłej zabawy.
Zielonych Świąt.

Święta bez kwiatów?
Tulipany możemy
umieścić w prostych słoikach

Jeszcze niedawno wszystko wokół spowijał bury kożuch z czegoś, co było śniegiem
i piaskiem. Wystarczy kilka uncji słońca, nieco deszczu i świat pięknieje. Przeciągając się
opuszczamy gawry swoich domów, wdychamy pierwsze pachnące wiosną powietrze.
Uśmiechamy się.

z

Chyba najbardziej
charakterystyczne wiosenne
połączenie: żółcienie i zielenie

rzuciwszy ciężkie płaszcze i śniegowce wychodzimy, aby powitać Wiosnę. Spektakl właśnie
się rozpoczyna. Zaświeciło słońce. Spod samochodów uciekają rozczochrane, wrzeszczące
koty. Zwykle spowolnione, zajęte porannymi
ablucjami teraz spragnione miłosnych uścisków
uderzają w konkury do co powabniejszego kociaka. Ptaki koncertują już od nocy, kląskając, tirlilając, fiufiufając budzą słońce. Z każdym
dniem wcześniej i wcześniej. Wiosenne kwiaty mozolnie przebijają
czarną obrzmiałą ziemię. Zegar zaczyna tykać.

Jak wiosna, to Wielkanoc
Część z nas, z radością odkrywcy Czarnego Lądu, wbija szpadel
w glebę grządek. Druga połowa pielgrzymuje do supermarketów,
w wiosennym szale zakupów. Przecież sukienki z ubiegłego roku do
niczego już nie pasują. Oglądając dekoracje witryn dowiadujemy
się, że już za chwilę Wielkanoc! Odbywają się narady rodzinne: co,
u kogo i jak. Często zapominamy w tym galimatiasie o... wiosennej
radości.
Dekorując domy poddajemy się schematom i tradycyjnie zapełniamy stół jedynie półmiskami, talerzami i sztućcami. Ustawiamy
je w dwuszeregu na białym obrusie, jak do apelu. Nie ma różnicy,

Tulipany i mech,
kontrowersyjne połączenie

Wszystko co jemy,
pochodzi z ziemi

Nakryto do stołu - w zieleniach
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HURTOWNIA ELEKTRYCZNA JANEX
REKOMENDUJE MARKI OŚWIETLENIA

Z

UMA LINE jest bezpośrednim importerem oferowanych produktów. Proponujemy Państwu szeroki asortyment artykułów z branży wyposażenia wnętrz min : oświetlenie, lustra, obrazy oraz zegary. Dzięki
różnorodności kształtów i rozmiarów oferowany przez nas asortyment stanowi doskonałe uzupełnienie
wnętrz zarówno nowoczesnych jak i klasycznych. Każdy produkt ma swoje niepowtarzalne cechy, które
nadają mu swoisty urok i walor wyjątkowości. Dodatkowym atutem naszej oferty jest bardzo wysoka jakość oferowanych przez nas produktów, którą zapewnia nam nasz wykwalifikowany personel.
U nas znajdziesz cos przeznaczonego specjalnie dla swojego wnętrza. Działamy na terenie całego kraju. Proponujemy profesjonalną pomoc w doborze oferowanych przez nas produktów…

strefa
wyobraźni
Budowa wymarzonego domu czy też kupno
mieszkania stawia przed nami wiele wyzwań.
Chcemy, aby nasze wnętrze było wyjątkowe i niepowtarzalne. Dobór podłóg, tapet, projekt łazienki
i kuchni… Te wybory i decyzje potrafią każdemu
zawrócić w głowie, często nawet sprawiają problem w urządzaniu upragnionego wnętrza.
W poprzednim numerze zapoznali się Państwo
z naszym nowo otwartym salonem STREFĄ ARCHITEKTA. W tym numerze, wraz z początkiem długo
oczekiwanej wiosny rozpoczynamy cykl artykułów
związanych z wyposażeniem wnętrz.
Jednym z najważniejszych elementów w każdym
domu czy mieszkaniu jest kuchnia. To właśnie tam

prowadzi się wiele rodzinnych dyskusji oraz podejmowane są bardzo ważne decyzje. Nasze kuchnie
to kuchnie „MADE IN GERMANY”, z pięcioletnią
gwarancją i szeroką ofertą kolorów frontów, blatów
i korpusów. Od drewna naturalnego ręcznie obrabianego, w którym żaden front się nie powtarza,
po fronty akrylowe i fronty lakierowane we wszystkich kolorach RAL. Naszą największą przewagą są
kuchnie bezuchwytowe, które nadają wnętrzu bardzo nowoczesny, minimalistyczny wygląd. Dzięki
tak szerokiemu asortymentowi możemy stworzyć
kuchnię marzeń w pełni funkcjonalną. Łamiemy
również stereotypy, że kuchnia niemiecka kosztuje
fortunę.

P

rodukty marki LEDECCO
to nowoczesne źródła światła
LED całkowicie POLSKIEJ produkcji. Czołowymi produktami
w ofercie firmy są źródła światła LED AR111 i ES111. Lampy z serii
AKME SPOT LED powstały z myślą o Klientach inwestycyjnych jak
galerie handlowe, hotele oraz sklepy i restauracje. AKME AR111
to bezpośredni zamiennik halogenowego źródła na trzonku G53
o mocy 50W i 75W zasilany napięciem bezpiecznym 12V. Alternatywą na napięcie sieciowe 230VAC jest AKME ES111 na trzonku
GU10, którego zastosowanie zdecydowanie upraszcza instalację
elektryczną i eliminuje konieczność stosowania dodatkowych zasilaczy. Wykorzystane w tych projektach diody POWER LED gwarantują najwyższą jakość barwy światła, wysoki współczynnik oddawania barw oraz różnorodność kątów świecenia.
Nowością w ofercie ledecco są źródła ES111 z serii DOMO zaprojektowane z myślą o Klientach indywidualnych. Produkty te wyróżniają się bardzo szerokim kątem rozsyłu, powyżej 100st. i dzięki
temu świetnie sprawdzają się w oświetleniu użytkowym. Dodatkowo dzięki unikatowej konstrukcji mają możliwość ściemniania i są
bezawaryjne, co potwierdza 3 letnia gwarancja.
Hurtownia elektryczna Janex
Koszalin ul. Przemysłowa 11a
tel. 94 34 777 00, 94 34 777 02
Zapraszamy do sklepu internetowego
www.janexmarket.pl

Koszalin

Moniuszki 2

+48 601 447 807
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ROTPUNKT Kuchnie to rodzinna firma założona w 1930 roku.
Firma dla której nowoczesna technologia, tradycja
i doświadczenie charakteryzują postrzeganie kuchni.
Firma, która nigdy nie patrzy wstecz. „MADE IN GERMANY”
to znak jakości kuchni. Kuchnie ROTPUNKT to nowoczesny,
wyrafinowany design. Wyjątkowe wrażenia wizualne. Kuchnie
z osobowością dla osobowości. Dla prawdziwych indywidualistów.

JESTEŚMY W
STREFIE ARCHITEKTA
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Fundacja Hearts World Wide
Uczymy się nawzajem

Medycyna ajurwedyjska
Od końca lat 70. XX wieku jest oficjalnie uznana przez Światową Organizację Zdrowia. Jej
korzenie tkwią w starożytnej tradycji hinduskiej,
według której człowiek jest jednością ciała, umysłu i ducha; dlatego lecząc go, trzeba brać pod
uwagę wszystkie te trzy wymiary (podejście holistyczne). System ajurwedyjski praktykowany jest
współcześnie głównie w Indiach i na Sri Lance.
Łączy elementy diety, detoksykacji, ćwiczeń fizycznych, praktyki leczenia psychiki i stanu emocjonalnego oraz ziołolecznictwa. Sam system
należy praktykować ciągle, a nie tylko się nim
leczyć.

Delegacja Fundacji została zaproszona na tradycyjne wesele jednego z krewnych dra Partapa Chauhana
Niedawna wizyta przedstawicieli Fundacji Hearts World Wide w Indiach (jej koszty pokryli uczestnicy wyjazdu z prywatnych kieszeni), przyniosła konkretne efekty. Turnusy rehabilitacyjne fundacji wspierać będą specjaliści z ośrodka Jiva Center w New Dehli. Rozpoczyna się również systematyczna wymiana wiedzy na temat rehabilitacji między Fundacją
a Jiva Center.

w

łaściciel Jiva Center, dr Partap Chauhan, ponad rok przyglądał się działalności Fundacji Hearts World Wide
i badał jej wiarygodność. Chodziło
szczególnie o stwierdzenie, czy nie
ma do czynienia z organizacją nastawioną na zysk. Ostatecznie stwierdził,
że jest zainteresowany współpracą i wymianą doświadczeń.
Doktor Chauhan jest człowiekiem, prowadzącym rozległe interesy. Samo jego Jiva Center zatrudnia ponad 200 lekarzy, specjalistów medycyny ajurwedyjskiej. Dlaczego więc tak istotne było
stwierdzenie, że fundacja jest organizacją non profit? Otóż ma to
związek z zasadami, jakimi w życiu kieruje się dr Chauhan. Z jednej strony zarabia m.in. na prowadzeniu ośrodków medycznych
i produkcji leków, a z drugiej ludzie, których nie stać na leczenie,
otrzymują od niego pomoc za darmo. Jak to możliwe? – Doktor Partap wyjaśniał nam to w ten sposób: „w naszej części świata ludzie
zamożni płacą za leki i leczenie dużo więcej niż są one warte i stąd
biorą się potrzebne fundusze; jeśli działa się z sercem, pieniądze
zawsze się znajdą” – relacjonuje Joanna Łysiak, prezes Fundacji Hearts World Wide.
Do Jiva Center pojechali także dr Andrzej Żytkowski z Łodzi (neurolog, rehabilitant, anestezjolog) i Mateusz Malinowski (rehabilitant

Mateusz Malinowski, dr Andrzej Żytkowski i prezes Joanna Łysiak
prezentują dr Partapowi Chauhanowi kombinezon stosowany
w Polsce do rehabilitacji osób z porażeniami neurologicznymi
Turnus w Mielnie
Dyrektor Steven Rudolph

Autor: Andrzej Mielcarek

z Ustronia) – konsultanci i wolontariusze Fundacji. Zaprezentowali
stosowane przez Fundację metody pracy. Szczególne zainteresowanie gospodarzy wzbudziły polskie doświadczenia w zakresie
wybudzania osób znajdujących się długo w śpiączce (metoda
prof. Talara) i usprawniania osób dotkniętych różnymi deficytami
neurologicznymi. Ostatecznie ustalono, że podczas turnusów rehabilitacyjnych organizowanych przez Fundację Hearts World Wide
konsultantami będą lekarze z Jiva Center, a z kolei wypracowane
przez fundację know how stanie się standardem w pracy dwóch
ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjnych, jakie mają powstać równolegle w Polsce (najprawdopodobniej w Sierakowie Sławieńskim)
i w Dehli.
Nieoczekiwanie poboczną korzyścią z pobytu delegacji Fundacji
w Indiach było poznanie oryginalnej metody edukacyjnej stosowanej w publicznej szkole prowadzonej przez rodzinę Chauhana.
Autorem metody jest sprawujący funkcję dyrektora szkoły Amerykanin Steven Rudolph. Do szkoły uczęszczają dzieci od 3. do 18.
roku życia (1200 osób). Program nauczania jest tak skonstruowany,
by uczeń w wieku 12 lat był w stanie świadomie wybrać dalszy profil
kształcenia (szerzej na ten temat napiszemy w kolejnym wydaniu
„Prestiżu”). Najprawdopodobniej Fundacja zorganizuje latem obóz
młodzieżowy, podczas którego polscy pedagodzy będą mogli się
przyjrzeć metodzie opracowanej przez Stevena Rudolpha.

Dyrektor Steven Rudolph

W dniach od 20 kwietnia do 5 maja
br. w ośrodku Syrena w Mielnie Fundacja Hearts World Wide organizuje
kolejny turnus rehabilitacyjno-edukacyjny. Będzie w nim uczestniczyło
20 rodzin z dziećmi i nastolatkami
dotkniętymi daleko posuniętymi porażeniami. Ekipa medyczna i rehabilitacyjna liczy tym razem 25 osób. Praca
podczas turnusu dotyczy
będzie nie tylko pacjentów, ale
także ich rodzin. Fundacja przyjęła
Dr Garima Khazanchi
bowiem założenie, wyróżniające ją
spośród większości organizatorów podobnych działań, że celem
są nie tylko zabiegi rehabilitacyjne i dwutygodniowe usprawnianie podopiecznych. Równie ważne jest to, co dzieje się z rodzicami i opiekunami. Dostają oni instruktaż, jak samodzielnie, w warunkach domowych dalej prowadzić ćwiczenia. Wszystko po to,
by podtrzymać efekt intensywnego dwutygodniowego wysiłku.
Gotowość do samodzielnego prowadzenia żmudnej rehabilitacji
dziecka i determinacja są istotnymi kryteriami kwalifikującymi do
udziału w turnusach fundacji.
Podczas mieleńskiego turnusu konsultacji udzielać będzie m.in
dr Garima Khazanchi, hinduska lekarka, specjalistka medycyny ajurwedyjskiej, która pracowała także podczas poprzedniego turnusu
w Dąbkach. Tym razem dr Khazanchi oraz szef rehabilitacji Fundacji
Mateusz Malinowski mają propozycję dla osób wspierających Fundację. W przeddzień turnusu (19 kwietnia br.) będą udzielać bezpłatnych konsultacji w gabinecie rehabilitacji i masażu leczniczego
PHYSIS pani Agnieszki Jachowskiej, który mieści się w Domu Lekarza (ul. Piłsudskiego 45). Bliższe informacje można uzyskać pod nr
tel. 512 108 288.
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Fundacja Hearts World Wide
Spisany na straty Adrian wraca do zdrowia

Mężczyźni stanowią coraz większą grupę stałych klientów gabinetów medycyny estetycznej.

Fot. Archiwum Fundacji HWW

s
Rehabilitantka Agata Zioło i Adrian. Pierwsze ćwiczenia oznaczały dla obojga
wielki wysiłek; dla Adriana także ból fizyczny przykurczonych mięśni.

Adrian po 6 tygodniach w Białogardzie i setkach godzin ćwiczeń

Adrian, leżąc po wypadku w koszalińskim szpitalu, schudł z 75 do 43 kilogramów. Uznany
za „beznadziejny przypadek”, miał w końcu trafić do ośrodka opiekuńczego, gdzie ludzie
przewlekle chorzy dobiegają swoich dni. Dzisiaj można z całą pewnością powiedzieć, że
miał dużo szczęścia, bo zainteresowała się nim Fundacja Hearts World Wide.

a

kóra mężczyźn, w odróżnieniu od kobiecej, jest
grubsza i bardziej odporna na działanie czynników
zewnętrznych, dzięki temu niechciane bruzdy wokół oczu i na czole pojawiają u nich dużo później niż
u kobiet, zwykle około 40. roku życia, ale są dość głębokie i bardzo
widoczne. Jedną z najefektywniejszych metod poprawy wyglądu
skóry twarzy jest zabieg z użyciem preparatu Radiesse.
Radiesse sprawdza się szczególnie przy wypełnianiu charakterystycznych dla męskiej skóry głębokich zmarszczek. Jego celem jest
przede wszystkim odpowiednie wymodelowanie konturu twarzy.
Działanie preparatu RADIESSE™ jest wyjątkowe, ponieważ tworzy
rusztowanie pod skórą, odbudowuje strukturę i stymuluje produkcję naturalnego kolagenu. Daje natychmiastowe i długotrwałe
efekty utrzymujące się około roku w skórze pacjenta. Nie zawiera
składników pochodzenia zwierzęcego i nie wywołuje reakcji alergicznych. Wprowadzany jest metodą niechirurgiczną za pomocą
igły lub nieostro zakończonej kaniuli. Użycie kaniuli pozwala na niemal bezbolesne przeprowadzenie zabiegu.
Zabieg Radiesse może być wykorzystany dla modelowania między innymi linii żuchwy, bruzd nosowo - wargowych, zmarszczek
R

E

K

tzw. „marionetkowych” (biegnących od nosa, koło kącików ust aż
do podbródka). Wypełniaczem Radiesse można także w bezpieczny i trwały sposób powiększyć kości policzkowe, podbródek oraz
wykonać niechirurgiczną plastykę nosa. Radiesse służy także do
tworzenia nici liftingujacych, które można łączyć wspólnie z nićmi
hialuronowymi.
Lek.med. Elżbieta Zdanowska
polecane kliniki
Dr Elżbieta Zdanowska, www.regeneratio.com.pl
Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej sp. z o.o. AQARIUS
ul. Fredry 15 A Kołobrzeg, www.aquariusbeauty.com
Dr Ewa Madej-Kłos
„Estetic - Derm” - Gabinet Dermatologii Estetycznej
ul. Kupiecka 5a/22 Kołobrzeg
www.dermatologia-estetyczna.eu
Dr Andrzej Czyrniański
ul. Rzemieślnicza 4, Koszalin-Mścice, www.czyrnianski.pl
L
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Autor: Andrzej Mielcarek

drian był po wypadku motocyklowym nieprzytomny. Trafił na Oddział Intensywnej Opieki
Medycznej w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie. Leżał tam kilka tygodni. Jego stan się nie
poprawiał, więc 19-latek został przeniesiony na
Oddział Zakaźny, gdzie są łóżka dla pacjentów
z OIOM-u nie rokujących powrotu do zdrowia.
Ostatecznie uznany za osobę w śpiączce i przypadek beznadziejny miał decyzją dyrektora szpitala zostać przetransportowany do
ośrodka opiekuńczego w Tucznie. To finansowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia miejsce przeznaczone dla ludzi wymagających
stałej opieki, ale nie ukierunkowane na rehabilitację pacjentów.
Rodzina była temu przeciwna. Zaczęła szukać pomocy, gdzie się
dało, nie chcąc, by chłopak opuścił koszaliński szpital. Sygnał o tej dramatycznej sytuacji trafił 7 stycznia br. do Fundacji Hearts World Wide.
Joanna Łysiak, szefowa Fundacji, interweniowała w szpitalu, prosząc o odroczenie wykonania decyzji o przeniesieniu chorego do
Tuczna. Chodziło zaledwie o kilka dni, bo tyle czasu było potrzeba
na znalezienie miejsca w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym. Andrzej Kondaszewski, dyrektor szpitala, był nieugięty. Adriana przetransportowano do Tuczna.
Fundacja jednak nie ustępowała. Ostatecznie znalazło się dla
niego miejsce w Zakładzie Opiekuńczo-Pielęgnacyjnym Corda,
który działa w ramach Szpitala Powiatowego w Białogardzie. Chłopak trafił tam 15 stycznia br. Prezes Joanna Łysiak mówi: – Jesteśmy
ogromnie wdzięczni za pomoc władzom Koszalina i Białogardu,
które udzieliły nam pomocy i pokazały, że w ważnych sprawach
można znaleźć dobre rozwiązanie. Szczególnie serdecznie chcemy

podziękować zastępcy prezydenta Koszalina Tomaszowi Sobierajowi, który bardzo się zaangażował w sprawę i okazał dużo serca.
Jak podkreśla Joanna Łysiak, słowa najwyższego uznania należą
się pracownikom Cordy, którzy z oddaniem opiekują się Adrianem.
Każdego dnia zapewniają mu dwie godziny zajęć rehabilitacyjnych.
Kolejne zabiegi wykonują przy nim wolontariusze Fundacji (Kristoffer Kłoczko i Agnieszka Oleszkiewicz – codziennie po kilka godzin).
Konsultacji specjalistycznych udzielają na zasadzie wolontariatu
rehabilitanci Agata i Bartosz Zioło (przyjeżdżają z Kościerzyny), Bogusław Sokołowski (z Darłowa) oraz Mateusz Malinowski, który dotychczas czterokrotnie przyjeżdżał do Adriana aż z Ustronia k. Wisły,
pokonał więc łącznie autem dystans 6400 km. Dzięki ich pracy chłopak wraca do sił. Już się komunikuje z otoczeniem. Ale potrzeba
jeszcze przynajmniej pół roku, żeby stanął na własnych nogach.
Joanna Łysiak komentuje: – Historia Adriana to dowód na to, że
w naszym systemie ochrony zdrowia często zbyt wcześnie uznaje
się, że nie można już nic zrobić, że sytuacja jest beznadziejna. Tymczasem niestandardowe podejście, energia, praca i serce wkładane
w rehabilitację przynoszą efekty. Adrian wróci do aktywności. Oczywiście to kosztuje, w każdym znaczeniu. Potrzebne są pieniądze,
czas, cierpliwość i ogromny wysiłek. Ale przede wszystkim serce!
Koszty leczenia i rehabilitacji Adriana są duże. Pokrywają je prywatni darczyńcy wspierający Fundację, bo Adrian nie ma żadnych
świadczeń społecznych, a sytuacja materialna jego rodziny, mieszkającej na wsi pod Sławnem, jest dramatyczna.
Fundacja przyjmie z wdzięcznością każdą pomoc. Kto z Państwa
chciałby wesprzeć ją finansowo, może zrobić to poprzez wpłatę na
konto: 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574.

• MEBLE
• LUSTRA
• OBRAZY
• KUFRY
• PARAWANY
• WYROBY ZE SZKŁA
• ŚWIECE
• METALOPLASTYKA
• RAMKI NA ZDJĘCIA
• WAZONY I WYROBY

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

CERAMICZNE

numer konta: BPKOPLPW PL 39 1020 4681 0000 1602 0053 1574

Koszalin, ul. Wańkowicza 17

tel. 94 340 71 91

tel. kom. 691 390 099
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ODMŁODZONE SPOJRZENIE
Już po 25-tym roku życia w organizmie ludzkim zmniejsza się ilość włókień kolagenowych odpowiadających za jędrność i sprężystość skóry. Efekty tego można najszybciej
zauważyć w miejscach gdzie skóra jest najcieńsza, czyli m. in. na powiekach. Słabnące
mięśnie odpowiedzialne za unoszenie brwi i powodujące opadanie powiek, potęgując
niechciany problem. Z pomocą przychodzi zabieg chirurgii plastycznej polegający na
plastyce powiek (blepharoplastyka).

Zbigniew Gołoﬁt
Specjalista chirurgii ogólnej
Specjalista chirurgii naczyniowej
Certyﬁkowany lekarz medycyny estetycznej
Chirurgia ogólna
Konsultacje chirurgiczne, operacje przepuklin,
żylaków, operacje tłuszczaków, kaszaków itp.
Proktologia
Leczenie chorób odbytu i odbytnicy.

Zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej wykonuje dr n. med. Andrzej Krajewski – chirurg plastyk
w Bałtyckim Centrum Chirurgii Plastycznej
w Kołobrzegu
www.baltyckachirurgia.pl
email: rezerwacja@baltyckachirurgia.pl
Recepcja: 94 354 69 66 lub 728 10 98 97
Informacja medyczna: 600 99 90 66

k

andydatami do operacji powiek mogą być zarówno kobiety jak i mężczyźni. Efekty przeprowadzonej
operacji są tym lepsze im szybciej zareagujemy na
pierwsze objawy problemu. Blepharoplastyka może
być wykonywana jako oddzielny zabieg bądź też w połączeniu
z zabiegami takimi jak lifting twarzy. W większości przypadków sama korekta powiek wykonywana jest z nieczuleniu miejscowym. Często, zarówno powieki górne jak i dolne poddawane są zabiegowi podczas jednej sesji operacyjnej. Zabieg
poprawia wygląd powiek, odpowiedzialnych za młody i wypoczęty wygląd, eksponuje oczy. Jak każda operacja plastyczna tak
i operacja plastyczna powiek oczu wymaga konsultacji lekarskiej
w zakresie kwalifikacji do zabiegu.

Jak należy przygotować się do zabiegu
Warunkiem niezbędnym do przeprowadzenia zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia pacjenta. Na kilka dni przed operacją należy odstawić leki przeciwbólowe zawierające kwas acetylosalicylowy
(m. in. aspiryna), ponieważ wydłużają one czas krzepnięcia krwi.
Może to zwiększyć ryzyko wystąpienia powikłań takich jak nadmierne krwawienie czy przedłużone gojenie ran. Wskazane jest również
zażywanie przed zabiegiem witaminy C.

Na czym polega zabieg
Chirurg podczas zabiegu usuwa nadmiar skóry poprzez nacięcie
w naturalnej, mimicznej zmarszczce i fałdach skórnych. Dzięki temu

Chirurgia naczyniowa
Choroby tętnic, żył, naczyń chłonnych.
Diagnostyka, leczenie zachowawcze i operacyjne.
Medycyna estetyczna
Wypełnianie zmarszczek (kwas hialuronowy,
botox), redukcja tkanki tłuszczowej, usuwanie
tatuaży, korekcja blizn, mezoterapia.
nacięciu górna część powieki zostaje znacznie pogłębiona. Rana
zostaje zszyta cienkimi szwami i oklejona plasterkami. Technika zabiegu zależy od rodzaju i przyczyny odpowiedzialnej za konieczność interwencji chirurgicznej.

Jak wygląda proces rekonwalescencji
Następstwem operacji powiek jest obrzęk i zasinienie operowanej okolicy. Może pojawić się również niewielki ból związany z dyskomfortem po zabiegu, który można uciszyć doustnymi lekami
przeciwbólowymi. W profilaktyce przeciw powstaniu nadmiernym
obrzękom i zasinieniu warto używać chłodzących okładów. Przez
okres około tygodnia zaleca się również unikanie wysiłku fizycznego.
Opuchlizna i siniaki utrzymują się co najwyżej 1 do 2 tygodni
po zabiegu. W tym czasie zaleca się noszenie okularów przeciwsłonecznych ze względu na nadwrażliwość spojówek na warunki
atmosferyczne takie jak: wiatr, słońce itp.
Zgodnie z zaleceniami chirurga-plastyka, szwy usuwa się około
7 doby po zabiegu. Po tym czasie pacjent smaruje blizny preparatami, które powodują spłaszczanie blizn oraz zmieniają ich kolor na
blady. Większość pacjentów powraca do aktywnego życia w ciągu
7 dni po zabiegu.
Efekty operacji utrzymują się przez wiele lat nadając twarzy młody i pogodny wygląd. Często też zabieg poprawia pole widzenia
przysłonięte nadmiarem skóry. Szczególnie ważne w tym zabiegu
jest to, że nie wymaga on hospitalizacji – pacjenci jeszcze tego samego dnia mogą wrócić do domu.

Laseroterapia
Szanowni Państwo,
specjalistyczny gabinet chirurgiczny istnieje na rynku usług
medycznych od 1996r. Gabinet świadczy usługi medyczne
w zakresie chirurgii ogólnej, naczyniowej, estetycznej,
proktologii, laseroterapii oraz ozonoterapii. Oferujemy
Państwu specjalistyczne konsultacje oraz leczenie zachowawcze
i operacyjne. Pracujemy na wysokiej klasy sprzęcie medycznym,
stosując nowoczesne techniki operacyjne. Łącząc
doświadczenie z postępem gwarantujemy pacjentom
poczucie bezpieczeństwa i skuteczne leczenie, w życzliwej
atmosferze.

Usuwanie drobnych zmian skórnych (brodawki,
pieprzyki, odciski), wrastające paznokcie i inne.
Bóle stawów, urazy.
Ozonoterapia
Owrzodzenie (rany) podudzi pochodzenia
żylnego i tętniczego, stopa cukrzycowa,
miażdźyca kończyn dolnych.

www.chirurgiagoloﬁt.pl
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska
lek. med. Zbigniew Gołoﬁt
ul. Partyzantów 19/1, 75-950 Koszalin
zbigniew.goloﬁt@op.pl
Rejestracja telefoniczna pod nr tel. 602187867.

Godziny przyjęć:
poniedziałki 17:00 - 18:30
wtorki 17:00 - 18:30
czwartki 17:00 - 18:30
soboty 9:00 - 12:00
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Wiosenne przesilenie
Koniec marca – wszyscy liczą, że śnieg, który topnieje na ulicach, to już ostatni wybryk
zimy. Z półek w aptece powoli znikają leki zwalczające objawy grypy, a zastępują je kolejne „sezonowe” specyfiki. Może to jeszcze nie czas, żeby promować środki przeciw komarom i kosmetyki łagodzące oparzenia słoneczne, ale mimo to, wiosną w aptece nie
zabraknie pacjentów.
Autor: Agnieszka Stelmaszyk

p

ierwszy dzień wiosny jest dopiero 21 marca, ale niektórzy najchętniej rozpoczęliby nowy sezon zaraz po
feriach zimowych. Szybko mija ekscytacja pierwszym
śniegiem, Gwiazdką i sportami zimowymi. Nudzą się
zimowe, ciężkie płaszcze, kozaki i rękawiczki. Zwłaszcza kobiety
chciałyby zrzucić czapkę i pokazać się z nową fryzurą albo kolorem
włosów. Kiedy pogoda jest nadal chłodna, ale za oknem świeci
słońce, łatwo się pomylić i ubrać zbyt lekko, a to grozi „złapaniem”
paskudnego przeziębienia.

DOM LEKARZA
Koszalin, ulica Piłsudskiego 45

Jacek Ostoja-Stobiecki
GABINET STOMATOLOGICZNY

Zapobiegniemy chorobie, podnosząc odporność organizmu na
infekcje poprzez odpowiednią dietę. Na przykład miód zawiera naturalne substancje o aktywności przeciwbakteryjnej, przeciwgrzybiczej i przeciwwirusowej. W niektórych aptekach można znaleźć
miody Bonimel. Zawierają one dodatki, takie jak pyłek i mleczko
pszczele, wyciąg z imbiru, głogu czy prawoślazu lub olejki eteryczne. Ciekawym produktem są ziołomiody, które pszczoły produkują
z syropów, podawanych im przez pszczelarza. Taki syrop zawiera
duże ilości sacharozy, rozpuszczone w wyciągu ziołowym. Dzięki enzymom pszczelim, sacharoza rozkłada się do szybciej przyswajalnej
i słodszej mieszaniny cukrów prostych, natomiast wszystkie związki
o działaniu leczniczym, pochodzące z ziół, pozostają niezmienione.
Inne produkty pszczele to pyłek kwiatowy, pierzga (pyłek zmieszany
z miodem) i mleczko pszczele. Wszystkie zawierają wiele witamin
i mikroelementów, więc mogą być cennym uzupełnieniem diety
w okresie zimowym i po jego zakończeniu, póki w sklepach nie pojawią się nowalijki.
Cenne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe ma także czosnek, ale wiele osób unika go, ze względu na przykry zapach.
Zastępczo, można im polecić zażywanie kapsułek, zawierających
wyciąg z czosnku. Sok z aloesu również zwalcza bakterie i wirusy
i pomaga w podniesieniu odporności ze względu na zawartość
acemannanu. Można go stosować regularnie. W aptece dostępne
są także krople z wyciągiem z jeżówki, jednak można je stosować
tylko przez krótki okres czasu, po którym konieczna jest przerwa
w zażywaniu preparatu.
Przeziębieniu można zapobiegać również przyjmując preparaty
z witaminą C. Te, które zawierają w składzie rutozyd lub inne flawonoidy roślinne, działają silniej i dłużej, ponieważ rutozyd spowalnia
rozkład witaminy C w organizmie.

Na przemęczenie
Przesilenie wiosenne to okres, kiedy u części osób występuje pogorszenie nastroju i rozdrażnienie. Przyczyną może być niedobór
witamin, który pojawia się zimą, ponieważ jemy mniej świeżych owoców i warzyw. Brak światła słonecznego powoduje także zmniejszoną
produkcję witaminy D. Niezbędne dla organizmu składniki najlepiej
uzupełnić zdrową dietą, ale niełatwo jest zmienić nawyki dietetyczne, więc sporo osób wczesną wiosną sięgnie po suplementy.
Jeśli ktoś skarży się na niedobór witamin i brak energii, to moż-

Fot. Archiwum redakacji

Jak się chronić?

na polecić zestaw witamin i minerałów, zawierający żelazo, kwas
foliowy i witaminy z grupy B – ich przewlekły niedobór prowadzi
do anemii (niedokrwistości), która objawia się właśnie osłabieniem,
sennością, brakiem energii. Jeśli jednak podejrzewamy, że anemia
już się rozwinęła, ilość żelaza w suplementach diety będzie niewystarczająca. Niedokrwistość można potwierdzić lub wykluczyć przez
proste badanie morfologii krwi, więc warto wysłać pacjenta do laboratorium i do lekarza.
Jeśli brak energii nie wynika z żadnej choroby, ani z niedoboru
witamin, tylko po prostu ze zmęczenia długa zimą, dobrym rozwiązaniem mogą być preparaty zawierające stymulujący żeń-szeń lub
wyciąg z rodioli. Te rośliny były tradycyjnie stosowane w medycynie
Wschodu w celu wzmocnienia organizmu i zwiększenia wydolności
oraz odporności na stres. Pobudzające właściwości ma także kofeina. Zawarta jest w kawie, herbacie i yerba mate, z których przyrządza się gorące napoje. Szczególnie dobrym źródłem kofeiny jest
zielona herbata, która nie tylko dodaje energii i zwiększa koncentrację, ale też pomaga stracić zbędne kilogramy przed włożeniem
wiosennej sukienki.

Na alergię
Od początku lutego do kwietnia/maja pylą drzewa liściaste: leszczyna, olsza, topola, brzoza i dąb. Jeśli w tym czasie do apteki przychodzi pacjent, skarżący się na uciążliwy katar, niekoniecznie jest
to zwykłe przeziębienie. Przyczyną może być uczulenie na krążące
w powietrzu pyłki roślin. Jeśli alergia nie została jeszcze zdiagnozowana, trzeba odwiedzić lekarza.
Alergikom pomagają leki, które zwalczają obrzęk błon śluzowych
nosa i oczu, towarzyszący alergii. Dostępne są krople zawierające
ksylometazolinę i tabletki z pseudoefedryną. Do tych drugich,
producenci dodają często także triprolidynę, która zmniejsza swędzenie. Większości pacjentów pomaga podanie związków wapnia,
ponieważ one także zapobiegają obrzękom.

Zapraszamy w poniedziałki,
wtorki, czwartki i piątki
w godzinach 11.00-18.00
(możliwe również
umówienie wizyty na
SOBOTǀ

PHYSIS
GABINET FIZYKOTERAPII I MASAŻU

mgr Agnieszka Jachowska
www.ﬁzjoterapia-koszalin.com.pl

$Rȩ *ACEKȩ /STOJA 3TOBIECKI ȩ JESTȩ SPECJALISTƗȩ ))ȩ STOPNIAȩ CHIRURGIIȩ
stomatologicznej; był nauczycielem akademickim (Śląska
Akademia Medyczna) i przez 20 lat właścicielem kliniki stomaTOLOGICZNEJȩWȩ+OLONIIȩ.IEMCY 

Agnieszka Jachowska jest absolwentką Akademii Medycznej
Wȩ0OZNANIU ȩWYKADOWCƗȩWȩ-EDYCZNYMȩ3TUDIUMȩ:AWODOWYMȩ
w Poznaniu (masaż leczniczy). Pracowała w przychodniach i
klinikach prywatnych w Polsce i Wielkiej Brytanii

2EJESTRACJAȩTELEFONICZNA
tel.: 694 814 979

ȩ:ADZWOÎȩIȩUMÌWȩSIǀȩNAȩWIZYTǀ
lub zamów VOUCHER
tel.: 602 772 788

Dr Ryszard Mosbach
GABINET INTERNISTYCZNY

Zapraszamy w każdy dzień powszedni
(poniedziałek – piątek) w godz. 13.30-16.00
Dr Ryszard Mosbach
jest doświadczonym
lekarzem, z praktyką
m.in. w szpitalach
w RPA i klinikach
w Niemczech

-OĢLIWEȩ KONSULTACJEȩ Wȩ JǀZYKACHȩ ANGIELSKIM ȩ NIEMIECKIM ȩ
ukraińskim i rosyjskim.

7IZYTYȩMOĢNAȩUMAWIAȞȩTELEFONICZNIE
tel.:517 555 750, 517 556 656,
604 588 998

W naszej ofercie:
sȩ:ABIEGIȩNAȩTWARZ
sȩ0IELǀGNACJAȩCIAA
sȩ3TYLIZACJAȩFRYZUR
sȩ0ROFESJONALNYȩMAKIJAĢ
sȩNowość! Łóżko
kolagenowe
+OMUNIKACJAȩTAKĢEȩWȩJǀZYKUȩANGIELSKIMȩIȩNIEMIECKIM

tel.: +48 518 730 133
www.aleksandradudojc.pl

Anna Dudojć - oﬁcjalny manager producenta naturalnego kolagenu Colway
3ZKOLENIAȩKOMȩ ȩȩȩȩ\ȩKONTAKT KOLAGEN COLWAYEUȩ\ȩWWWANIADUDOJCPL
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Stan zakochania
to zjawisko chemiczne
Rumieniec, szybki oddech, rozszerzone źrenice, błogość, odczucie zadowolenia i brak
apetytu. Co wywołuje takie objawy? Dwie bardzo podobne substancje chemiczne: amfetamina oraz fenyloetyloamina.

c

Autor: Agnieszka Mielcarek

zęsto mamy problem z rozróżnieniem od siebie
spotkanych po raz pierwszy bliźniąt jednojajowych, mimo że po dokładniejszym przyjrzeniu
się możemy stwierdzić, że na przykład jedno
z nich ma pieprzyk na prawy policzku, zaś drugie jest go pozbawione. Jednak nasz mózg w zalewie wielu informacji pomija taki
drobiazg jak niewielkie przebarwienie na twarzy. Tak samo nasz organizm postępuje z podobnymi, choć nie identycznymi, cząsteczkami chemicznymi.

Chemiczne bliźnięta

Fot. Archiwum redakacji

Fenyloetyloamina i amfetamina, czyli (2RS)-1-fenylo-2 - aminopropan, są dla naszego mózgu swego rodzaju bliźniętami jednojajowymi. Cząsteczki te różnią się występowaniem w amfetaminie
dodatkowej grupy metylowej. Jest to na tyle niewielka różnica, że
w wyniku procesów metabolicznych substancje te wywołują praktycznie takie same objawy oraz w podobnym stopniu są uzależniające.

Zakochani są wśród nas
Fenyloetyloamina jest substancją endogenną, czyli wytwarzaną
przez ludzki organizm. Produkowana jest w stanie silnego pobudzenia emocjonalnego, jakim jest zakochanie. To dzięki niej zakochani
stają się odporni na głód, zmęczenie oraz brak snu. Jej działaniu
towarzyszy przyspieszona akcja serca, rumieńce oraz wyczulenie
na bodźce ze świata zewnętrznego, takie jak zapach, smak, dotyk.
Podobnie jak w przypadku psychoaktywnych substancji egzogennych, czyli narkotyków, organizm przyzwyczaja się do obecności fenyloetyloaminy. Z upływem czasu tolerancja na nią wzrasta i reakcje
pierwszej, ostrej fazy zakochania łagodnieją, a nawet zanikają. To,
czy związek będzie trwał nadal, zależy w dużej mierze od tego, czy
organizm przestawi się na produkcję hormonu odpowiedzialnego
za przywiązanie, czyli oksytocyny.
Wiele osób uzależnia się od działania fenyloetyloaminy, zmieniając często obiekty swoich westchnień. Za każdym kolejnym razem
taki związek musi być intensywniejszy, ponieważ organizm uodporniony na fenyloetyloaminę potrzebuje do odczuwania stanu euforii
większej jej ilości. Inni w celu uzyskania tego samego efektu sięgają
po mniej legalny środek.

Sztuczna miłość
Amfetamina w większości krajów świata uznawana jest za narkotyk, a jej zażywanie – nielegalne. Ludzie pod jej wpływem przypominają w zachowaniu osoby zakochane: wzmaga się u nich aktywności psychoruchowa, podwyższa aktywność życiowa, znika poczucie
zmęczenia czy głodu. Te wszystkie objawy związane są z faktem, iż
amfetamina zwiększa aktywność neuronów noradrenergicznych
i dopaminowych, wywierając wpływ na obwodowy i ośrodkowy
układ nerwowy.
Jednak zażywanie amfetaminy niesie też wiele efektów ubocz-

nych, wynikających nie tylko z braku odpowiedniej czystości związku chemicznego sprzedawanego przez dilerów narkotykowych. Po
jej zażyciu wiele osób skarży się na suchość w gardle, wzmożone
pocenie się, drgawki, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, silny niepokój, zaburzenia rytmu serca czy omamy. Amfetamina bardzo szybko
wywołuje tolerancję na siebie i w celu uzyskania stałego efektu konieczne jest zażywanie coraz większych dawek.
Zanim jednak odkryto jej działanie uzależniające, stosowana była
powszechnie w lecznictwie. Nie było niczym dziwnym jej występowanie w środkach odchudzających (ponieważ niweluje poczucie
głodu), czy stymulujących, stosowanych w sporcie. W czasie wojny
podawano ją żołnierzom przed niebezpiecznymi zadaniami, bo jej
działanie zwiększa zdolność odbioru informacji przez zmysły i pozwala na skupienie się na jednej czynności.
Amfetamina daje złudne wrażenie braku uzależnienia, gdyż po
jej odstawieniu nie występują klasyczne objawy głodu narkotycznego. Szacuje się, że liczba zgonów wywołanych przez zażywanie
amfetaminy w USA przewyższa liczbę zgonów z powodu zażywania
heroiny i kokainy.

Kaziu, zakochaj się!
Jeśli chcemy zwiększyć wydolność naszego organizmu, poprawić samopoczucie i schudnąć, zdecydowanie zdrowiej i taniej jest
zafundować sobie dawkę naturalnego narkotyku, którym obdarzyła
nas natura, czyli fenyloetyloaminy. Szczególnie zaczynająca wiosna
zachęca do korzystania z dobrodziejstw naturalnych endogennych
środków psychostymulujących. Wystarczy rozejrzeć się i poszukać
tego, na czyj widok serce zabije szybciej.

wwww.bogurski.pl
Gabinet stomatologiczny

ul. Boczna 11, Koszalin, marcin@bogurski.pl, tel: +48602458597, +48943464555
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Co w jajku siedzi

4. Jaja mają wpływ na potencję
MIT Bzdurą jest przekonanie o zbawiennym wpływie kurzego
jaja na potencję, podobnie jak opowieści o jej utracie z powodu
„przedawkowania” jaj. I to z jednego prostego powodu: jaja w męskiej diecie mają absolutnie zerowy wpływ na potencję.
5. Jajko chroni oczy
FAKT W żółtku jest luteina, która chroni oczy przed szkodliwym
promieniowaniem UVA i UVB, zapobiega zwyrodnieniu plamki żółtej i poprawia widzenie.
6. Świeżość jajka można stwierdzić dopiero po rozbiciu skorupki
MIT Świeżość jajka można rozpoznać już w sklepie – po matowej skorupce. W domu do badania świeżości można wykorzystać
właściwości pęcherzyka powietrza znajdującego się w szerszym
końcu. W miarę starzenia się jajka komora powietrza się powiększa. Dlatego świeże jajko po włożeniu do wody idzie na dno,
tygodniowe jest uniesione jednym końcem ku górze, natomiast
jajka, które nie nadają się do jedzenia, pływają po powierzchni.
Innym sposobem jest wstrząśnięcie. Świeże nie wydają żadnego dźwięku, nieświeże tak. Białko świeżego jajka jest bowiem
ściągnięte, sprężyste, żółtko wypukłe. Z czasem białko staje się
luźniejsze, a żółtko spłaszczone, dlatego po potrząśnięciu jajka
starego usłyszymy, jak białko i żółtko obijają się o wewnętrzną
stronę skorupki.
7. Jajka należy trzymać w lodówce w kartonowym pudełku
FAKT Kartonowe pudełko opóźnia wysychanie jaj i chroni je
przed wchłanianiem zapachów. Tak chronione jajka zachowują
świeżość do 3 tygodni, natomiast całe żółtka, zalane wodą, moż-

Fot. Archiwum redakacji

na trzymać w lodówce do 3 dni, białka w hermetycznie zamkniętym pojemniku – nawet tydzień, zamrożone – kilka miesięcy.

Przy wielkanocnym stole sięgnąć po jajko to zwyczajowy obowiązek. Spójrzmy więc na
nie z punktu widzenia żywienia i zdrowia. Przyjrzyjmy się paru faktom, obalmy też najpopularniejsze mity.

1

Jajko to cenne źródło witamin
FAKT Jajka są przede wszystkim źródłem pełnowartościowego białka, łatwo przyswajalnego przez organizm.
To białko wzorcowe, zawierające wszystkie niezbędne
aminokwasy, w tym te, których organizm nie potrafi sam wyprodukować, i to w odpowiednich ilościach. Jajka to również bogate źródło witaminy A, E, D i K oraz B2 i B12, kwasu pantotenowego oraz
składników mineralnych: fosforu, potasu, wapnia, żelaza i magnezu.
2. Nie powinno się jeść więcej niż dwa jaja w tygodniu, z powodu cholesterolu
MIT Dobrych klika dekad przetrwała ta „ludowa mądrość”, a niektórzy wychodzą z takiego założeni do dziś. Błąd. Żółtko jest rzeczywiście bogatym źródłem cholesterolu, ale spożycie większej

Autor: Joanna Grzegorzewska

liczby jaj u zdrowego człowieka nie oznacza wcale jego większego
wchłaniania. Organizm sam reguluje wewnątrzustrojowy poziom
cholesterolu zależnie od wzajemnych relacji pomiędzy cholesterolem a ilością nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych.
W przypadku jaj, stosunek kwasów nienasyconych do cholesterolu
jest bardzo korzystny, dzięki czemu nawet spożycie 2-3 jaj dziennie
nie powoduje wzrostu stężenia cholesterolu we krwi. Jajka oprócz
cholesterolu zawierają bowiem sporo choliny, która uczestniczy
w przemianach tłuszczów i cholesterolu, zapobiegając osadzaniu
się cholesterolu w ścianach tętnic.
3. Jajka nie tuczą
FAKT Jajka są niskokaloryczne. Jajko ważące ok. 50 g dostarcza
tylko 75 kcal i aż 6,2 g białka.

8. Brązowa skorupka jest „lepsza”
MIT Niektórzy uważają, że ciemna, czyli brązowa skorupka jaja
jest „lepsza” od białej, ponieważ ciemna ma oznaczać, że kura
miała bogatszy i lepiej dobrany pokarm. To przekonanie jest tak
silne, że nie próbują z nim walczyć nawet hodowcy, a wręcz przeciwnie – wiedząc o nim, łaskawszym okiem patrzą na kury znoszące jaja brązowe i takie starają się nam dostarczać. Nie dziwmy się
więc, że w sklepie łatwiej kupić „ciemne” jajko niż białe. A całe
zamieszanie z rzekomą wyższością jaj ciemnych nad jasnymi to
kolejny mit. Kolor skorupki zależy bowiem tylko od rasy i kodu
genetycznego kury i koguta. Ich żywienie nie ma żadnego znaczenia dla koloru skorupki.
9. Smak jajek zależy od sposobu odżywiania kur
FAKT Smak jaj, w odróżnieniu od koloru skorupki, rzeczywiście w dużej mierze zależy od sposobu odżywiania kur. Najwyżej
cenione są jaja wiejskie, pochodzące od kur żyjących w naturalnych warunkach i karmionych naturalną karmą. Ich jaja są najsmaczniejsze wiosną, gdy kura odżywia się młodą trawą. Wtedy
też mają najwięcej witaminy A i D, świadczy o tym intensywny
kolor żółtka. Ale barwa żółtka może też być efektem podawanej
karmy. Jeśli kura dostaje kukurydzę, znosi jajka z żółtkami pomarańczowymi, gdy pszenicę – z jasnożółtymi.
10. Białko jest łatwiej trawione niż żółtko
FAKT Jajka ugotowane na miękko są bardziej strawne niż ugotowane na twardo, ścięte na parze – niż usmażone na tłuszczu.
Prawdą jest też, że białko jest łatwiej trawione niż żółtko – mogą
je jeść osoby na diecie lekkostrawnej.
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Jak się ratować,
kiedy zjemy za dużo

INFORMACJA
O LOKALIZACJI
APTEK

– Ludzie za mało się ruszają podczas świąt, poddając się
wszechobecnemu lenistwu, i dlatego mają wzdęcia. Układ pokarmowy dla jego prawidłowego funkcjonowania potrzebuje
ruchu – mówią lekarze. Dlaczego? – Sama praca układu pokarmowego polega na tym, że przez cały czas jest on w ruchu, żołądek ciągle jest aktywny – przekazuje pokarm w kierunku dwunastnicy, potem do jelita grubego i cienkiego. Jelita pracują na
okrągło. Brak perystaltyki to bardzo niebezpieczny stan dla naszego życia, grozi zakażeniem. Ruchy robaczkowe jelit są po to,
aby przekazywać strawione resztki do przodu, do esicy i odbytu
– tłumaczy doktor Jerzy Oleszkiewicz. Jeśli się nie ruszamy, to
i układ pokarmowy pracuje wolniej. W efekcie mamy zaparcia,
wzdęcia, poczucie przejedzenia, bóle żołądka.

APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC

Jeśli jest niedobrze

ul. Kutrzeby 14
czynna codziennie 8:00-22:00

Jak się ratować? Bóle żołądka złagodzi napar z kopru włoskiego lub rumianku, rozmarynu czy anyżu. Na zgagę najlepiej
pomoże herbatka z mięty, rumianku lub prawoślazu. Możemy
też zastosować kleik ze zmielonego siemienia lnianego. Jeśli
czujemy, że mamy kłopoty z wątrobą, gdyby doszło do wzdęcia
albo bólu w prawym boku, warto zaparzyć sobie napar z ziół, np.
z mięty lub mieszanki mięty z dziurawcem. Przy okazji, napar ów
złagodzi dolegliwości związane z ewentualnym przedawkowaniem alkoholu. Na wzdęcia i przejedzenie najlepsza jest gorąca

APTEKA CENTRALNA

o g ł o s z e n i e

ul. Zwycięstwa 154
czynna codziennie 8:00-21:00,

Fot. Archiwum redakacji

ul. Piłsudskiego 74
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-15:00

Święta są po to, aby dogadzać podniebieniu - taka tradycja. Co jednak robić, aby nam te
wszystkie smakołyki na pewno wyszły na zdrowie?

p

ięknie nakryty stół i półmiski wielkanocnego jadła
to magia dla naszych oczu. Musimy i chcemy spróbować wszystkiego. Pamiętajmy jednak, że mamy
jeden układ trawienny i nie jest on przyzwyczajony do takiej masy jedzenia naraz. Naszą wątrobę
można bowiem porównać do przetwórni, gdzie to, co jemy, jest
przerabiane w substancje odżywcze. Teraz jest tego bardzo dużo
i musimy pomóc naszemu układowi trawiennemu, a zwłaszcza
wątrobie, w ciężkiej pracy. W przeciwnym razie grożą nam liczne
dolegliwości: bóle, wzdęcia, zaparcia. Aby do tego nie dopuścić,
należy nie tylko mniej jeść, ale dodać wcześniej do potraw więcej: zieleniny, przypraw i ziół.

Zioła i woda
Warto wiedzieć, że do roślin, które pomogą nam strawić owe
masy wielkanocnych pyszności należą: majeranek, tymianek,

CENTRUM
FARMACEUTYCZNE

Autor: Barbara Jagas

kminek, kolendra, włoski koper i zwykła mięta. Nie żałujmy ich
zatem naszym potrawom. Szynki warto posypać natką, koperkiem lub szczypiorkiem, będą nie tylko bardziej przyswajalne,
ale i smaczniejsze. Żurkowi nie poskąpmy listków bobkowych
i pieprzu. Do pieczeni i pasztetów dodajmy oregano i jałowiec
(działają rozkurczowo), a także kminek (przeciw wzdęciom).
Świąteczne dania popijajmy wodą mineralną, całą masą wody.
Najlepsza jest wysoko zmineralizowana z dużą zawartością magnezu.

Jedz powoli i spaceruj
Aby dodatkowo wspomóc układ trawienny w jego pracy,
warto jeść powoli, niewiele na raz i często robić sobie przerwy.
A w ich czasie spacerować. Ruch to zdrowie, przyspiesza trawienie, łagodzi dolegliwości. A przy tym wszystkim jest niezbędny
dla sprawnego działania naszego organizmu.

herbatka z kopru włoskiego lub mięty ze szczyptą kminku lub
tylko kminek. Wystarczy zmielić dwie łyżeczki, zalać wrzątkiem
i wypić po kwadransie.
Równie skuteczne jest łagodne masowanie brzucha, ruchem
okrężnym – zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Niby prosta
metoda, ale jakoś rzadko stosowana. Niezastąpione są też inhalacje, choć to mało znany sposób. Do miseczki wrzątku nalewamy 3 krople olejku szałwiowego i pieprzowego (lub zamiast
olejku szałwiowego – pół łyżeczki zmielonego pieprzu), dodajemy 5 ziarenek jałowca, po łyżeczce mięty, tymianku i rozmarynu.
I wdychamy opary, przykrywając głowę ręcznikiem.
Na zaparcia pomoże siemię lniane, nasiona kozieradki lub
babki płesznika. Wszystkie te rośliny zawierają substancje śluzowe, które ułatwiają przemieszczanie się pokarmu w jelitach.
Na bóle w okolicy podżebrowej, często promieniujące do prawej łopatki, co świadczy o podrażnieniu naszej kochanej „przetwórni”, warto zaaplikować sobie wyciąg z karczocha – działa
odtruwająco, oraz ostropestu plamistego – oczyszcza organizm
oraz regeneruje zniszczone komórki wątroby.
Zamiast herbatek i naparów warto też skorzystać z gotowych
pastylek i kropli skomponowanych na bazie ziół – są dostępne
w aptekach bez recepty.

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE
ul. Zwycięstwa 94
czynna pn.-pt. 8:00-20:00,
sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA

ul. Lechicka 23
czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00
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KRÓLIK W ŚMIETANIE

RAKI W ŚMIETANIE W „ KRUCHYM KOCIOŁKU”

BABKA ZIEMNIACZANA

STRUDEL JAMNEŃSKI

Składniki

Składniki

Składniki

Składniki ciasto

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1 Sprawiony królik.
4 marchewki
300 ml białego wina
2 łyżki musztardy z gorczycą
50 ml ginu
400 ml śmietany 18%
500 ml bulionu warzywnego
Tymianek, sól, pieprz,

150 g szyjek z raków rzecznych
100 ml śmietany 18%,
50 ml białego wytrawnego wina
1 łyżka posiekanej białej cebulki szalotki
1 łyżka siekanego kopru
1 korpus z ciasta kruchego lub francuskiego

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Królika podzielić na 4 porcje. Doprawić solą i pieprzem, ułożyć w naczyniu z marchewką, zalać białym winem i zostawić na noc.
Porcje mięsa odsączyć, doprawić tymiankiem, obtoczyć w mące
i smażyć na masełku sklarowanym na złoty kolor. W rondlu zagotować marchewkę z winem po marynowaniu, przekładać obsmażone porcje królika. Dusić ok 30-40 min. Doprawić ginem, musztardą
i śmietaną, zagotować.
Polecam z kopytkami ziemniaczanymi, i glazurowanymi buraczkami.
R

E

K

Na maśle zeszklić cebulkę, dodać raki przesmażyć razem, zalać
śmietanką, zredukować do gęstości kwaśnej śmietany, dodać koper, doprawić solą, pieprzem.
Szyjki rakowe w śmietanie włożyć do „kociołka” z ciasta, udekorować.

L

A

M

A

Organizujemy :
• Przyjęcia okolicznościowe
• Imprezy grillowe na miejscu i poza lokalem
• Szeroki zakres usług cateringowych
Gospoda Jamneńska położona w sąsiedztwie Muzeum Koszalińskiego to lokal kultywujący dobre staropolskie
tradycje, to miejsce pełne uroku i domowego ciepła w którym można spróbować wielu potraw tradycyjnej polskiej
kuchni. Wnętrze restauracji urządzone w sposób tradycyjny, chłopski, ogródek z wiatą, grillem i kominkiem
tworzy atmosferę sprzyjającą prawdziwemu biesiadowaniu.
75-420 Koszalin, ul. Młyńska 37, tel. 94 345 09 82, kom. 512 000 506,
mail: kontakt@gospodajamnenska.pl, www.gospodajamnenska.pl

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1,5 kg ziemniaków startych jak na placki ziemniaczane.
200 g marchwi startej na grubych oczkach tarki
200 g cebuli pokrojonej w koskę
350 g boczku wędzonego pokrojonego w grubą kostkę.
3 jaja
200 g mąki pszennej
150 g mąki ziemniaczanej (jeśli używamy ziemniaków
niskoskrobiowych)
1 łyżka soli, szczypta pieprzu, 1 łyżka majeranku.
1 łyżka masła do wysmarowania foremki
1 foremka podłużna tzw. keksówka (duża)

Usmażyć boczek, dodać cebulkę i razem z boczkiem zrumienić.
Odstawić aby przestygło. Zetrzeć obrane ziemniaki jak na placki
ziemniaczane, wetrzeć do masy ziemniaczanej marchewkę utartą
na grubych oczkach, dodać przestudzony boczek z cebulką, resztę
składników, doprawić i dokładnie wymieszać.
Do posmarowanej masłem foremki przełożyć ciasto ziemniaczane,
wstawić do rozgrzanego piekarnika o temp. 180st.C Piec 30 minut,
następnie zmniejszyć temperaturę do 160 st. i dopiekać kolejne
30 min.

1.
2.
3.
4.

350 g mąki pszennej
1 jajo
100 ml oleju do zalania ciasta
sól, ciepła woda

Z powyższych składników zrobić „luźne” ciasto, zalać olejem i odstawić na pół godziny.

Składniki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1 kg obranych i startych na grubych oczkach jabłek
np. szarych renet
150 g cukru
120 g rodzynek
100 g orzechów włoskich sparzonych i obranych ze skórki
3 łyżeczki cynamonu
skórka starta z 1 cytryny oraz sok.
1 jajo do posmarowania ciasta

Jabłka zalać sokiem z cytryny aby nie ciemniały i wymieszać z pozostałymi składnikami. Zostawić na 10 minut aby smaki się wymieszały.
Zwilżyć bawełnianą serwetę, oprószyć mąką. Ciasto „wyciągać” ręką
z kawałka na serwetę bardzo cienko, aż będzie się rwało (nie wałkować). Oprószyć mąką, rozłożyć jabłka z jednej strony ciasta, zwinąć
w roladę posługując się serwetą. Posmarować jajem i piec w temp
180st.C ok. 30 minut.
Można podawać na ciepło np. z sosem waniliowym, jak i na zimno
z bitą śmietaną i gałką loda cynamonowego.

Dania poleca
Szef kuchni
Przemysław
Jasiulewicz

Gospoda Jamneńska
75-420 Koszalin,
ul. Młyńska 37
tel. 94 345 09 82
kom. 512 000 506
e-mail: kontakt@gospodajamnenska.pl
www.gospodajamnenska.pl

KULINARIA 75

Szef kuchni

P

O

L

E

C

A

BABKA WIELKANOCNA

CIASTECZKA MAŚLANE

Składniki
porcja ciasta na dwie foremki
z kominem o średnicy 18 cm

Składniki
na około 60 sztuk

1. 7 jajek (wielkość L)

1. 28 dag mąki pszennej

2. 40 dkg cukru pudru

2. 20 dag masła

3. 20 dkg mąki ziemniaczanej

3. 5 łyżek gęstej kwaśnej śmietany 18%

4. 20 dkg mąki pszennej

4. 1 żółtko

5. 40 dkg masła

5. 1 płaska łyżeczka proszku do pieczenia

6. 3,5 łyżeczki proszku do pieczenia

6. 1 białko do posmarowania, cukier kryształ

7. 10 dkg rodzynek

Fot. Wojtek Wójcik

1. Rodzynki namoczyć w ciepłej wodzie
2. Masło z cukrem utrzeć na puszystą, gładką masę
3. Do masy dodawać po jednym jajku cały czas ucierając do połączenia się składników.
4. Następnie dodać mąkę ziemniaczaną i mąkę pszenną oraz proszek do pieczenia
5. Odsączyć rodzynki i dodac do masy
6. Delikatnie wymieszać
7. Przelać masę do foremek posmarowanych tłuszczem i posypanych bułką tartą
8. Piec w nagrzanym piekarniku do 170ºC 50 minut
9. Upieczone babki jeszcze gorące wyjąć z foremek i przełożyć na
kratkę do całkowitego wystudzenia
10. Posypać cukrem pudrem

i cukier perlisty do posypania
1. Wszystkie składniki zagnieść i odstawić do lodówki na 3 godziny.
2. Wyjąć ciasto z lodówki i po około 5 minutach rozwałkować na
grubość około 2 mm.
3. Wykrawać okrągłe ciasteczka i układac na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Uwaga ciasteczka w trakcie pieczenia zmniejszą się.
4. Ciasteczka posmarować ubitym białkiem i posypać cukrem (mocno, bo w składnikach ciasteczek nie ma przecież cukru).
5. Piec około 17 - 20 minut, w temperaturze 175ºC, aż będą lekko
zarumienione.

IL BUON CAFFE
ul. Domina 3/6 (Pasaż Milenium)
75-800 Koszalin
tel. 664 937 937
Zapraszamy:
pon. - pt 8:30-18:00
sob. 10:00-15:00
ndz. 11:00-15:00
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Prestiżowe książki
Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
Fred E. Basten
„Max Factor. Człowiek, który dał kobiecie
nową twarz”
Tłumaczenie: Anna Gralak
Dyktował trendy. Ustalał kanony piękna.
To on stworzył nowoczesną kobietę. Z jego
usług korzystały wszystkie wytwórnie filmowe i największe sławy Hollywood: Marlene
Dietrich, Elizabeth Taylor, Ingrid Bergman,
a nawet John Wayne.
Zanim Rudolf Valentino stał się bożyszczem kobiet, uważano, że ma zbyt ciemną
cerę, by występować w kinie. Pewnie nigdy
nie stałby się światową gwiazdą, gdyby nie
specjalny puder, który wynalazł dla niego Max Factor. To Max ufarbował na rudo słynne loki Rity Hayworth, które natychmiast stały się
nieodłącznym elementem jej wizerunku.
Tylko on umiał poradzić sobie z charakterkiem kapryśnej Poli Negri, gdy egzotyczna piękność z Polski przyjechała na podbój Hollywood. I przede wszystkim to właśnie dzięki niemu kosmetyki stosowane dotąd wyłącznie przez gwiazdy ekranu stały się dostępne dla
wszystkich kobiet.
Urodził się w Łodzi. Już w wieku kilkunastu lat pracował w zakładzie słynnego berlińskiego stylisty. Potem trafił do Rosji, gdzie
o jego radę zabiegali artyści Moskiewskiej Opery i dygnitarze carskiego dworu. Jednak i to mu nie wystarczało – wkrótce wyruszył do
Ameryki, na podbój Fabryki Snów.

Andrea Hiott
„Garbus. Długa, niezwykła podróż
małego Volkswagena”
Tłumaczenie: Mariusz Gądek
Fascynująca książka o legendarnym samochodzie, który stał się symbolem wielkich przemian. Niejedna hollywoodzka
gwiazda mogłaby pozazdrościć mu spektakularnej biografii. Przyszedł na świat w hitlerowskich Niemczech. Jego ojcem był
geniusz motoryzacji, Ferdynand Porsche,
a ojcem chrzestnym sam Führer. W światowej karierze przeszkodziła mu wojna.
Triumfalny powrót w latach 60. zawdzięcza nowojorskim Mad Menom, którzy dzięki genialnemu chwytowi reklamowemu zapewnili mu nieśmiertelność. Swoje trzydzieste
pierwsze urodziny obchodził pośród dzieci kwiatów na festiwalu
Woodstock.
Mały Volkswagen Garbus zawsze był czymś więcej niż tylko samochodem. Jego fenomen w niezwykły sposób wpisał się w burzliwą historię minionego stulecia. Nim zyskał status legendy, przebył
długą drogę pełną zaskakujących paradoksów. „Garbus” to błyskotliwie opowiedziana historia ludzi, których wyobraźnia wyprzedziła
epokę i przesądziła o sukcesie niepozornego, ale do dzisiaj kultowego samochodu.
To oni udowodnili, że małe rzeczywiście jest piękne.
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Eben Alexander
„Dowód. Prawdziwa historia
neurochirurga, który przekroczył
granicę śmierci i odkrył niebo”
Tłumaczenie: Rafał Śmietana
Przez tydzień pozostawał w głębokiej
śpiączce z minimalnymi szansami na wyleczenie. Jego mózg praktycznie przestał
funkcjonować, a ciało nie reagowało na
żadne bodźce. Kiedy jego świadomość
utonęła w mroku, stało się coś, czego jako
naukowiec nigdy nie mógł się spodziewać.
Odkrył niebo.
Eben Alexander, znakomity neurochirurg, szanowany wykładowca Harvardu,
przez lata pozostawał sceptyczny wobec zagadnień wiary. Życie poświęcił nauce i ufał jedynie faktom. Pod wpływem dramatycznego
zdarzenia musiał jednak przewartościować swoją racjonalną wizję
świata. Dotknął najważniejszej tajemnicy.
Dowód zawiera piękną i niezwykle bogatą wizję zaświatów, nieporównywalną z żadną z dotychczasowych relacji. Spisana ręką człowieka nauki, specjalizującego się w badaniu mózgu, potrafiącego
zachować dystans względem swoich doświadczeń, robi wrażenie
nawet na najbardziej niewzruszonych sceptykach.

Alisa Bowman
„Plan: żyć długo i szczęśliwie. Jak ratowałam
swój związek, gdy skończyła się bajka”
Tłumaczenie: Beata Śmietana, Rafał
Śmietana
„Plan: żyć długo i szczęśliwie” to nie jest
poradnik. To prawdziwa historia dziennikarki, która postanowiła walczyć o swój związek, gdy z fazy wielkiej miłości przeszedł
w fazę stagnacji i niezrozumienia. Postawiła
wszystko na jedną kartę i zdecydowała się
na ryzykowny eksperyment. Na własnej
skórze sprawdziła wszystkie rady terapeutów, poradników i przyjaciółek. Krok po
kroku realizowała je w swoim życiu. Niniejsza książka jest szczerym
i zabawnym opisem zmagań Alisy – dowiesz się z niej, które rady
warto wziąć sobie do serca, a o których lepiej zapomnieć.

Przemysław Semczuk
„Czarna wołga. Kryminalna historia PRL...”
Historie, które trzymają w napięciu niczym najlepszy kryminał. Tyle, że wydarzyły
się naprawdę! Wieść o porwaniu dziecka
w Warszawie rozeszła się błyskawicznie.
W okolicy zdarzenia ktoś widział porywaczki wsiadające do czarnej wołgi. Samochód
tej marki widziano za każdym razem, kiedy gdzieś w Polsce ginęły dzieci. Jaka jest
prawda o czarnej wołdze? Jakie zbrodnie
kryły się w jej cieniu?
Porwania dzieci, napady i brutalne zabójstwa, osławieni zbrodniarze i najgłośniejsze procesy sądowe, kradzieże dzieł sztuki i fałszerstwa pieniędzy na niewyobrażalną dziś skalę. Czarna wołga. Kryminalna historia PRL to trzymająca w napięciu
opowieść o zbrodniach, które paraliżowały opinię publiczną. A także
o tych, o których społeczeństwo miało się nigdy nie dowiedzieć.

Marek Raczkowski/Magdalena Żakowska
„Książka, którą napisałem, żeby mieć
na dziwki i narkotyki”

Nowości i hity
Wydawnictwa Czerwone i Czarne
Patrick J. Buchanan
„Hitler, Churchill i niepotrzebna wojna”

„Książka, którą napisałem, żeby mieć
na dziwki i narkotyki” – czy to prawda, czy
kolejna prowokacja Marka Raczkowskiego, jednego z najpopularniejszych rysowników? Książka do czytania i oglądania
– kilkadziesiąt fantastycznych rysunków
Raczkowskiego i po raz pierwszy publikowane zdjęcia z prywatnego archiwum.
Magdzie Żakowskiej, która przepytuje go
z całego życia mówi tak:

Czy obie wojny światowe były nieuniknione? Gdyby nie fatalne błędy brytyjskich
polityków można było uniknąć Holokaustu,
rozpadu Imperium Brytyjskiego oraz milionów ofiar komunistycznych represji. Europa utrzymałaby kluczową rolę w polityce
i gospodarce światowej. Znany amerykański publicysta i historyk prezentuje alternatywną wizję dziejów Europy.

Na co wydałeś zaliczkę na książkę?
– Chyba na dziwki i kokainę.
Ile czasu ci to zajęło?
– Kilka godzin? Tyle co pójść do bankomatu, wypłaci pieniądze
i wyda. Ale zaraz, zaraz – zapłaciłem też zaległy czynsz i trochę dałem
dziecku. Nie miałaś problemu ze znalezieniem stolika?
[Rozmowy do tej książki nagrywaliśmy w dwóch miejscach – z reguły zaczynaliśmy w restauracji przy ulicy Chocimskiej, a kończyliśmy w pobliżu, w mieszkaniu Marka Raczkowskiego.]
Nie. Jak powiedziałam, że umówiłam się tu z tobą, kelner
uśmiechnął się wymownie i natychmiast znalazł się stolik.
– Bo ja tu jestem stałym gościem. Jak wstaję, z reguły po południu,
koło 16, to piję kawę. Potem jem kanapki popijając whiskey lub wódką, a wieczorem jem tutaj – tatara z tuńczyka i halibuta, suma albo wołowinę. Często w towarzystwie kobiet, ale rzadko się powtarzają. I od
razu muszę sprostowa – nie do końca prawdę powiedziałem, bo jest
kilka takich kobiet, które zapraszam tu często. Staram się by teraz bardziej prawdziwy niż jestem. Bo jeśli chodzi o tę książkę, przede mną
stoi trudne zadanie. Muszę bowiem pokonać w sobie wstyd, który
nieustannie odczuwam. Dojmujący, prawdziwy, fałszywy wstyd.
Na czym on polega?
– Dojmujący, prawdziwy, fałszywy wstyd polega na tym, że człowiek chce siebie pokazać w lepszym, czyli fałszywym świetle. Na
przykład nie przyznaje się do zażywania narkotyków, ani do częstego zmieniania partnerek. Człowiek, który zażywa za dużo narkotyków, mówi na przykład, że owszem, wie, co to narkotyki, ale zażywa
je nieregularnie, od okazji do okazji. Mało kto mówi całą prawdę. To
jest fałszywy wstyd. I on jest autentyczny.
Chyba nie masz racji. Fałszywy wstyd, ten autentyczny, polega
na tym, że nie czujesz wstydu, ale wiesz, że w danej sytuacji powinieneś go czuć i dlatego go udajesz. Chyba.
– Na jedno wychodzi. Czy można bezkarnie przyznawać się do ćpania? Czy to nie jest autodenuncjacja? Z jednej strony wydaje mi się,
że organy ścigania powinny marzyć o tym, żeby jakiegoś celebrytę
złapać, jak ostatnio Korę, ale może tak nie jest? Bo co oni teraz mają
z tą Korą zrobić?! Maciek Zembaty powiedział kiedyś publicznie,
żeby go po śmierci spalić i wciągać nosem, bo w dużej części składa
się z czystej kokainy. I nic złego go z tego powodu nie spotkało.
To początek rozmowy. A dalej jest jeszcze ciekawiej…

Sławomir Koper
„Życie artystek w PRL”
Nowa książka Sławomira Kopra poświęcona jest kobietom tworzącym elitę artystyczną PRL. Autor nie ogranicza się jednak do tych najbardziej znanych (Osiecka,
Jędrusik), przedstawia także te już nieco
zapomniane (Anna German, Alina Szapocznikow, Grażyna Bacewicz). Niewątpliwym atutem książki jest rozdział o Halinie
Poświatowskiej przedstawiający poetkę
w sposób odległy od stereotypów.

Agnieszka Kowalska
„Czas na mnie…”
Czy w dzisiejszych czasach można przeżyć naprawdę wielką miłość? Można. Czy
po stracie ukochanej osoby można się
odbudować? Można. O tym jest książka
Agnieszki Kowalskiej, żony Macieja Kozłowskiego, niezwykle lubianego aktora,
który zmarł przed dwoma laty, a który pochodził z naszego Białego Boru. To nie tylko portret aktora, to przepiękna, opowieść
o wspaniałym człowieku, o uczuciu, bólu
po odejściu ukochanej osoby i odzyskiwaniu siebie i swojego miejsca w życiu już bez Niego. To nie jest
smutna książka, wręcz przeciwnie, pełna subtelnego humoru i autoironii. Na dodatek autorka znalazła swój indywidualny język do opisu emocji, który zachwyca piękną frazą, nie uciekając jednocześnie
w niepotrzebny liryzm.
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Jacek Hugo - Bader:
korespondent z Polszy

Kołyma i jej mieszkańcy

Fot. Adam Kliczek

Autor: Ula Fongraf

Jacek Hugo - Bader
2025 kilometrów pokonanych autostopem przez prawie cały Trakt Kołymski wiodący
przez mroźne pustkowia, dziką tajgę i nieliczne osady ludzkie. Ziemia zbrukana krwią
i naznaczona tragicznymi losami ofiar stalinowskiego reżimu – tam trafił Jacek Hugo – Bader, jeden z najlepszych polskich reporterów.

d

ziennikarz specjalizuje się w reportażach z Rosji i państw dawnego Bloku Wschodniego.
„Dzienniki kołymskie” są zapisem jego podróży po Kołymie, z Magadanu do Jakucka.

Z Kałasznikowem przy stole

– Fascynacja Rosją a bycie ekspertem w sprawie Rosji to dwie różne rzeczy – mówi autor. – Pierwszy raz pojechałem do Rosji w 1993
roku, bo ktoś – a dokładnie Roman Kurkiewicz – zlecił mi napisanie
artykułu o Kałasznikowie. Człowiek, który skonstruował ów karabin
żyje i ja miałem robić o nim materiał. I tak wyruszyłem na pierwszą
zagraniczną delegację: Rosja, Ural. Cudem zdobyłem numer telefonu. No, ale jak ja się dogadam? Mój rosyjski był wówczas słaby,
a respondent – głuchy jak pień… Pytania czytałem więc z kartki. Beznadzieja – wspomina Jacek Hugo – Bader.
Wspomnienia pierwszego rosyjskiego reportażu stały się punktem wyjścia do rozważań na temat tajników pracy dziennikarza.
– Wywiad z Kałasznikowem nie miał głębi, ponieważ nie mogłem
swobodnie pogadać. Na dzień dobry popełniłem więc kardynalny błąd dziennikarski, którym nie jest brak języka, a właśnie brak
głębi – nie wlazłem w duszę tego człowieka i nie wyprułem z niej
flaków. Ślizgnąłem się po powierzchni tematu, a najważniejsze jest
co, co na samym dnie. To, co boli. Jednak tekst osiągnął sukces, a ja

chodziłem niemal cały czas – śmieje się Jacek Hugo Bader.
O co dziennikarz nie może zapytać? Zdaniem Badera, nie ma takiej rzeczy. Możesz nie chcieć, wówczas nie pytasz. Do najbardziej
bolesnych kwestii dochodzi się dookoła, nie kłuje się nimi w oczy na
dzień dobry. Dziennikarz wyznaje dwie podstawowe zasady: trzeba
umieć kierować rozmową i mieć na nią czas. Dużo czasu.

zostałem uznany za speca od Rosji – śmieje się dziennikarz. – Kilka
miesięcy później wybucha w Rosji pucz. Ludzie głupieją – czołgi,
armaty, parlament płonie, zupełna dezorientacja. Kto ma się zająć
tematem? Wiadomo – ekspert.

Na dnie butelki
Pojechał więc kolejny raz na Wschód. Całe szczęście tempo przyswajania języka miał zawrotne. Stwierdził też wówczas, że to odpowiedni moment, by nabrać wiatru w żagle. I tak się stało. Zaczął
rozmawiać z ludźmi, poznawać i przede wszystkim, lubić ten kraj.
Jak sam mówi, Rosja to ocean ludzkich tematów i niesamowitych
historii. „Dwadzieścia lat jeżdżę po Rosji i wierzę we wszystko” – pisze autor w „Dziennikach kołymskich”.
– Największy kunszt reportera to dobre rozmawianie. Nie używam słowa „wywiad”. Ja gadam. Do moich rozmówców mówię:
choć, pogadamy. Chciałbym, by ludzie mówili mi prawdę, więc
i ja muszę być najszczerszy na świecie. Bohater musi nabrać zaufania, więc moim obowiązkiem jest odpowiadanie mu z największą starannością i uczciwością. Wówczas i on zechce mówić
o tym, co w nim siedzi głęboko. Rosyjski rozmówca w takim momencie wyciąga z szafy wódkę. Niepicie w Rosji byłoby zabójstwem dziennikarskim, bo najciekawsze będzie na końcu butelki. Będąc na Kołymie ani razu nie kupiłem alkoholu, a zakręcony

– Nie mam jednak prawa kiereszować mojego bohatera. Jeśli
on zaznacza, by czegoś nie publikować – szanuję to. Nie wolno mi
tekstem wyrządzać komuś zła, bólu – mówi autor i wraca w swojej
opowieści o „Dziennikach kołymskich”.
Kołyma. Pustkowie będące gigantycznym cmentarzyskiem, na
którym spoczywają ciała setek tysięcy ofiar stalinizmu, zesłanych
i zamęczonych w obozach niewolniczej pracy rozrzuconych na powierzchni 2,6 mln km kw. Nie można pisać o tej krainie bez odwoływania się do tych tragicznych wydarzeń. Jak teraz wygląda tam
życie? Jaki ślad pozostawiła po sobie tragiczna historia tej ziemi?
Jakie piętno odcisnęły te wydarzenia na dzisiejszych mieszkańcach? To były punkty wyjściowe do podjęcia przez reportera podróży. Książka jest zapisem ze spotkań z ludźmi, którzy pojawili się
na jego drodze. To oni opowiadają Jackowi Hugo-Baderowi
historię Kołymy – ale nie fakty
z książek, tylko historie o jej innych mieszkańcach, zasłyszane
od wcześniejszych pokoleń.
– Na okładce „Dzienników
kołymskich” jest Jurij Sałatin,
emerytowany major wojsk
lotniczych, obecnie złomiarz.
Bardzo lubię to zdjęcie. I oczywiście jego bohatera. Rozmawiałem z nim dwie doby.
Zaprzyjaźniliśmy się – mówi
dziennikarz. – Zanim wpadłem
na Jurija, miałem kryzys w podróży. Nie miałem co ze sobą
zrobić. W takich momentach
zwykle idę na cmentarz. Ale
wówczas nie doszedłem. Zupełnie przypadkowo spotkałem Jurija na swojej drodze. Większość
bohaterów to jednak ludzie, których szukasz. Stajesz na głowie, by
do nich dotrzeć. Jednym z najważniejszych takich osób była Natalia
Chajutina, córka Jeżowa, okrutnego komisarza sowieckiej bezpieki,
zwanego Krwawym Karłem. O istnieniu Chajutiny dowiedziałem się
dopiero w Magadanie. Rozpocząłem poszukiwania. Niestety, nikt
w mieście o niej nie wiedział, nawet jej sąsiedzi z tej samej klatki.
Już myślałem, że jest bardziej legendą, niż żywym człowiekiem. Ale
udało się, znalazłem – opowiada Jacek Hugo – Bader.

Prawdziwe historie
Kogo jeszcze znalazł? Wpływowego czekistę Dimę, który całą noc
gra w pokera z gangsterem Wanią, Bobika – najmądrzejszego psa
świata, domorosłego wynalazcę maszyny do przywracania młodości, kierowcę ciężarówki, który zdradza czym grozi awaria samochodu na Kołymie i dlaczego silnik ciężarówki w trasie nigdy nie gaśnie.
Poznajemy też mrożące krew w żyłach historie o niedźwiedziach –
szatunach, które nie zdążyły się najeść przed snem zimowym, dowiadujemy się w czym człowiek ustępuje reniferowi, trafiamy do
prywatnej mikrokopalni złota. W końcu przeprawiamy się maleńką
łódeczką przez Ałdan i docieramy do wieńczącej podróż Jakucji.
Kołyma to biegun okrucieństwa. Teren naznaczony obozami pracy przymusowej byłego Związku Radzieckiego, miejsce przeklęte,
naznaczone krwawą historią pisaną przez bogate pokłady surowców naturalnych, głównie złota. Podstawą przygody Badera z Koły-

mą były „Opowiadania kołymskie” Warłama Szałamowa.
– Jestem współczesnym człowiekiem, który zajmuje się tym, co
jest teraz, ale nie mogę bagatelizować historii – mówi. – Zainteresowałem się Kołymą, bo jej mieszkańcy są dawniejsi, a przez to prawdziwsi. Niedobitki, które przestrzegają starych zasad. Cała historia
łagiernictwa, ludzie, którzy to przeszli i ci, którzy tam teraz żyją. Starzy i ich potomkowie.

Kulawy taborecik
Na kartach „Dzienników kołymskich” jeden z bohaterów HugoBadera, pijany w sztok doktor Wład cedzi niezwykłe zdanie o tym,
że patrzymy na Rosję ze swojego małego, kulawego, europejskiego taborecika. Że historia Rosjan jest niełatwa. Jacek Hugo-Bader
należy do tych dziennikarzy, którzy schodzą z taboretu i siadają na
rosyjskiej ziemi, by poczuć jej ludzi. Każdy jego reportaż utkany jest
ludźmi. Interesują go bohaterowie trudni.
– Wolę ludzi przegranych, biednych, postawionych wobec sytuacji ostatecznych. Szukanie ich jest sztuką. Nie cierpię polityków –
są nudni, banalni. Lubię dziwolągów. Wolę przyprawy niż potrawy.
Rozmawiam z ludźmi, którzy stracili miłość, pieniądze, duszę. Dużo
bywam w więzieniach. Uwierzcie, są dobre i złe wyroki, dobre i złe
przestępstwa.
Najbardziej
nudna historia może się niezwykle rozwinąć – przekonuje
reporter.
Różne rzeczy mogą być
tematem
dziennikarskiego
zainteresowania. Na przykład
przy pisaniu tekstu „Straty
nadzwyczajne” było nim…
prześcieradło. Prześcieradło,
które należało do pani Wioli,
matki Szymka, jednego z dzieci, które zginęły kilka lat temu
w Tatrach.
– Wiedziałem, iż ona jako jedyna z owych doświadczonych
tragedią rodziców nie rozmawia z dziennikarzami. Zanim
więc wpuściła mnie do domu,
godzinami rozmawiałem z nią
przez telefon, siedząc w aucie pod jej blokiem. W tej rozmowie dowiedziałem się o prześcieradle, na którym spała od czasu śmierci
syna. Spał na nim Szymek ostatniej nocy przed tragicznym wypadkiem na Rysach. Ludzkie dramaty mają różne symboliki – mówi Jacek Hugo – Bader.

Michaił Kałasznikow

Wrażliwość reportera
Tematy pączkują jeden z drugiego. Dzięki rozmowie z panią
Wiolą, zainteresował się nauczycielem Szumnym, z którym owe
dzieciaki wówczas były w górach. Tragedia człowieka, który przeżył.
Kolejny tekst. Są teksty, których, mimo dokładnego przygotowania,
nie da się zrobić z zewnątrz. Czasem trzeba wejść w badany świat,
zostać jednym z tych, o których się pisze. Tak powstał tekst o włóczęgach, bezdomnych.
– Na miesiąc stałem się jednym z nich. Owa przebieranka była
potrzebna, by rozmówcy mnie zaakceptowali. Trzeba jednak
w pewnym momencie się zdemaskować, wytłumaczyć im, dlaczego opowiadają mi swoją historię. W przeciwnym wypadku byłbym
kłamcą, oszustem – opowiada.
Dziennikarz przyznaje, że jego książki są nieobiektywne. Wszystkie są przekładem z rzeczywistości – odbiciem osoby reportera,
jego wrażliwości. Obecnie pracuje nad tematem pt. „Firma”. Temat
ten towarzyszy mu już od 1991r. Będzie to bardzo gorzka książka
o Polsce, o dawnym podziemiu, kolegach Badera z czasów „wojny
jaruzelskiej”
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Radio w słusznym wieku
Taki rozwój wypadków mógłby sobie wymarzyć każdy szef radia w roku jubileuszowym
stacji. Obchodzące 60-lecie istnienia Radio Koszalin notuje właśnie najwyższe w historii
wyniki słuchalności. A jubileusz obchodzi niejako na roboczo: organizując albo współorganizując istotne wydarzenia kulturalne w regionie i inicjując ważne debaty publiczne.
Autor: Adam Różański

Piotr Ostrowski,
prezes Radia
Koszalin

n

reportaż. Trzeba ją chronić, jako gatunek wymagający mistrzostwa
zawodowego.

ajgłośniejsze wydarzenia rocznicowe skumulują się latem. Rozgłośnia Regionalna będzie wraz z samorządem Darłowa organizatorem Festiwalu Media i Sztuka. Między 12
a 14 lipca br. w Darłówku i Darłowie spotkać
będzie można największe gwiazdy polskiego dziennikarstwa, sportu, teatru i filmu. I tak w poprzednich dwóch
latach będą to spotkania dosłownie twarzą w twarz, bo impreza
ma formułę bardzo otwartą, gdzie każdy ma okazję bezpośrednio
porozmawiać z ludźmi, których zwyczajnie widujemy wyłącznie na
ekranach telewizorów.
Tradycyjnie również w Darłowie odbędą się koncerty finałowe
Festiwalu Muzycznego o Bursztynowy Mikrofon Radia Koszalin.
Dziesiątka wyłonionych w eliminacjach finalistów zagra na estradzie w okolicach latarni morskiej. Na tej też scenie wystąpią
gwiazdy. W tym roku będą to Maciej Maleńczuk i Nocna Zmiana
Bluesa.

Z perspektywy naukowej
Jubileusz koszalińskiej Rozgłośni Regionalnej Polskiego Radia
jest okazją do zorganizowania sesji naukowej zatytułowanej „Media
koszalińskie w kształtowaniu tożsamości lokalnej”. Partnerami radia
są Politechnika Koszalińska i Wyższa Szkoła Humanistyczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej. Sesja wzbudziła duże zainteresowanie
wśród medioznawców i historyków. – Nie spodziewaliśmy się tak
dużego rezonansu – informuje Piotr Ostrowski. – Przewidziane są
trzy sesje plenarne. Referaty i wystąpienia znajdą się później w okolicznościowym wydawnictwie. Okazuje się, że zagadnienie wpływu
mediów na rodzenie się i utrwalanie tożsamości na Zachodnim Pomorzu nie jest przebadane, ale bardzo intersujące.

Album niemal rodzinny

Dziennikarze o morzu

Na ciekawostkę wydawniczą zapowiada się album poświęcony postaciom Radia Koszalin. Pracownicy stacji (niektórzy nie bez
oporów) zamienili się na moment w modeli. Ich fotografie, wraz
z prezentacjami, złożą się na zbiorowy portret redakcji od 60 lat relacjonującej życie na Pomorzu Środkowym. – Tak zwyczajnie, na co
dzień, dla naszych odbiorców jesteśmy głosami – podkreśla prezes
Ostrowski. – Tym razem słuchacze będą też mogli nas zobaczyć.

Ważnym wydarzeniem będzie z pewnością reaktywowanie ogólnopolskiego konkursu na radiowy reportaż o tematyce morskiej.
Ma mu towarzyszyć okolicznościowa sesja w Jarosławcu. Finał
i rozdanie nagród zaplanowano na pokładzie statku. – To powrót
do ważnej tradycji – mówi Piotr Ostrowski, prezes zarządu Radia
Koszalin. – Kładziemy nacisk na ginąca formę radiową, jaką jest
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Prestiżowe imprezy

KULTURA 83
Filharmonia żegna starą salę

AUTOR: Andrzej Mielcarek

czyli subiektywny przegląd wydarzeń

Koszalińska Filharmonia im. Stanisława Moniuszki będzie grała we wszystkie
kwietniowe piątki. To niemal ostatnie koncerty przed otwarciem nowej siedziby.
Pierwszy z nich uczci jubileusz 45-lecia
Politechniki Koszalińskiej i (5 kwietnia,
godz. 19.00). Sopranistce Joannie Tylkowskiej towarzyszyć będzie orkiestra
symfoniczna pod batutą jej dyrektora
artystycznego Rubena Silvy.
12 kwietnia (godz. 18.30) przed koszalińską publicznością wystąpi flecistka Jagoda Sokołowska w koncercie D-dur op. 283 Carla Reinecke. Towarzyszącą jej orkiestrę poprowadzi Massimiliano Caldi.
19 kwietnia (godz. 18.30) z orkiestrą pod batutą Jerzego Koska
koncert fortepianowy a-moll Ignacego Jana Paderewskiego op. 17
zagra pianista Paweł Kowalski.
26 kwietnia 0 18.30 orkiestrę poprowadzi Michał Czubaszek. W roli solistki wystąpi skrzypaczka Katarzyna Duda. Zagra koncert skrzypcowy D-dur op. 61 Ludviga van Beethovena.
Przedsprzedaż biletów i abonamentów w biurze koncertowym
filharmonii przy ul. Zwycięstwa 105 (wejście od ul. Piastowskiej)
i w biurze podróży „Turysta” przy ul. Andersa 2.
Piątki, godz. 19 lub 18.30, sala widowiskowa
Centrum Kultury 105

Do słuchania

Recital Mietka Szczęśniaka
Do oglądania

Teatr Propozycji Dialog przygotował
nowe przedstawienie z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru. Scenariusz
spektaklu, zatytułowanego „Miasto”, na
podstawie „Lekkiej przesady” i innych
utworów Adama Zagajewskiego napisał
Marek Kołowski, który sztukę również
wyreżyserował. Na scenie obok niego
wystąpią aktorzy Dialogu, związani z tym
teatrem od dziesiątek lat, czyli Stefania Tomaszewska i Jerzy Litwin.
Premiera 21 marca o 19.00. Wstęp wolny – za okazaniem karty widza (do odbioru w biurze Dialogu przy ul. Grodzkiej 3).

Zaproszenie za teatralne kulisy
Trzy koszalińskie teatry: Bałtycki Teatr
Dramatyczny, Teatr Variete „Muza” i Teatr
Propozycji „Dialog” łączą się w zorganizowanej po raz pierwszy podróży dla
swoich widzów. Tym samym włączają się
w ogólnopolską akcję „Dotknij teatru”,
zainicjowaną przez Instytut Teatralny
w Warszawie. Podróż po koszalińskich teatrach rozpocznie się w Międzynarodowym Dniu Teatru, tj. 27 marca wieczorem od zwiedzania BTD. Duch
teatru przeprowadzi gości przez zakamarki pełne niespodzianek.
Będzie okazja do wykazania się teatralną wiedzą przy rozwiązywaniu zagadek zadawanych przez Ducha. Po zakończeniu przygody
w BTD autobusy zabiorą widzów do „Dialogu”. Podróż po teatrach
zakończy się w „Muzie”.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy proszą
o dokonywanie rezerwacji telefonicznych pod numerem 094 342
20 58, wew. 108 (Biuro Obsługi Widza BTD). Uczestnictwo w podróży jest bezpłatne. Początek zwiedzania w dwóch rurach – do
wyboru: godz. 19:30 i 20:20.

Kryminał na deskach BTD
Premierę z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru Bałtycki Teatr Dramatyczny
przeniósł na 6 kwietnia BR. Na Dużej Scenie o 19.00 rozpocznie się przedstawienie w dawno nie oglądanej konwencji
- opowieści kryminalnej. Do mieszkania
szanowanego lekarza w pewnym prowincjonalnym miasteczku przybywa gość...
Dalsza akcja rozgrywa się bardzo szybko
i zaskakująco. „Intrygę” Jaime Saloma w przekładzie Rubiego Birdena wyreżyserował Zdzisław Derebecki, kostiumy i scenografię
zaprojektowała Tatiana Kwiatkowska. Grają: Dominika Mrozowska/
Paula Bąk(Marta), Oriana Soika/Sylwia Sławińska (Sylwia), Artur Paczesny (Andrzej), Wojciech Rogowski (Roicki), Jacek Zdrojewski (Robert Borowiecki).
BTD, ul. Modrzejewskiej 12, 6 kwietnia, godz. 19

Barciś i Żak jako „Dziwna para”
Na Dużej Scenie Bałtyckiego Teatru
Dramatycznego zagoszczą aktorzy
warszawskiego teatru „Capitol” w sztuce „Dziwna para” Neila Simona – najczęściej grywanego amerykańskiego
komediopisarza na świecie. Niemal
wszystkie jego sztuki zostały przeniesione na wielki ekran. W filmowej wersji
„Dziwnej pary” wystąpili Jack Lemmon i
Walter Matthau. Lubiący uroki życia dziennikarz sportowy, racjonalista i bałaganiarz Oskar Madison korzystał z życia tak mocno, że
musiał rozstać się z żoną. Ma dzięki temu więcej czasu na realizację swych zainteresowań, między innymi na cotygodniowe partie
pokera z przyjaciółmi. Wśród nich jest zdeklarowany domator,
pedant, czyścioch, hipochondryk i histeryk Feliks Ungar. Podczas
jednego z pokerowych wieczorów okazuje się, że małżeństwo
Feliksa rozpadło się. Oskar w trosce o jego los proponuje mu,
żeby się do niego wprowadził. Tym samym przyjaźń dwóch panów o skrajnie różnych charakterach zostaje wystawiona na ciężką próbę... W rolach głównych wystąpią Cezary Żak i Artur Barciś,
a oprócz nich m.in. Viola Arlak, Piotr Skarga i Witold Wieliński.
Bilety w cenie 100 złotych (miejsce na widowni) i 80 złotych (miejsce na balkonie) można kupić w redakcji „Głosu Koszalińskiego”
przy ul. Mickiewicza 24, tel. 94 347 35 16.
BTD, ul. Modrzejewskiej 12, 16 kwietnia, godz. 20.00

Alosza Awdiejew w CK 105
Alosza Awdiejew przyjmowany jest
zawsze w Koszalinie bardzo serdecznie.
Pewnie będzie i tak tym razem. Na jego
koncert zaprasza Centrum Kultury 105.
Soliście będą towarzyszyli kontrabasista
Kazimierz Adamczyk i gitarzysta Marek
Piątek. Bilety w cenie 60 zł do nabycia
w kasie kina „Kryterium”.
Sala widowiskowa Centrum Kultury
105, 17 marca, godz. 19.00

„Fatamorgana” 20 lat później
W dwudziestą rocznicę premiery musicalu „Fatamorgana?”, dzieła ówczesnych
uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Koszalinie pod przewodnictwem Adama Sztaby i Marcina Perzyny, 23 marca o godz.
19.00 w koszalińskiej hali widowiskowosportowej przy ulicy Śniadeckich 4 zostanie pokazana jego reaktywacja. Wystąpi
cała obsada pierwotnej „Fatamorgany”, m.in. Reni Jusis, Adam Krylik, Agata Warda, Małgorzata Lewosz, Łukasz Poprawski przy akompaniamencie obecnej szkolnej orkiestry pod batutą Adama Sztaby.
W drugiej części koncertu wystąpią artyści, którzy współpracują
lub współpracowali z twórcami koszalińskiego musicalu: Edyta
Górniak, Natalia Kukulska, Kasia Wilk, Piotr Cugowski oraz grupa
„LemON”. Całość poprowadzą Olaf Lubaszenko i Maciek Rock.
Bilety w cenach 130 zł, 100 zł, 85 zł i 65 zł są do nabycia w hali
widowiskowo-sportowej (tel. 94 343 61 43), Empiku, Media Markcie, biurze podróży „Wolski Travel” przy ul. Dworcowej 15 (tel. 342
37 57). Informacje i zamówienia zbiorowe pod numerem telefonu
500 461 318.
Hala Widowisko-Sportowa przy ul. Śnaideckich,
23 marca, godz. 19

Stare i wciąż Dobre
Do spotkania

Wystawa w Centrali
„Fotografia w obrazach, obrazy w fotografii” – ekspozycję pod takim hasłem
można oglądać w kawiarni „Centrala artystyczna” w Koszalinie.
Kolekcja fotografii wystylizowanych
na formy malarskie i graficzne jest
zbiorowym dziełem Magdaleny Bachowskiej, Zbigniewa Bryma i Sławomira Ochmańskiego. Od półtora roku
wspólnie eksperymentują oni jako grupa „Generator paranoi”.
Bawią się filmem, komiksem, malarstwem, literaturą i pornografią.
Najsilniej, jak sami mówią, łączy ich podobne poczucie humoru
i wzajemna sympatia. Magdalena i Sławomir, bliskie kuzynostwo,
głównie fotografują. Zbigniew, dysponujący rozległą wiedzą
i umiejętnościami informatycznymi poddaje zdjęcia wszechstronnej obróbce, po której nie wyglądają jak zdjęcia. Grupa przebywa ze sobą po 2-3 dni w miesiącu. Dotychczas prezentowała swe
dokonania tylko na stronie www.generatorparanoi.pl. Choć Magdalena mieszka w Poznaniu, a Sławomir i Zbigniew są obecnie
mieszkańcami Warszawy, ich pierwsze wyjście poza Internet nastąpiło w Koszalinie.
Koszalin, Pub „Centrala artystyczna”, ul. Modrzejewskiej 31

Fot. Marcin Torbiński

Premiera w Dialogu

5 kwietnia o godz. 20.00 w Centrum
Chrześcijańskim „Woda Życia” przy ulicy
Władysława IV 147 po raz kolejny wystąpi z recitalem Mieczysław Szcześniak
– wokalista związany z ruchami chrześcijańskimi. Występy na scenie rozpoczynał
jako dziecko. Dziś jego głos uznawany
jest za jeden z najlepszych męskich głosów w Polsce. Umiejętności wokalne artysty były doceniane na wielu konkursach. Jak sam mówi, założył,
że nie musi mieć więcej niż potrzeba, że będzie niezależny i będzie
robił tylko „rzeczy, które idą mu po duszy i umyśle”. I trzyma się tych
postanowień, za co publiczność darzy go wielkim szacunkiem.
Bilety do nabycia: www.sklep.ccwz.org
Centrum Chrześcijańskie „Woda Życia”, ul. Władysława IV 147,
5 kwietnia br., godz. 20.00

Dla jednych koncert „Starego Dobrego Małżeństwa” może być okazją do
wspomnień romantycznej młodości, dla
innych odkryciem muzycznych klimatów
łagodności i „piosenek z tekstem”. Liderowi SDM Krzysztofowi Myszkowskiemu,
który śpiewa oraz gra na gitarze i harmonijce ustnej, towarzyszyć będą kontrabasista i gitarzysta basowy Roman Ziobro
oraz Bolo Pietraszkiewicz (gitary, instrumenty klawiszowe, cajon).
Bilety w cenie 40 zł (parter) i 35 zł (balkon) do nabycia w kasie kina
„Kryterium”.
Sala widowiskowa Centrum Kultury 105, 11 kwietnia o 19.00
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Jacek Rujna

Zgadało się wczoraj w Salmonsiku, czyli w moim local pubie ze znajomymi Irlandusami (plus jedna Szkotka) na temat
narodowych charakterów, skłonności jednych narodów do
małpowania innych oraz zapamiętywania i zapominania.
Zapytałem ich, czy kiedykolwiek ktoś im obiecywał „drugą
Amerykę” albo „drugą Anglię”. – Nam niepotrzebna była
druga Ameryka w Irlandii, bo drugą Irlandię sobie budowaliśmy w Ameryce – powiedział pobłażliwie Marc i zerknął tak
jakoś rozbawiony.

tu znowu przemyślny Sheamus uprzedził moje pytanie mówiąc, że fakt, iż
Irlandczycy nie mówią po
irlandzku nie jest wynikiem
kociarstwa (tu się na małpowanie mawia: copy-cat), nie
jest wynikiem małpowania
zatem, ale kilkuset lat konsekwentnej pracy katów na
rzecz deirlandyzacji. I że koniec końców może i szkoda
tego języka, bo sentyment
i takie inne, ale z angielskim mają obecnie niezgorzej.
Tu dotarł do nas krzyk Lindy spod baru, bo wypadła na nią kolejka zamówienia i ktoś tam przy barze zaszurał do niej za bardzo czy
coś, bo Salmonsik w sobotnią noc jest w formę bogaty a i w treść
niebiedny, jak mawiał poeta. Tam koncert w kącie szarpidrutów, tam
świętują urodziny, tam zwyczajnie chleją sobie na umór, tam śpiewają o „Dublin słynnym mieście, gdzie dziewczyny są takie piękne
i gdzie spotkałem pierwszy raz Molly Malone…”. Na zewnątrz jarają
ćmiki i nie wiadomo co jeszcze, a i po mordzie jak trzeba – dać są
sobie gotowi.
No to dźwignął się Shaemus do Lindy, nieaktywny już rugbista,
poszedł, a jak on poszedł, to nikt z nas się nie musiał ruszać, wytaszczył Lindę z kotła, coś jeszcze mruknął na końcu, z czego wszyscy
się roześmieli (oprócz mnie), bo mruknął z zasobów podwórkowych powiedzonek albo z komiksów amerykańskich i gdzie tam mi
to rozkminiać.
Tu muszę od razu dodać, że tutejsze puby tworzą irlandzki lifestyle w stopniu z niczym nieporównywalnym. W pubie całymi dniami
przesiadują stali klienci, na lunch przychodzą biznesmeni, matki
omawiają swoje sprawy, dzieci w tym czasie biegają po zakamarkach lokalu, a wszystko to w cudownej symbiozie i pełnej kohabitacji oraz przy wesoło płonącym kominku. Oczywiście wieczorami

– szczególnie podczas weekendów – pub nie jest miejscem dla
smarkaterii, generalnie jednak cała lokalna społeczność ma z pubu
całotygodniowy pożytek.
Salmonsik na dodatek położony jest obok cmentarza stąd wiele razy mimowolnie uczestniczyłem w stypach: wprost z kościoła,
zaraz po mszy i pochówku ociekający deszczem żałobnicy kierują się gremialnie do pubu celem uczczenia drogiego zmarłego
szklaneczką jamesona czy pintą guinnessa. Irlandzki pub oferuje
wsparcie dla wszystkich ludzkich spraw: radości, żałoby, nudy, satysfakcji, planów, chęci poznania kogoś nowego, biznesu, emocji
sportowych…
No, ale nic, życie toczyło się dalej, więc mówię im, że w Polsce od
20 lat ciągle moda na „drugie coś” – drugą Japonię, drugą Irlandię
i jeszcze było po drodze coś drugiego. – A Japonię dlaczego? – zaciekawili się, a ja z grubsza wytłumaczyłem, a oni pocmoktali „Walesa Walesa”, ale potem się zreflektowali ze śmiechem pamiętając, że
przecież 100 razy mówiłem, że Bolek, a nie żaden Walesa.
– Czyli wam nie chodzi o to, żeby być jak inne narody, ale po prostu macie podświadomą tęsknotę do bycia wyspą, wy nienawidzicie swoich sąsiadów! – powiedziała Linda, czknęła i się uśmiechnęła
niby to przepraszająco za swoją głupią diagnozę, widząc jednocześnie mój zbaraniały wzrok. – Ty masz rację! Przed wojną chcieliśmy
mieć Madagaskar, teraz słyszę: „Zielona wyspa” w Polsce, nam po
prostu obrzydli sąsiedzi!
– Ale na Japończyków się nie nadajecie. Wyobrażacie sobie jakby Niemcy spuścili na Polskę dwie bomby atomowe? Co by było?
Uśmiechalibyście się tak, jak dziś Japończycy do Amerykanów?
W życiu! W karcie dań w każdej knajpie w Polsce byłby szaszłyk
z Helmuta…, hehehe.
– Ale tylu jest tu Polaków, że robią w Irlandii drugą Polskę, więc
wyszło na moje – mówi Linda. – Chcecie koniecznie być wyspą,
a gnieciecie się na kontynencie. Nie jesteście chyba zbyt dobrymi
sąsiadami dla waszych sąsiadów! I nie zwalajcie winy na innych…
Chciałem coś powiedzieć, ale mnie zakrzyczeli i wysłali do baru,
bo moja kolejka wypadła…

Trudny tekst, świetne przedstawienie
„Wiecie, co jest najgorsze w wojnie?” – pyta będąca u kresu wytrzymałości Masza. – „To,
że trzeba wciąż chodzić w męskich gaciach!” – odpowiada sama sobie i wybucha opętańczym śmiechem. Ta sama Masza w jednej z końcowych scen nie umie cieszyć się z nastania pokoju. „My oprócz wojny niczego nie umiemy” – mówi głosem pozbawionym
jakichkolwiek emocji.

Fot. Izabela Rogowska
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Autor: Maja Ignasiak

ciekawsze dramaturgicznie. Scenografii w spektaklu brak, aktorzy
kreślą jedynie pewne symbole kredą na podłodze. „Grają” rekwizyty. Muzyka spełnia funkcję typowo ilustracyjną. Trzy aktorki: Żanetta
Gruszczyńska – Ogonowska (Masza), Beata Niedziela (Irina) i Katarzyna Ulicka – Pyda (Olga) pokazują losy trzech kobiet, przechodzących od fazy radosnej młodości poprzez upokorzenie i przemoc,
nieodłącznie związane z doświadczaniem wojny, do całkowitego
zobojętnienia. Partneruje im trzech aktorów: Marcin Borchardt, Artur Czerwiński i Piotr Krótki, wcielając się w role kochanków, dowódców, jeńców, tworzących wstrząsające tło dla przeżyć kobiet.

pisane sceny pochodzą ze spektaklu „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety” według
książki białoruskiej reportażystki Swietłany Aleksijewej o tym samym tytule.
Zaadaptował ją na scenę i wyreżyserował
Paweł Palcat, laureat festiwalu „m-Teatr”
z 2012 r. Możliwość wykreowania na scenie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego dowolnej sztuki tradycyjnie stanowi jedną z nagród
tego festiwalu. Premierowe przedstawienie odbędzie się 16 marca
na Małej Scenie BTD.
Młody reżyser stworzył spektakl oparty wyłącznie na grze aktorskiej. Wybrał z książki wątki najbardziej dla niego interesujące, najR
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Zaufanie - premia za jakość

Fot. Radek Koleśnik

Autor: Andrzej Mielcarek

Firma KUNCER od lat znana jest na rynku jako solidny wykonawca inwestycji, ale także
jako jeden z najbardziej doświadczonych koszalińskich deweloperów. O sytuacji w branży
budowlanej i deweloperskiej, o mieszkaniowych preferencjach koszalinian i budowaniu
zaufania klientów rozmawiamy z Wiolettą Stelmach, dyrektor zarządzającą, prokurentem
spółki Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER.

j

akich mieszkań poszukują teraz koszalinianie?
- Małych, nawet bardzo małych. Zrobiło się biedniej, więc
najlepiej sprzedają się mieszkania o powierzchni 30, góra 40
metrów kwadratowych. A jeszcze niedawno najchętniej wybierano mieszkania dwu- albo trzypokojowe o powierzchni około
50 metrów. Teraz w budowanym przez nas domu na Osiedlu Unii
Europejskiej, spośród 40 sprzedanych lokali 25 to te najmniejsze.
- Mieszkania dla singli albo młodych par.
- Nabywcami są zazwyczaj pary.
- Kupują młodzi czy rodzice dla młodych?
- Najczęściej młodzi wsparci przez rodziców, ale również - coraz
częściej - samodzielnie młodzi podpierający się kredytem hipotecznym.
- Rodowici koszalinianie czy przyjezdni?
- Różnie. W większości koszalinianie, ale również tacy, którzy zostają w mieście po studiach. Są i tacy, którzy wracają do Koszalina
z dużych miast, bo tutaj mają rodzinę, szansę na pomoc życiową. Są
też dojrzali ludzie, którzy oddają dotychczasowe mieszkanie dzieciom a sami kupują nowe, małe i to często świadomie w pobliżu
miejsca, gdzie dotąd mieszkali, a gdzie teraz zamieszkały ich dzieci
z wnukami.

- Małe mieszkanie na tzw. dożycie? Stajemy się bardzo pragmatyczni.
- Tak. Ludzie decydują się oddać swoje dotychczasowe mieszkanie rozwojowej rodzinie, a sami usuwają się do mniejszego. Na
Osiedlu Unii Europejskiej, w budynkach przez nas postawionych,
spotkaliśmy się z paroma takimi przypadkami. Są naszymi klientkami na przykład dwie młode babcie, które chcą być bliżej wnuków.
- Zdarzają się jeszcze ludzie, którzy kupują za gotówkę.
- Tak, zdarzają się. Na przykład rodzice kupujący dla dzieci. Uzyskują wtedy specjalny rabat, przynajmniej taki, jak koszt kredytu,
który zaciągamy na wybudowanie domu – bo nie ma co się czarować, deweloperów zdolnych budować wyłącznie z własnych zasobów, praktycznie nie ma. Tak więc niejako oddajemy klientowi to,
co zapłacilibyśmy bankowi w ramach kredytowania.
- Oferta deweloperska jest szeroka. Proponowane ceny za metr
kwadratowy czasami mocno się różnią. Jaka rozbieżność cen, przy
porównywalnych parametrach budynków i lokalizacji, powinna
wzbudzić podejrzliwość klienta?
- Nie ma dwóch zdań: metr kwadratowy w budynku deweloperskim - z zakupem gruntu, projektem - musi oscylować wokół 3 tysięcy złotych. Może się zdarzyć, że metr będzie kosztował 2,7 -2,8

który zawsze zaglądał w każdy kąt budowy. A znał się na tym, bo
przeszedł wszystkie szczeble zawodowe: ukończył szkołę zawodową, technikum, studia i zrobił doktorat. Wiedział, jak trzeba budować. Te jego inspekcje niejednokrotnie kończyły się decyzją, że coś
trzeba zburzyć i postawić od nowa. Może to było trochę uczelniane
a może rzemieślnicze, bo rodzina ma takie właśnie korzenie. Kiedy taką postawę stosuje się konsekwentnie, przechodzi ona w kluczową zasadę. A jakość popłaca. Trzeba też stwierdzić, że mieliśmy
dużo szczęścia w doborze ludzi. W dzisiejszej postaci firma działa
23 lata. Mamy wielu pracowników, którzy są z nami od początku.
To tworzy świetną atmosferę pracy. Jako pracownicy rozwijaliśmy
się wraz z firmą. Firma rosła, a my
rozszerzaliśmy swoje kompetencje.
Także ja jestem tego przykładem.
Pracując, ukończyłam na Politechnice
Warszawskiej podyplomowo „Zarządzanie w budownictwie”, a w Wyższej Szkole Bankowej „Zarządzanie
finansami”. Mamy kapitalnie dobrany
zespół ludzi. Zarówno inżynierów, jak
i robotników. Wszyscy są dobrze wynagradzani jak na warunki koszalińskie. Efektem jest postawa identyfikacji z firmą i odpowiedzialności.
- Pewnie nie tylko szczęścia potrzeba przy wyborze zleceń wykonawczych. Nie brakuje przykładów
firm budowlanych, które przyjmują
zadania a potem padają, bo inwestor okazuje się nierzetelny albo niewypłacalny.
- To kwestia nie tylko szczęścia, ale
także ostrożności. Przez te 20 lat nie
przytrafiło się nam żadne zlecenie,
które zachwiałoby istnieniem firmy,
co nie oznacza, że nie było prac, które
po rozliczeniu okazały się niedochodowe albo na krawędzi rentowności.
Mieliśmy tylko jedną sprawę sądową
z inwestorem, a dotyczyła ona słynnej
drewnianej willi w Mielnie. Kilkanaście lat temu dostaliśmy zlecenie
na roboty, a potem zleceniodawczyni kręciła, nie płaciła. Zeszliśmy
z placu budowy, a obiekt niszczał, aż w końcu niedawno spłonął.
Przez długi czas, jako firma wykonawcza, stawialiśmy na zlecenia
uzyskiwane w przetargach, a więc najczęściej od podmiotów publicznych, co pozwalało ograniczyć ryzyko niewypłacalności zleceniodawcy. Ale to z kolei wiązało się z wielkim wysiłkiem na etapie
planowania, kiedy przygotowywaliśmy dokumentację przetargową.
- Czasami jednak firmy podejmują się prac ryzykownych, u niepewnych zleceniodawców. Tłumaczą, że to konieczność, bo lepiej
robić cokolwiek niż zwalniać ludzi z braku zleceń.
- Zdarzają się takie sytuacje. Czasami rozmawiamy z kolegami
z branży, którzy wplątali się w ryzykowne zlecenia i nie wiedzą, jak

tys. zł. Ale jeśli schodzi poniżej tego poziomu, to świadczy to o tym,
że obniżka odbywa się kosztem czegoś. Czyli mamy zapewne do
czynienia z gorszą jakością. I wtedy warto się zastanowić nad taką
ofertą. Bywa, że gdzieś budując, sąsiadujemy z innymi inwestorami
i widzimy, co się dzieje. Kopie się dziurę w ziemi, grunt jest gliniasty i w to błoto wlewa się beton pod fundamenty a na tym stawia
się mury. Czym to skutkuje? Będzie zła izolacja termiczna czy wilgotnościowa Można to przykryć ładniejszą czy brzydszą elewacją,
ale jeśli fundamenty, elementy konstrukcyjne i mury wykona się
byle jak, w trakcie eksploatacji to wyjdzie. A na przykład zła izolacja
termiczna to w konsekwencji wyższe koszty ogrzewania. Ktoś kupi
więc wymarzone M taniej, ale później
co miesiąc zgrzyta zębami na widok
rachunków za energię i gaz.
- Potencjalny klient nie ma zazwyczaj wglądu w proces inwestycyjny.
Kupuje obietnicę. Na co powinien
uważać? Co by mu Pani doradziła?
- Podstawowa rzecz to interesująca
mnie lokalizacja. Sprawdzam sąsiedztwo, skomunikowanie z resztą miasta,
dostępność usług. Potem sprawdzam
dewelopera. Jeśli ktoś będzie uparty, to pewnie zostanie raz albo dwa
razy wpuszczony na budowę, ale nie
więcej, bo tam mają prawo wchodzić
ludzie z nadzoru technicznego albo
pracownicy banku kredytującego
inwestycję. Dzisiaj, kiedy działa już
ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego i domu, pierwszą
rzeczą o jaką powinniśmy prosić, jest
prospekt informacyjny. On nie jest
sobie a muzom. Ustawa ściśle określa, co powinno się w nim znaleźć.
Tam powinny być ścisłe informacje
o deweloperze. Jeśli by się okazało,
że czegoś w prospekcie zabrakło, to
klient może w ciągu 30 dni odstąpić
od umowy. Pierwsza rzecz: mamy tam
przynajmniej trzy skończone zadania deweloperskie, precyzyjnie
opisane. Możemy potem obejrzeć te domy, porozmawiać z nabywcami. Podobnie źródłem informacji mogą być fora internetowe. My
cieszymy się z tego, że o nas 80-90 procent opinii jest pozytywnych.
No i działa także poczta pantoflowa - ludzie coś sobie nawzajem
polecają. Chyba z 80 procent naszych klientów to tacy, którzy usłyszeli o naszej ofercie od kogoś, komu ufają.
- O Państwu opinie w Internecie i „na mieście” są dobre. Mają
Państwo dobrą markę i stabilny zespół. Wszystko to, zwłaszcza
w połączeniu, nie jest standardem. A wam się udaje. Jak to robicie? Czy to wynika z jakiejś szczególnej strategii zarządzania?
- Jest w tym dużo intuicji, ale od zarania również zarządzanie
oparte o jakość. Pan Krzysztof Kuncer, założyciel firmy, to praktyk,
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o to, czy działka jest zastawiona hipoteką, czy tam są problemy z zapisami w księdze wieczystej obciążonymi prawami rzeczowymi i na
rzecz osób, ale na jakich zasadach sprzedawane są lokale. Często
deweloperzy czegoś nie dopatrzą, nie zrobią czegoś na czas i później odbywa się sprzedawanie w formie współudziału. Przedmiotem sprzedaży jest nie prawo własności lokalu mieszkalnego, tylko
współudział w całej budowie. Co jeszcze jest ważne… Jak sprzedawane są miejsca postojowe? Czy to jest odrębna księga wieczysta
i czy w związku z tym czy podatku od nieruchomości nie będziemy
płacić rocznie tyle, ile płacilibyśmy miesięcznie za wynajem garażu?
Czy to będzie prawo wyłącznego korzystania z miejsc wspólnych?
No i podstawowa rzecz, o którą trzeba zapytać zawsze: ile będzie
mnie kosztowało utrzymanie metra kwadratowego? Deweloper
musi w przybliżeniu znać odpowiedź na to pytanie. Może się pomylić o 10 procent, ale nie więcej. Kolejna sprawa: skąd jest prąd, skąd
jest ciepło, jak to wszystko wygląda?
- Mówi Pani, że ogólnie na rynku jest słabo. Czy są widoki na to,
że nastąpi jakieś wyraźne odbicie?
- Był moment wzmożonej sprzedaży i my tego również doświadczyliśmy, czyli końcówka kredytu „Rodzina na swoim” w ubiegłym
roku. To nieprawda, że pomoc państwa się nie sprawdza. Na koniec
roku, w okolicach grudnia, sprzedaliśmy 10 mieszkań. A co do prognoz,
mogę powiedzieć jedynie tyle, że
rok 2013 będzie na pewno bardzo
trudny. Chociaż ludzie potrzebują
nowych mieszkań, popyt na nie się
skurczył. To wynika z lęku, co będzie
z pracą. Ludzie obawiają się zaciągać
duże zobowiązania i stąd popyt na
małe mieszkania. Owszem, sprzedajemy również piękne i drogie duże
mieszkania, ale tendencja wyraźnie
przechyla się w stronę niewielkich
lokali. Na sytuację wpływa również ostrożniejsza postawa banków
i mniejsza niż wcześniej dostępność
kredytów hipotecznych.
- Ile mieszkań KUNCER dotychczas wybudował i ile sprzedał?
- Jako firma wykonawcza wybudowaliśmy pewnie z półtora tysiąca
mieszkań. Jako deweloper wybudowaliśmy ich i sprzedaliśmy ponad
trzysta.
- A ile jest w budowie?
- Na Unii Europejskiej budujemy
79 mieszkań oraz 39 domków przy
ulicy Laurowej, z których sprzedanych jest jedna trzecia. W tej chwili
mamy również oddany do Urzędu Miejskiego wniosek o pozwolenie na budowę budynku przy ulicy Pileckiego na 56 mieszkań. Ale
zleciliśmy również projektowanie kolejnych budynków na Osiedlu
Unii Europejskiej i myślę, że będą one realizowane jako pierwsze.
Jak widać dzieje się dużo.
- Banki są teraz ostrożniejsze zarówno w stosunku do klientów
indywidualnych jak i firm. Poza tym decyzyjność w kwestii dużych
kredytów odpłynęła z Koszalina gdzieś wyżej.
- Do kiedy tylko się da, działamy w oparciu o kredyt obrotowy.
Ale jest oczywiste, że jeśli budując dom wielorodzinny o wartości 18
mln zł w dotychczasowych wpłat nabywców mamy do dyspozycji 6
mln zł, musimy sięgnąć po wsparcie kredytowe. Nie mamy takich
kapitałów własnych jak olbrzymie firmy typu Skanska czy Budimex.
Ale bardzo rozważnie prowadzimy politykę finansową. Cieszymy
się, że bank chce z nami rozmawiać i dać nam kredyt. Jednocześnie
wciąż jesteśmy elastyczni, jeśli chodzi o wybór zleceń. Wykonujemy
zadania deweloperskie za 20 mln zł, ale jednocześnie robimy również dom za dwa miliony a nawet za kilkaset tysięcy złotych. Wychodzimy z założenia, że każde zadanie warte jest wysiłku.

Adam Szejnfeld gościem Klubu „Newsweeka”
Autor: Andrzej Mielcarek

Fot. Mariusz Czajkowski

z nich wybrnąć. Matematyka jest precyzyjna. Jeśli inwestor postawi wyśrubowane wymagania cenowe a firma wykonawcza bierze
zlecenie na zasadzie „jakoś to będzie”, to trudno dziwić się późniejszym kłopotom. Tym bardziej, jeśli wchodzi się na budowę po kimś,
kto wcześniej się na niej wyłożył. Skutek jest dramatyczny. Firmy
podnajmują wykonawców, nie płacą im, bo same często nie dostają
zapłaty i dochodzi do łańcuszka bankructw.
- Państwo są w lepszej sytuacji jako jednocześnie firma budowlana i deweloperska.
- Cały trzon robót wykonujemy sami. Etapy wykończeniowe zlecamy małym firmom specjalistycznymi. Idą za nami jak w dym, bo
- podobnie jak nasi pracownicy - wiedzą, że u nas nie ma kłopotu
z zapłatą, a reguły współpracy są przejrzyste.
- Co spowodowało, że z wykonawcy staliście się także deweloperem?
- To było myślenie strategiczne. Wizja, potwierdzona później
w rzeczywistości, że deweloperka w Polsce ma przyszłość. Zaczynaliśmy od maleńkich rzeczy. To były domki jednorodzinne, jeden szeregowiec, drugi szeregowiec. Na tym się uczyliśmy. Na początku ta
nauka nie najlepiej wyglądała. Są elementy, które można było wtedy
zrobić lepiej. Oczywiście, jeśli popełnialiśmy błąd, coś miało usterki, to poprawialiśmy. Nadal stosujemy
zasadę, że należy zrobić wszystko,
żeby coś naprawić, a nie działać na zasadzie „to nie my, radźcie sobie sami”.
Kiedy kilkanaście lat temu firma podejmowała decyzję o rozszerzeniu
zakresu działalności, mieliśmy świadomość, że to musi pójść w tą stronę,
bo mieszkania są potrzebne i wciąż
jest ich za mało. Jak się skończył
socjalizm i zaczęła się gospodarka
wolnorynkowa, stało się oczywiste,
że mieszkań może dostarczać tylko
wolny rynek. My się do tego przygotowaliśmy na pewno bardzo dobrze,
przede wszystkim rozumnie kupując
grunty. Mieć dobre tereny budowlane to podstawa powodzenia. Myślę,
że w Koszalinie niewielu jest deweloperów działających tak systematycznie jak my.
- Jaka jest sytuacja na rynku w tej
chwili? Panuje opinia, że jest głęboki
kryzys i ogólny dramat. Czy rzeczywiście jest tak źle w branży budowlanomieszkaniowej?
- Kryzys jest głęboki. Poszczególne
firmy w różnym stopniu go odczuwają. Nasze mieszkania wciąż znajdują
nabywców, ale działamy teraz przy mocno obniżonej marży. To, że
my mieszkania sprzedajemy to żaden cud. Procentuje wypracowana przez lata dobra opinia. Zmieniliśmy ofertę i poszliśmy w kierunku mniejszych mieszkań. Mamy również trafione lokalizacje.
Na przykład Unii Europejskiej nie wymyślaliśmy ot tak. O działki na
tym osiedlu staraliśmy się długo. Lokalizacja to jedna z najważniejszych rzeczy. Mieszkanie zazwyczaj kupuje się na jakiś czas, a później zmienia. Z domem jest inaczej – to miejsce, gdzie osiadamy
na długo, czasami na zawsze. Stąd ludzie szukają odpowiedniej
lokalizacji.
- U Państwa klient otrzymuje informację nie tylko na temat projektu własnego lokalu, ale i całego otoczenia.
- Mamy makietę. Pokazujemy, jak będzie wyglądać nasza inwestycja i całe osiedle. Warto to wykorzystać, bo widok na jezioro
Jamno to jeden z atutów lokalizacji na Osiedlu Unii Europejskiej.
U nas przejrzyste są również wszelkie sprawy formalne. Rada dla
wszystkich przyszłych właścicieli: należy bardzo dobrze rozeznać
sprawy formalno-prawne. Wszystko powinno być opisane w prospekcie informacyjnym, umowie deweloperskiej. Nie chodzi tylko
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To spotkanie pozostawiło wyraźny niedosyt. Pierwszą jego godzinę zajął kwiecisty monolog posła Adama Szejnfelda na temat sukcesów rządu, trudów rządzenia i opozycji przeszkadzającej w reformowaniu kraju. Kiedy przyszedł czas na pytania przedsiębiorców,
odpowiedzi padały tyleż potoczyste, co niekonkretne.

a

Padło jednak kilka stwierdzeń interesujących, wychodzących
poza schemat znany z mass mediów, a pokazujących poglądy Adama Szejnfelda. Poseł uważa na przykład, że tzw. polski ruch oburzonych politycznie szkodzi bardziej opozycji niż PO, bo odbiera jej rolę
reprezentanta opinii publicznej. Planom likwidacji specjalnych stref
ekonomicznych jest przeciwny (wbrew stanowisku wicepremiera
Jacka Rostowskiego), bo jego zdaniem bezpośrednie uszczuplenia
podatków wynikające ze zwolnień dla firm działających w strefach
są mniejsze niż korzyści pośrednie, w tym społeczne. Szejnfeld
przeciwny jest również planom „ozusowienia” umów – zleceń, bo
jego zdaniem będzie to kolejne usztywnienie przepisów spychające w szarą strefę dużą grupę pracowników.
Z kronikarskiego obowiązku odnotujmy, że spotkanie prowadziła
dziennikarka tygodnika „Newsweek”, Violetta Ozminkowski. Chociaż
słowo „prowadziła” jest tu nieco na wyrost, bo zupełnie nie zapanowała nad gadulstwem gościa, przez co mieliśmy do czynienia bardziej
z monologiem niż dialogiem między politykiem a publicznością.

dam Szejnfeld gościł w Koszalinie na zaproszenie Klubu „Newsweeka”. Z inicjatywy Wiesława Świsia, prezesa hotelu Gromada, klub organizuje mniej więcej raz
w miesiącu debaty z pierwszoplanowymi postaciami
polskiej sceny politycznej.
Poseł Szejnfeld ma opinię gospodarczego eksperta Platformy
Obywatelskiej. W poprzednim rządzie Donalda Tuska pełnił przez
dwa lata funkcję wiceministra gospodarki. Nic więc dziwnego, że
na spotkanie z nim przyszli w większości przedsiębiorcy (partnerem
Klubu „Newsweeka” jest Północna Izba Gospodarcza) zainteresowani tym, jak rząd zamierza ograniczać skutki kryzysu i wspomagać
przedsiębiorczość. Usłyszeli niewiele konkretów. A pytali m.in. o to,
dlaczego proces legislacyjny jest tak przewlekły? Co państwo robi,
żeby zwalczać szarą strefę, która zabija konkurencyjność i doprowadza do ruiny firmy uczciwie płacące podatki? Gdzie się podziały
przedwyborcze obietnice PO o obniżce podatków i pośrednich
kosztów pracy?
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
Komisja szuka pomysłu na centrum Koszalina

Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
Debata: jak zwiększyć zatrudnienie?

Autor: Anna Sobiecka

Autor: Anna Sobiecka

Podczas debaty zorganizowanej na Politechnice Koszalińskiej z inicjatywy Północnej Izby
Gospodarczej przedstawiciele pracodawców i osób poszukujących pracy wspólnie szukali pomysłów na zwiększenie zatrudnienia w naszym regionie.

Czy centrum Koszalina może znowu zatętnić życiem? Przedsiębiorcy z Północnej Izby Gospodarczej wierzą, że tak. Dlatego przygotowują propozycje działań, które miałyby ich
zdaniem ożywić serce miasta. Swoje postulaty przekażą władzom samorządowym i poddadzą pod ocenę koszalinian.

z tzw. deptakiem, mogą mieć obawy, czy miasto się nie zakorkuje.
Odpowiedzią na nie jest wniosek, żeby zreorganizować cały ruch
kołowy w obrębie ścisłego centrum i otworzyć uliczki, które dzisiaj
są nieprzejezdne (jak np. wylot ulicy Kaszubskiej, ulica Jana z Kolna,
Słowackiego). Dałoby to możliwość rozładowywania ruchu, który
obecnie ciągnie głownie ulicą Zwycięstwa. Do tego konieczne byłoby zwiększenie liczby miejsc parkingowych. – Trwa budowa obwodnicy. Będzie też niedługo „duża obwodnica”. To sprzyja myśleniu o ograniczaniu ruchu w centrum – mówi Soren Jylling. – Warto
starać się, żeby powstał tu bulwar, na którym ludzie będą się chcieli
spotykać, żeby przyjemnie spędzić czas. To jest program na wiele
lat, ale w moim Horsens czy w Neubrandenburgu się to udało. Uda
się i w Koszalinie.
W dyskusji przedsiębiorcy podkreślali, że wypracowane rozwiązanie nie może być jakąś prowizorką, ale projektem kompleksowym – Nie można dopuścić do tego, żeby pojawiły się jakieś namiastki zmian. Nawet jeśli nie będzie nas stać, by całość zrealizować
za jednym zamachem, to róbmy to etapami, ale z gotowym, jasnym
i całościowym planem. Tu najważniejsza jest wizja i konsekwencja
w jej realizacji – podsumował Jerzy Sak.
Zdaniem Sorena Jyllinga, powstanie w centrum Koszalina bulwaru (jak podkreślał, świadomie unika skompromitowanego słowa „deptak”), nie musi oznaczać wielkich nakładów finansowych.
Kluczowe jest przełamanie schematycznego myślenia i sprawne
podejmowanie decyzji.
W planach Komisji „Centrum Miasta Koszalina” są kolejne spotkania, podczas których jej członkowie będą rozpatrywać dalsze
pomysły i wystąpienia ekspertów. Janusz Kaliszczak mówi: – Nie
mamy siły sprawczej, ale chcemy być siłą, która da władzom samorządowym impuls do działania.
Komisja powołała grupę, która jest swego rodzaju jej zarządem.
Tworzą ją: Janusz Kaliszczak (przewodniczący), Jerzy Sak, Bożena
Pawłowska, Dagmara Malczewska-Grzelak i Monika ŁopińskaMlonek.

Fot. Radek Koleśnik

Soren Jylling

Zły wizerunek „prywaciarza”
Dwie trzecie osób zatrudnionych w Polsce pracuje w przedsiębiorstwach prywatnych. Firmy te wytwarzają 75 proc. produktu krajowego brutto. Prywatni przedsiębiorcy powinni być więc uznani za
filar i trzon gospodarki, ale w powszechnym odbiorze tak nie jest.
W oczach potencjalnych pracowników, a zwłaszcza młodych ludzi
„prywaciarz”, jak go określają, nie stwarza im możliwości rozwoju.
Zdaniem Roberta Bodendorfa, należałoby dołożyć wszelkich starań,
by zmienić taki wizerunek prywatnych przedsiębiorców. Rozwijając
swoje firmy na danym terenie, zwiększają możliwości zatrudnienia,
a to daje młodym ludziom możliwość pozostania w naszym regionie. Rozwój koszalińskiej specjalnej strefy ekonomicznej oraz stref
w pobliskich gminach (np. Karlinie) pokazuje, że powstają nowe
miejsca pracy i zatrudnienie stopniowo wzrasta.

Po stronie pracodawcy
Pracodawcy zgodnie twierdzą, że znalezienie dobrego pracownika to niełatwe zadanie – mimo wysokiego bezrobocia. Z czego to
wynika? Kluczowe jest podejście do obowiązków i motywacja przyszłych pracowników. Młodym ludziom coraz częściej wydaje się, że
ukończenie studiów z wysokim wynikiem gwarantuje znalezienie
dobrej pracy. Nie są w porę uświadamiani także w tym, że zdobycie
wykształcenia to nie problem i co więcej – nie wystarczy ono do
tego, by odnieść natychmiastowy zawodowy sukces.
Często samo przygotowanie uczelniane nie wystarcza. Potrzebne
jest minimalne choćby doświadczenie. I tu z pomocą przychodzą
kursy, praktyki i staże, których – jak się okazuje – w Koszalinie nie
brakuje. W ofercie Urzędu Pracy są również bezpłatne kursy, które
pozwalają na zdobycie określonych umiejętności. To z pewnością
przyczynia się do tego, że w dalszym procesie rekrutacyjnym kandydat do zatrudnienia będzie bardziej atrakcyjny dla pracodawcy.
Ale brak doświadczenia to nie jedyny problem. Zdaniem Henryka
Kozłowskiego, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, problemy
leżą w systemie kształcenia od najmłodszych lat, co często objawia
się w niewłaściwym doborze kierunków edukacji. Młody człowiek

Fot. Adam Paczkowski
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oszaliński Oddział PIG przyjął niedawno zasady działania, które określa jako „Strategię 3K” (Konsultacje, Konferencje, Komisje). Właśnie jedna z pięciu izbowych
komisji (komisja Centrum Miasta Koszalina) zajęła się
poszukiwaniem pomysłów na to, by centrum Koszalina wróciło do dawnej funkcji. Robert Bodendorf, prezes Koszalińskiego Oddziału PIG, mówi: – Zależy nam na tym, żeby koszalinianie
i turyści chętnie spędzali w centrum czas. Chcemy pozyskiwać coraz
więcej sprzymierzeńców tej idei, a gdy będzie „NAS” więcej, będziemy prowadzić intensywne rozmowy z Urzędem Miejskim.
Janusz Kaliszczak, znany w mieście cukiernik, który kieruje pracami komisji, dodaje: – Dzisiaj centrum Koszalina ma niewiele do
zaoferowania. Nie dziwmy się więc, że ludzie poszukują rozrywki
gdzie indziej, w dużych kompleksach handlowych. Ale tak być nie
musi. Oczywiście, zmiana wymaga wysiłku i to zbiorowego. Trzeba
uzgodnić, co chcemy zrobić, zaplanować pracę i zrealizować plan.
Jako komisja nie przypisujemy sobie monopolu na rację, dlatego
chcemy przed sformułowaniem propozycji posłuchać fachowców
od urbanistyki, architektury i prawa samorządowego, żeby skorzystać z ich wiedzy i przygotować postulaty realistyczne, a jednocześnie ambitne i funkcjonalne.
W ramach poszukiwania rozwiązań, komisja spotkała się niedawno z architektem Sorenem Jyllingiem, Duńczykiem mieszkającym
w Koszalinie. Gość zaprezentował swoje przemyślenia na temat
tego, jak można ożywić centrum miasta. Odwoływał się przy tym do
doświadczeń jego rodzinnego Horsens, bardzo przypominającego
Koszalin, które 25 lat temu przeżywało podobne problemy (m.in.
złe zagospodarowanie centrum oraz nadmierna ilość banków przy
głównej ulicy).
Zdaniem Sorena Jyllinga, na początku trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy przez pojęcie „centrum miasta”?
Jego zdaniem, w przypadku Koszalina mowa nie o samym placu
przed ratuszem, ale o całej ulicy Zwycięstwa. Stąd kluczowe wydaje
się znalezienie dobrego pomysłu na tę arterię. – To nie jest właściwie ulica, ale taka „trasa szybkiego ruchu”. Jeśli chcemy coś zmienić w centrum miasta, musimy zacząć od zmiany charakteru ulicy
Zwycięstwa – twierdzi architekt. Jego zdaniem wbrew pozorom
centrum Koszalina nie jest tak wyludnione, jak się przyjęło uważać.
W różnych porach dniach na niektórych odcinkach Zwycięstwa ruchu ludzi jest duży. Kluczowe zadanie to znalezienie sposobu, żeby
nie był to tylko ruch „tranzytowy”, ale żeby były powody do spędzania w centrum większej ilości czasu.
Z doświadczeń duńskich, ale także niemieckich i innych krajów
Zachodniej Europy wynika, że nie da się na nowo ożywić śródmieścia bez ograniczenia w nim ruchu samochodów. Stąd Soren Jylling
zaproponował, w trzech wariantach, zmiany w organizacji ruchu
kołowego na ulicy Zwycięstwa. Jego zdaniem, jest to konieczne.
Kwestią do dyskusji pozostaje, czy zwężenie jezdni powinno dotyczyć odcinka od ulicy Jana z Kolna aż do Piastowskiej, czy na przykład od Połtawskiej do Empiku. Ale spowodowanie wolniejszego
poruszania się aut jest warunkiem podstawowy powodzenia całej
operacji. Kierowcy pomni bałaganu, jaki wywołał eksperyment

oszalin nie ma opinii miejsca sprzyjającego robieniu kariery zawodowej. Absolwenci uciekają za granicę do pracy, bo nie widzą tutaj dla siebie perspektyw życiowych.
Skąd bierze się ten pesymizm i jak mu zaradzić? Co zrobić, by zatrudnianie w naszym regionie rosło? Na te m.in.
pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy debaty na Politechnice Koszalińskiej, która odbyła się w ramach marcowych Targów Pracy.
W debacie pracodawców reprezentowali: Robert Bodendorf,
prezes Koszalińskiego Oddziału PIG i jednocześnie współwłaściciel
firmy Mikroserwis, Wioleta Iwanek, MPS International i Magdalena Błaszczyk-Moryń z agencji pracy Start People. Punkt widzenia
osób poszukujących pracy pokazywali: Henryk Kozłowski, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy, Krzysztof Głowacki, dyrektor Biura Karier Politechniki Koszalińskiej oraz Michał Górski, przewodniczący
Komisji Dydaktycznej Parlamentu Studentów Politechniki Koszalińskiej. Wymianie opinii przysłuchiwali się przedstawicieli władz miasta oraz studentów.

często nie wie, jaki zawód wykonywać chce w przyszłości. Nie zastanawia się głębiej nad wyborem kierunku i w rezultacie kończy
studia, które na rynku pracy nie stanowią atutu. Kluczem jest więc
przemyślane doradztwo zawodowe, dzięki któremu młodym ludziom łatwiej będzie podejmować decyzje związane z ich dalszym
rozwojem zawodowym.

Bez gwarancji sukcesu
Młodzi ludzie popełniają błąd sądząc, że po ukończeniu studiów
praca im się należy. W rezultacie sami nie potrafią określić, co mogą
zaoferować firmie, z którą zamierzają współpracować. Nie ma co
się oszukiwać. Biznes to biznes – w zamian za możliwość zatrudnienia pracodawca oczekuje zaangażowania ze strony pracownika.
W późniejszym czasie może to przynieść niewymierne korzyści dla
obu stron. Liczy się także aktywność. Wszelkie formy działań społecznych na rzecz osobistego rozwoju mogą zwrócić uwagę pracodawcy i zwiększyć szansę na pozyskanie pracy. Politechnika stwarza
takie możliwości i chętnie zaprasza do aktywnego udzielania się
w kołach naukowych, czy Parlamencie Studentów.

Błędy potencjalnych pracowników
Wykształcenie i doświadczenie kandydata nie będą miały większego znaczenia, jeśli w trakcie rekrutacji pod znakiem zapytania stanie jego wiarygodność. Popełniają oni szereg błędów, które pozbawiają ich szans na zdobycie pracy. Pierwszym i najczęstszym błędem
jest podawanie nieprawdziwych informacji. Głównie dotyczy to znajomości języków obcych. Kolejnym – całkowity brak wiedzy na temat
firmy, w której potencjalny pracownik chce pracować. Taka sytuacja
to sygnał dla pracodawcy, że kandydat nie ma wiele do zaoferowania. Technicznym i notorycznym błędem jest także nadsyłanie listów
motywacyjnych z zachowaniem adresu poprzedniego pracodawcy.
Świadczy to o szybkim i nieprzemyślanym działaniu. Aby wpłynąć na
lepszą rekrutację, kandydaci powinni zwracać uwaę na autentyczność swojego przekazu, zwłaszcza że jest to bardzo łatwe do zweryfikowania. Gdy prawda wychodzi na jaw, kandydat nie ma szans na
poprawę swojej sytuacji i traci możliwość pozyskania pracy.
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Styl, szyk i smak

Izbowy dzień otwarty
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ółnocna Izba Gospodarcza umożliwia swoim członkom systematyczne korzystanie z bezpłatnych porad eksperckich –
podczas regularnych dyżurów oraz np. otwartych dni izbowych, jak
ten, który odbył się 7 marca br. Gościem specjalnym była wówczas
mecenas Małgorzata Salwa, koszalińska adwokat, która omówiła
zasady działania sądu arbitrażowego jako alternatywy wobec postępowań cywilnych. Na pytania przedsiębiorców odpowiadali także: Jakub Talewski (Informatyczny Partner Biznesowy Mikroserwis,
porady informatyczne), Bożena Pawłowska (Constans Spółka Doradztwa Podatkowego Sp. z o.o., podatki), Natasza Goliszewska-Hamulewicz (N&K Koszalin, prawo pracy i BHP), Damian Sobolewski
(Prior Consulting, dotacje unijne), Piotr Prokopowicz (radca prawny), Michał Zdanowski (Grupa Doradcza Meritum, dotacje unijne).

Fot. Radek Koleśnik

łaściciele restauracji Viva Italia zadbali o to, by wieczór 17
marca br. (dzień umownych urodzin Vivy) zapadł gościom
głęboko w pamięć. Była mistrzowska kuchnia, prawdziwie włoska
oprawa wieczoru i przesympatyczna atmosfera. Na stoły powędrowały po kolei: pierś z kaczki z winną gruszką na jadalnym sianie;
czarne tagliatelle z małżami, krewetkami i czerwonym kawiorem; roladka z polędwiczki wieprzowej ze szpinakiem ricottą i szynką parmeńską w sosie demi-glace z dekoracją z jadalnych kwiatów a na
deser – tiramisu. Każde z dań wyśmienite, chociaż autor niniejszej
rubryki szczególnie poleca czarne tagliatelle z owocami morza. Poezja smaku! Było też coś dla ucha – włoskie piosenki w oryginalnym
wykonaniu Nicolasa Paladiniego, któremu akompaniował Jarosław
Barów, a w duetach towarzyszył Paweł Barów.
am

„Sztuka młodych” w BTD

oszaliński teatr, zgodnie ze swym zwyczajem, połączył kolejną premierę z wernisażem. Przed otwartą dla publiczności
trzecią próbą generalną sztuki „Wojna nie ma w sobie nic z kobiety”
widzowie wzięli udział w otwarciu wystawy „Sztuka młodych”. Składa
się na nią 87 prac niedawnych absolwentów uczelni artystycznych.
W foyer i wzdłuż schodów królują gwasze, tempery, obrazy olejne
i linoryty, powstałe pod wspólnym szyldem istniejącej od listopada
2012 roku galerii sztuki „Disegno”. Do 14 kwietnia br. widzowie, po
obcowaniu ze sztuką teatralną, będą mogli wzmóc artystyczne doznania oglądając sztukę figuralną, dekoracyjną, ekspresjonistyczną czy komiksową autorstwa właściciela galerii „Disegno” Dilana
Abdulli, a także Przemysława Antoszki, Adama Bociana, Karoliny
Bracławiec, Natalii Buzy, Dominiki Chochołowskiej-Bocian, Alicji
Czarnej, Pawła Daciuka, Marty Garbaczewskiej, Soni Ginelli, Michała Jakubiszyna, Wojciecha Koniuszka, Beaty Nowak – Żurawskiej,
Rafała Podgórskiego, Roberta Wałęki i Anny Wrony.

Fot. Tomasz Sagadyn

Fot. Izabela Rogowska
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Koszaliński Peugeot
pod nowym adresem

k

ompleks obiektów Grupy Mojsiuk ciągnących się wzdłuż
trasy nr 6 przy wjeździe do Koszalina od strony zachodniej
dopełnił nowo uruchomiony salon sprzedażowo-serwisowy marki
Peugeot. Firma Mojsiuk Motor jest dealerem francuskich aut od
półtora roku. Do niedawna korzystała z obiektu wynajmowanego,
ulokowanego po drugiej strony drogi. Teraz dysponuje własnym
salonem – przestronnym i wygodnym. – Zależało nam na tym, żeby
zarówno sprzedaż jak i serwis odbywały się w odpowiednich warunkach. Stąd decyzja o inwestycji – mówi prezes Kazimierz Mojsiuk,
który zbierał zasłużone gratulacje od gości uroczystego otwarcia.

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		
				

Fot. Radek Koleśnik

Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Alexander, ul. Kaszubska 12/6
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
Bezpieczne Odchudzanie Rolletic,
ul. Matejki 23
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE		
				
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin
Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24

Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A , Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski,
ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE				
City Apartments, ul. Sułkowskiego 11
(Arka Medical SPA), Kołobrzeg
City Apartments, ul. Młyńska 49
City Apartments, ul. Bogusława II 47
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia , ul. Dorszowa 3, Darłowo
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Przemysłowa 5, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
		
		
SKLEPY				

ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt - Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
NORD Nieruchomości
Agnieszka Niechajczyk,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
KANCELARIE			
				

GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn,
al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
			

SALONY SAMOCHODOWE		
			

Art-pol, ul. Wańkowicza 17
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25
Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46

Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski,
ul. Okrężna 4

				
BIURA 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,

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

APTEKA CENTRALNA
TERAZ
CAŁOTYGODNIOWA!!!
NOWE GODZINY OTWARCIA:
CZYNNA CODZIENNIE 8-21
KOSZALIN
UL. ZWYCIĘSTWA 154
LOKALIZACJA
1- Maja

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

Zwycięstwa

UWAGA!!! NOWA LOKALIZACJA

Młyńska

Koszalin,
ul. Rynek
Staromiejski 1

