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óżnie ludzie reagują na upały. U mnie wzmagają
one skłonność do marudzenia. Pomarudzę więc
trochę, ale w zbożnej intencji i postaram się zrobić to tak, by finał wyszedł pozytywny.
***
Mają w Koszalinie swoje ulice znane postaci
historyczne (to tu, to tam), regiony Polski (osiedle Bukowe) państwa
(osiedle Unii Europejskiej), a nawet kwiatki i inne roślinki (osiedle
Raduszka). A ulicy Przedsiębiorców nie ma. Niby dlaczego miałaby
być? Ano dlatego, że jeśli zasługują na takie docenienie samorządowcy, tym bardziej warto symbolicznym gestem podziękować tym,
którzy w największym stopniu w ostatnim 25-leciu wolności wpłynęli na pozytywne zmiany w naszym kraju. Przez lata PRL-u zohydzano
Polakom prywatną inicjatywę. „Prywaciarz” był synonimem krętacza
i złodzieja. Niestety, stereotyp gdzieś jeszcze wisi w powietrzu i rzuca cień na opinię o ludziach biznesu. To niesprawiedliwe, bo „ludźmi biznesu” są obecnie wszyscy ci, którzy prowadzą działalność na
własny rachunek, czyli w Koszalinie prawie 10 tysięcy osób! Tak – to
nie pomyłka. Tyle osób pracuje u siebie, ryzykuje, płaci składki na
ZUS, nie wyciąga po nic ręki do państwa. Ba, utrzymuje coraz liczniejszy aparat tego państwa. Na marginesie: niezauważona została
przez media informacja statystyczna, że już co czwarty Polak zatrudniony jest w sferze budżetowej! Dodajmy do tego rosnącą liczbę
emerytów i dostajemy obraz, jak ważną grupą społeczną są przedsiębiorcy tworzący Produkt Krajowy Brutto (mimo coraz większych
obciążeń – wolno, bo wolno, ale stale rosnący).
Dlatego (tu pojawia się wątek optymistyczny) przy najbliższej
nadarzającej się okazji, kiedy będzie w Koszalinie coś do nazwania:
ulica, rondo, plac – jako redakcja „Prestiżu” złożymy w magistracie
wniosek o użycie słowa „przedsiębiorców” w nazwie tego czegoś.
Wiem, że możemy liczyć na poparcie wielu osób. Na przykład
pana Krzysztofa Hendzla (wraz z bliskimi prowadzi prężną firmę
Agrobud), z którym na temat nazewniczej niesprawiedliwości nieraz
rozmawialiśmy i który – przyznaję – zainspirował mnie do napisania
tego felietonu. Pewnie swojego poparcia nie odmówi nam również
Robert Bodendorf, prezes koszalińskiego oddziału Północnej Izby
Gospodarczej, od dawna walczący niczym Don Kichot o zmianę
społecznego i politycznego nastawienia wobec biznesu.
Tak więc lista została otwarta. Kto jeszcze jest w tej kwestii
z nami?
Andrzej Mielcarek
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Walczą o EuroBasket 2015
Autor: Damian Zydel / Foto: Jacek Imiołek

Przed nami kolejne sportowe wydarzenie w Hali Widowiskowo-Sportowej. Tym razem
w Koszalinie gościć będą koszykarskie reprezentacje Polski i Luksemburga.

t

o mecz, na który czekają wszyscy sympatycy koszykówki w regionie. Chociaż Luksemburg wydaje się mało
atrakcyjnym przeciwnikiem, głód sportowych emocji
w przerwie pomiędzy sezonami Tauron Basket Ligi jest
ogromny. Polscy koszykarze walczą o awans do Mistrzostw Europy,
które pierwotnie miały odbyć się w Ukrainie. W kwietniu br. dyrektor turnieju Markiyan Lubkivsky poinformował o rezygnacji ukraińskiej federacji koszykarskiej z organizacji zmagań EuroBasket 2015
ze względu na trudną sytuację polityczną oraz konflikt z Rosją.
Na razie nie wiadomo, gdzie ostatecznie mistrzostwa się odbędą. Nie ma to jednak większego znaczenia. Jak podkreśla Tomasz
Śnieg, rozgrywający reprezentacji, drużyna da z siebie wszystko,
aby awansować do turnieju finałowego. – Gra z orłem na piersi to
marzenie każdego zawodnika. Jesteśmy tutaj po to, aby godnie reprezentować nasz kraj i wygrywać... Nie tylko dla siebie i własnej
satysfakcji, ale również dla kibiców – mówi były zawodnik AZS Koszalin, który najbliższy sezon spędzi w składzie lokalnego rywala
Akademików, klubu Energa Czarni Słupsk.
Warto dodać, że w kadrze znajduje się jeszcze dwóch graczy, którzy w przeszłości reprezentowali barwy koszalińskiego klubu: Kamil
Łączyński i Robert Skibniewski. Co ciekawe cała trójka, ze Śniegiem włącznie, to gracze występujący na pozycji rozgrywającego.

W składzie na eliminacje do Mistrzostw Europy zabrakło natomiast
aktualnego gracza AZS Koszalin, Krzysztofa Szubargi. – Uraz, którego nabawiłem się pod koniec ubiegłego sezonu uniemożliwił mi
grę dla reprezentacji. Nie wykluczam jednak powrotu do drużyny
narodowej w przyszłości – wyjasnia popularny Szubi. Największym
nieobecnym jest jednak Marcin Gortat. Jedyny Polak występujący
w elitarnej lidze NBA zrezygnował z udziału w eliminacjach do Mistrzostw Europy ze względu na negocjacje z nowym klubem. Ostatecznie Gortat podpisał umowę z Washington Wizards, gdzie spędzi najbliższe pięć lat, zarabiając w sumie 60 milionów dolarów!
Rywalami Polaków w grupie C są Niemcy, Austria oraz Luksemburg. Eliminacje rozpoczną się 10 sierpnia od meczu z faworyzowaną reprezentacją Niemiec w nowej hali w Toruniu. Mecz w Koszalinie odbędzie się natomiast 24 sierpnia o godzinie 20:00. Warto
dodać, że ceny biletów na to spotkanie są takie same, jak na mecze
ligowe AZS Koszalin. Bilety ulgowe kosztują od 10 do 20 złotych,
normalne od 20 do 35 złotych. Wejściówki kupić można w kasach hali w każdą środę, czwartek i piątek w godzinach od 17.30
do 19.30 oraz za pośrednictwem strony www.bilety.koszalin.pl.
Będzie to drugi mecz koszykarskiej reprezentacji Polski w koszalińskiej Hali Widowiskowo-Sportowej. Na inaugurację obiektu,
w sierpniu 2012 roku, Biało-Czerwoni ulegli Finlandii 81:79.

Ulica jak z bajki
w Połczynie-Zdroju

Fot. Krzysztof Sawczuk
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Águeda, licząca blisko 50 tys. mieszkańców miejscowość
w Portugalii, przyciąga z okazji letniego festiwalu sztuki
turystów z całego świata. Od trzech lat z okazji festiwalu
nad główną handlową ulicą miasta organizatorzy
instalują kolorowe parasolki. Ten przejaw „sztuki ulicy”
bardzo się spodobał internautom - zdjęcia
z Águedy obiegły cały świat. Teraz w świat
poszły również zdjęcia z Połczyna.

c

o Águeda ma wspólnego z Połczynem-Zdrojem? Od 23 lipca br. skojarzenie obu miast jest bezpośrednie z uwagi na te
same bajkowe, pełne kolorowych parasoli ulice. Analogia jest o tyle
silniejsza, że ulice obu miast spełniają dokładnie tą samą funkcję
handlową i mają podobne parametry. W Połczynie-Zdroju wybrano
do tej instalacji najbardziej znaną i charakterystyczną dla miasta ulicę Grunwaldzką. Każdy turysta i kuracjusz goszczący w połczyńskim
kurorcie zapamięta z pewnością dwie rzeczy: przepiękny, rozciągający się na 80 hektarach Park Zdrojowy oraz właśnie wspaniały, wyłączony z ruchu samochodowego, otoczony zabytkowymi kamienicami, deptak spacerowy.
Mieszkańcy oraz turyści przyjęli niezwykle ciepło parasolki nad
połczyńską ulicą. Zdjęcie, które ukazało się na lokalnym portalu Polczynzdroj24.pl i jego facebookowym fanpage’u bije wszelkie rekordy popularności. W komentarzach pojawiają się same zachwyty: „rewelacja”, „super”, „bajkowo”, „pięknie”, „muszę zabrać aparat
i pojechać” itp. Jak widać, dobre pomysły warto powielać.
ks
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Święto koszykówki ulicznej
Autor: Patryk Pietrzala / Foto: Jacek Imiołek

W sobotę 23 sierpnia br. na terenie Sportowej Doliny kolejna edycja turnieju Trio
Basket! Za organizację tej jednej z największych imprez koszykarskich w regionie
odpowiada grupa młodych koszalinian. Jak mówią, przyświeca im jeden cel:
realizacja w praktyce hasła „pełnia życia w Koszalinie”.

p

oczątki turnieju sięgają 2011 roku. Pomysłodawcą był czął pisać nową historię i z roku na rok staje się imprezą o coraz
Adam Szałek, ówczesny zastępca prezydenta Koszalina. większym zasięgu i zainteresowaniu.
Tegoroczna edycja koszykarskich zmagań 3x3 odbędzie się 23
Chętnych do współpracy przy organizacji długo nie musiał szukać. Skrzyknęła się grupa pozytywnie zakręco- sierpnia br. na terenach Sportowej Doliny. Udział w turnieju weźmie
nych osób kochających koszykówkę. – Rozmowa była bardzo krót- 40 zespołów, które rozpoczną rywalizację o godzinie 12:00. Warto doka. Szybko doszliśmy do porozumienia, a wszystkim przyświecał dać, że uczestnicy wydarzenia nie ponoszą żadnych kosztów ani opłat.
jeden cel: chęć zorganizowania w Koszalinie imprezy koszykarskiej, Już teraz wiadomo jednak, że do Koszalina zjadą koszykarze z całego
jakiej w naszym mieście jeszcze nie było – wspomina Damian Zydel, regionu. Nagrodą główną jest bowiem czek o wartości 1000 złotych.
jeden z organizatorów wydarzenia. Jeden, ponieważ „Trio Basket Nagrody finansowe przewidziane zostały również dla zwycięzców
Team”, jak siebie nazywają, liczy ponad 20 osób. – Już od pierwszej konkursu rzutów za trzy punkty oraz konkursu wsadów. W trakcie zoredycji staraliśmy się, by wokół turnieju zaangażowanych było jak ganizowane zostaną także liczne konkursy dla publiczności, podczas
których będzie można wygrać m.in. gadżety koszykarskie oraz zdjęcia
najwięcej ludzi, w szczególności młodych – podkreśla Zydel.
Impreza szybko stała się jednym z ciekawszych wydarzeń spor- z autografami koszykarskiej reprezentacji Polski oraz zawodników
AZS Koszalin. Organizatorzy nie
towych w mieście. Latem 2012
Dotychczasową pracę organizatorów doceniła Polska Liga Koszyków- wykluczają również, że podczas
roku przeprowadzona została
ki, która zaoferowała pomoc przy organizacji turnieju Trio Basket 2014. Trio Basket dojdzie do pojedynku
II edycja Trio Basket. Blisko 200
Tauron Basket Liga została współorganizatorem tegorocznego wyda- 3x3 z udziałem zawodników kadry
osób rywalizowało na terenach
rzenia. Ambasadorem turnieju jest Igor Milicić, jeden z najlepszych roz- narodowej oraz koszalińskiego
Sportowej Doliny (pierwszy turgrywających w historii Polskiej Ligi Koszykówki, wieloletni kapitan AZS AZS. – Koszalin żyje koszykówką,
niej odbył się na Placu przed
Koszalin, aktualny trener Akademików.
a dzień po naszym turnieju odbęRatuszem – red.) do godziny...
dzie się mecz w ramach eliminacji
4 nad ranem. Nocne zmagania
koszykówki ulicznej były kolejnym krokiem w przód, by o wydarze- do Mistrzostw Europy. Chcielibyśmy wykorzystać obecność najlepniu było głośno w całym sportowym środowisku. Jak podkreśla- szych polskich koszykarzy w naszym mieście i umożliwić mieszkańją organizatorzy, był to przełomowy rok nie tylko pod względem com Koszalina spotkanie z zawodnikami – tłumaczy Damian Zydel,
sportowym, ale także organizacyjnym. Impreza stała się imprezą który podkreśla jednak, że ostateczna decyzja w tej kwestii leży po
komercyjną finansowaną przez firmy prywatne. Sponsorem głów- stronie trenera reprezentacji. Dodatkowo w trakcie eventu zaprezennym wydarzenia został Firmus Group, spółka działająca na rynku tuje się Michał Śleziak, mierzący 178 cm wzrostu zawodnik specjadeweloperskim, będąca właścicielem m.in apartamentowca Dune lizujący się we wsadach piłki do kosza. To aktualnie jeden z najlepw Mielnie. Warto dodać, że rozpoczęta w 2012 roku współpraca szych dunkerów w kraju.
To jednak nie wszystkie atrakcje. W Sportowej Dolinie zaplanotrwa do dziś. – Historia naszej współpracy z Firmus Group z perspektywy czasu jest na swój sposób szalona. Skontaktowaliśmy wane zostały także występy taneczne oraz pokazy beatboxu. O gosię poprzez portal społecznościowy z prezesem spółki Steinem dzinie 19:00 odbędzie się finał turnieju, po którym wystartuje część
Knutsenem z propozycją spotkania. Nie sądziliśmy, że otrzymamy muzyczna imprezy, a na scenie zaprezentuje się trzech artystów:
jakąkolwiek odpowiedź. Ku naszemu zaskoczeniu zostaliśmy za- B.A.D., Te-Tris oraz VNM. Pierwszy z nich pochodzi z Koszalina, dwaj
proszeni do Mielna na rozmowę, która zakończyła się sukcesem pozostali to obecnie czołowi polscy wykonawcy na scenie hip– opowiada organizator. Pod skrzydłami Firmus Group turniej za- hopowej. Całość potrwa do godziny 22:30.
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Sianów po raz pierwszy przyzna Kokofy
Festiwal Filmów Wiejskich/Folk Film Festiwal to nowa sianowska inicjatywa kulturalna. Ma przybliżać kulturę
i obyczajowość polskiej wsi poprzez kino. Inaczej być nie może – pierwsza edycja przypomni kultowe produkcje
Sylwestra Chęcińskiego „Samo swoi”, „Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”. Reżyser przyjedzie do Sianowa
i będzie m.in. gościem spotkania z publicznością. W planach jest też spotkanie z Sylwestrem Maciejewskim,
aktorem znanym m.in. z filmu i serialu „Ranczo Wilkowyje”.
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programie są codzienne projekcje filmów o tematyce
wiejskiej dla dorosłych (m.in. „Żywot Mateusza”, „Konopielka” Witolda Leszczyńskiego, „Pieniądze to nie wszystko” Juliusza
Machulskiego) oraz projekcje bajek dla najmłodszych połączone
z grami i zabawami. Koncerty zagrają grupy Slovians’ky i Zgagafari.
Będą również pokazy teatrów ulicznych dla dzieci i dorosłych.
W czasie festiwalu rozdane zostaną KOKOFY, nagrody w konkursie filmów o tematyce wiejskiej skierowanym do amatorów. Zasady
są bardzo proste: wystarczy w dowolnej technice i na dowolnym
sprzęcie przygotować jednominutowy (60 sekund) film w trzech
wybranych kategoriach: fabuła, mini dokument oraz forma, a następnie dostarczyć plik do Centrum Kultury w Sianowie. Ważne, by
tematyka filmu w jakikolwiek sposób dotyczyła wsi lub z wsią była
związana. Wskazana przez organizatorów konkursu inspiracja może
mieć charakter wyrazisty albo luźny, symboliczny. Termin nadsyłania prac mija 10 sierpnia br. Wyniki zostaną ogłoszone 23 sierpnia
br. w Sianowie. Na autorów najlepszych filmów, wyłonionych przez
jury, czekają nagrody finansowe: I w wysokości 1500 zł, II – 1000 zł,
III – 500 zł.
Festiwal odbędzie się w dniach 20-23 sierpnia br. w kinie Zorza
(projekcje) oraz na terenie Centrum Kultury w Sianowie. Wstęp
jest wolny. Szczegóły i program festiwalu: folkfilm.pl.
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Integracja na walizkach
Autor: Maja Hilgier

Europejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja obchodził w ubiegłym roku jubileusz
dziesięciolecia. Związane z nim „Małe Festiwale” odbywają się równolegle z dużym,
koszalińskim już w niemal 30. miejscach kraju, a 15 kin studyjnych wyświetla festiwalowe filmy. Po raz pierwszy festiwal zagościł poza granicami kraju – w Londynie i Brukseli,
otwierając nową dekadę i rozdział w rozwoju imprezy. Hasło przewodnie tegorocznej
edycji „Film – podróż bez barier” jest więc bardzo na miejscu.

s

łowo „podróż” zawarte w haśle da się interpretować
w kontekście festiwalowych wydarzeń na wiele sposobów. Dosłownie – jako wyprawę w świat i symbolicznie –
w głąb siebie. Podróż przez sztukę i podróż samej myśli
integracyjnej, która wciąż nabiera nowego znaczenia. Jest trochę
na przekór – kojarzy się z ruchem, przemieszczaniem, wolnością,
a więc jak ma się ono do niepełnosprawności, wciąż postrzeganej
jako ograniczenie, blokada, bariera? Festiwal wielokrotnie udowadniał, że stereotypowe myślenie ma się nijak do rzeczywistości,
a osoby z niepełnosprawnością miewają mniej oporów, a więcej
samozaparcia, odwagi i pasji niż osoby pełnosprawne.
Tak będzie i tym razem. Kule, wózek i dysfunkcje nie dyskwalifikują w zdobywaniu najwyższych szczytów i najgłębszych wód, o czym
będzie można się przekonać w czasie festiwalowych spotkań z niepełnosprawnymi podróżnikami. Spotkają się oni m.in. z uczniami
na tzw. żywych lekcjach wychowawczych „Przed siebie, bez barier”
i pod szyldem Radiowego Klubu Obieżyświata z festiwalową publicznością.
W podróż wzdłuż i wszerz globu z pozycji fotela kinowego zabiorą widzów filmy konkursowe – fabuły, filmy dokumentalne z całego
świata: Włoch, Francji, Holandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Armenii, Australii, Argentyny, Iranu
i Polski. W konkursie filmowym o statuetkę Motyla 2014 powalczą
też filmy amatorskie, zgłoszone przez osoby z niepełnosprawnością, bądź zrealizowane z ich udziałem.
Filmową perełką festiwalu będzie specjalny pokaz kultowego
„Cinema Paradiso w reżyserii Giuseppe Tornatore. Specjalny, bo
z audiodeskrypcją, techniką, która na festiwalu obecna jest od kilku
lat i wykorzystywana do prezentacji rożnych sztuk. Polega na opatrywaniu komentarzem słownym obrazów – np. malarskich, filmowych
– tak, by osoby niewidome i niedowidzące mogły je „zobaczyć”.
Oprócz filmu, który zostanie pokazany ostatniego dnia festiwalu,

6 września br., z audiodeskrypcją przygotowana zostanie wystawa
„Wrocław na szczytach świata” Bogusława Ogrodnika ze zbiorów
Fundacji Na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji Katarynka.
W tegorocznym programie pojawią się pozycje stałe o charakterze edukacyjnym, poza wspomnianymi lekcjami w szkołach, także wykłady dla młodzieży i konferencja naukowa organizowana
z Politechniką Koszalińską, warsztaty szermierki na wózkach, a także
warsztaty fotograficzne „Podróż w obiektywie” , które poprowadzi fotoreporter „Prestiżu”, Wojtek Grela, prezentacje twórczości
osób niepełnosprawnych, happeningi w miasteczku festiwalowym
i w przestrzeni miejskiej, .
Festiwal rozpocznie się 2 września br., od wspomnień. Zobaczymy plon niezwykłej akcji Fundacji Fabryki UTU – wystawę zdjęć ,
jakie powstały w czasie zeszłorocznego festiwalu Retroakcja - Kreacja, a także retrospektywę festiwalową Wojtka Szweja. Ponadto:
happening pt. „Mały Książę” w wykonaniu podopiecznych Pałacu
Młodzieży w Koszalinie, spektakl „Siewcy” Teatru Recepta z Centrum Kultury i Spotkań Europejskich z Białogardu, koncert Dariusza Buczka, laureata Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka
Grechuty w Krakowie i pierwszy z konkursowych filmów: „Salvo.
Ocalony” (Salvo), reż. Fabio Grassadonia, Antonio Piazza, Włochy/
Francja. Rozdanie nagród i finałowy koncert zespołu Na Górze – 6
września.
Wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe (Koszalińska Biblioteka Publiczna, Plac Polonii 1), w tym seanse filmowe (kino Alternatywa) jest wolny. Szczegóły na stronie: www.integracjatyija.pl”
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Polska : Hiszpania
- dopingowała cała hala
Zwycięski dwumecz polskiej reprezentacji siatkarek z Hiszpankami, rozgrywany
w ramach Ligi Europejskiej, pokazał po raz kolejny, jak potrzebną inwestycją
była Hala Widowisko-Sportowa przy ulicy Śniadeckich.

n

Fot. Jacek Imiołek

ie chodzi nawet o samą frekwencję, choć była ona
znakomita (łącznie ok. 6,7 tysiąca widzów). Ważniejsza
wydaje się doskonała atmosfera na widowni i dobra
organizacja wydarzenia. To daje nadzieję, że Koszalin będzie brany pod uwagę jako miejsce imprez sportowych na
najwyższym poziomie. Ciekawe wydarzenia przekładają się zaś na
zainteresowanie widzów. Dzięki temu Hala będzie na siebie zarabiała, stając się jednocześnie narzędziem promocji miasta, bo – jak
w przypadku dwumeczu z Hiszpankami – rozgrywki sportowe wysokiej rangi są zazwyczaj pokazywane w ogólnopolskich kanałach
telewizyjnych.
O kolejnych ciekawych wydarzeniach zaplanowanych w HWS,
czyli meczach World Grand Prix w siatkówce kobiet oraz meczu koszykarskich reprezentacji Polski i Luksemburga, informujemy w tym
wydaniu „Prestiżu” odrębnie.
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Kino na kocyku
Oddany niedawno do użytku Zalew na Dzierżęcince stał się hitem tegorocznego lata
w Koszalinie. Przy słonecznej pogodzie plażuje nad nim po kilkaset osób. Przyciąga
WakePark, najlepszy w mieście plac zabaw dla dzieci i wypożyczalnia sprzętu wodnego.
Teraz do tych atrakcji dochodzi jeszcze darmowe kino pod gołym niebem.

p

omysł rekreacyjnego zagospodarowania terenu, który
wcześniej był bagniskiem i wylęgarnią komarów w centrum miasta, budził początkowo kontrowersje. Sceptycy
powątpiewali, czy koszalinianie będą zainteresowani zalewem, skoro mają pod nosem morze i mnóstwo jezior.
Obecnie nie ma już najmniejszych wątpliwości, że inwestycja była
trafiona i potrzebna. Przekonują o tym setki osób, które odwiedzają to miejsce każdego dnia. Z drugiej strony zarządca terenu stara
się proponować kolejne atrakcje. Najnowszą jest kino pod gołym
niebem.
Najbliższy seans zaplanowany jest na 21 sierpnia (godz. 21.00).
Na kocyku będzie można obejrzeć pogodną komedię „Nietykalni”.
Opowiada ona autentyczną historię. Sparaliżowany po wypadku
milioner zatrudnia do pomocy i opieki młodego chłopaka z przedmieścia, który właśnie wyszedł z więzienia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych światów daje początek szeregowi niewiarygodnych
przygód i przyjaźni, która czyni ich... nietykalnymi. Warto zobaczyć!
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MARINA ROYALE
BLIŻEJ MORZA
JEST TYLKO MORZE

Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela oraz materiały inwestora

W Darłówku, nadmorskiej dzielnicy Darłowa, powstanie wkrótce inwestycja
apartamentowa nieporównywalna z żadną inną w Polsce. Stanie u wejścia do portu,
dosłownie o krok od morza. Planując ją, inwestorzy wykorzystali całe swoje do
doświadczenie zdobyte przez 25 lat wznoszenia ekskluzywnych nadmorskich posiadłości
w Belgii. Są przekonani, że powtórzą sukces z własnego kraju, gdzie podobną
inwestycją w miejscowości Knokke nad Morzem Północnym wywołali reakcję
łańcuchową: w ślad za nimi pojawili się kolejni inwestorzy a miasteczko stało się
najmodniejszym belgijskim kurortem.

Marina Royale stanie w super atrakcyjnym miejscu, u wejścia do darłowskiego portu. Na placu przyszłej
budowy działa już biuro spółki Darłówko Development powołanej przez POC Partners do realizacji inwestycji.
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i potencjałem. Na prace wykończeniowe zostanie ogłoszony odrębny przetarg.
Plany długodystansowe

Docelowo Marina Royale będzie się składać z około 300 apartamentów wybudowanych w ciągu siedmiu lat. Pierwszy budynek
o nazwie Palazz’eau to według planów 68 apartamentów, drugi
(Aqua Marine) – 100, a trzeci (King’s Bay) – 120 lokali. Ale na tym nie
kończą się plany POC Partners w Darłówku Zachodnim. Po drugiej
stronie kanału portowego (albo jak kto woli – ujścia rzeki Wieprzy)
Belgowie również zgromadzili grunty budowlane. Pozwalają one
myśleć o budowie od 1000 do 1200 apartamentów. – Nasze plany nie dotyczą tylko najbliższych kilku lat, ale są rozpisane na długi
czas. Podchodzimy do inwestowania w planie długookresowym –
zapewnia Peter Taffeiren, dyrektor generalny firmy.
Dlaczego Belgowie wybrali akurat Darłowo? Podstawowy argument to wyjątkowa lokalizacja – w węższym i szerokim znaczeniu.
Marina Royale powstanie nad samym brzegiem morza, w awanporcie. Teren ten należał kiedyś do wojska, później stał pusty, gdyż nie
Po wakacjach start budowy
było pomysłu na jego zabudowanie. Nie było również inwestora,
Prace budowlane rozpoczną się pod koniec bieżącego roku. który by się tego podjął. Hasło „Bliżej morza jest tylko morze” reW Marina Royale, zaplanowanej na ok. 300 apartamentów, jako alizuje się tutaj dosłownie. Przyszłe apartamenty od wody dzielić
pierwszy powstanie najwyższy budynek z 68 lokalami. Chociaż na- będzie jedynie promenada spacerowa.
Ale na wyjątkowość
leżałoby napisać z „około
Darłowa można spojrzeć
68 lokalami”. Słowo „okorównież z innego punktu
ło” jest tutaj tak istotne,
widzenia. O ile kurorty tabo co prawda deweloper
kie jak Sopot, Kołobrzeg
założył określony podział
czy Świnoujście zabudopowierzchni budynku, ale
wane są w sposób zwarty
jak sytuacja się rozwinie
i niewiele w nich miejsca
w rzeczywistości – czas
na nowe obiekty, o tyle
pokaże. Chodzi o to, że
w Darłowie jest jeszcze
projektanci przewidzieli
dużo wolnego miejsca.
łatwą możliwość łączenia
Parcele takie jak ta, na
sąsiadujących
apartaktórej stanie Marina
mentów w większe. Tak
Royale, dają możliwość
więc może ich być 68, ale
zaplanowania
dużych
równie dobrze 60 albo
fragmentów zabudowy
55. Peter Taffeiren, dyrekutrzymanych w jednym
tor generalny firmy POC
stylu. I właśnie to wydaje
Partners, objaśnia: – Ściasię belgijskim inwestony między apartamentaPeter Taffeiren i Robert Donck w dniu otwarcia Biura Sprzedaży (18 lipca br.)
rom ciekawym wyzwami nie mają charakteru
niem.
nośnego, bo konstrukcja
– Zdajemy sobie sprawę z tego, na co się porywamy i jakie znaopiera się na słupach i belkach. Tak więc w prosty sposób można te
ściany przesuwać, komponując przestrzeń na różne sposoby, we- czenie będzie miał sukces pierwszego etapu budowy – dla nas
i całego kurortu. Klienci będą się bardzo uważnie przyglądali
dług życzenia klientów.
Realizacja pierwszego budynku potrwa do dwóch i pół roku. pierwszemu budynkowi, oceniając jego standard i jakość wykonaW pierwszym etapie do wykonania są mało efektowne, ale nie- nia – mówi Peter Taffeiren. – Na tej podstawie będą podejmowali
zwykle ważne i kosztowne prace przygotowawcze. Ponieważ teren decyzję o zakupie apartamentu w tym miejscu. Ale Marina Royale
budowy to nabrzeże awanportu (czym jest awanport – wyjaśniamy będzie miała znaczenie dla kierunku rozwoju Darłowa, bo wyznaw ramce), wszystko zacznie się od szczelnego odgrodzenia metalo- czy nowy standard.
Peter Taffeiren wie, o czym mówi. Reprezentowana przez niego
wą ścianką obrysu przyszłej budowli. Następnie konieczne będzie
wybranie gruntu, z jednoczesnym zabezpieczaniem metalowej grupa inwestycyjna na początku lat 90. XX w. rozpoczęła inwestościanki przed rozpieraniem (będą na nią oddziaływały olbrzymie wanie w Knokke nad Morzem Północnym. Miejscowość, podobnie
siły – od strony morza i z lądu). Kiedy już niepotrzebny grunt zosta- jak Darłowo, znana była już wcześniej jako letnisko, posiadała innie usunięty, w wykopie rozpoczną się prace budowlane. Na płycie frastrukturę turystyczną. Jednak pojawienie się w niej pierwszego
fundamentowej najpierw powstanie dwukondygnacyjny podziem- luksusowego apartamentowca zmieniło kierunek rozwoju Knokny garaż. Ciekawostką jest to, że będzie on wyposażony w dwie ke. Pojawili się w nim kolejni inwestorzy. Charakter nowo powstawindy samochodowe. To rozwiązanie w Polsce jeszcze nieczęsto jących hoteli i apartamentowców nawiązywał stylistycznie do owestosowane. Podraża ono inwestycję, ale z drugiej strony jest dla go pierwszego. Knokke stało się najmodniejszą miejscowością
wypoczynkową Belgii. Wartość gruntów mocno poszła w górę.
użytkowników bardzo wygodne.
– W planowaniu takich inwestycji kluczową rolę odgrywa zroPrace ziemne, fundamentowe i budowa garażu mają zająć około roku. Drugie tyle potrwa wzniesienie w stanie surowym części zumienie, czego oczekują klienci i zaspokojenie tych oczekiwań.
nadziemnej. Inwestor na razie nie zdradza nazwy firmy, która bę- A czego pragną ci, którzy ciężko pracując na co dzień, chcą odpodzie wykonawcą, bo negocjuje z nią szczegóły kontraktu. Jedno czywać nad morzem? Przede wszystkim szukają bliskości morza!
jest pewne: będzie to przedsiębiorstwo z dużym doświadczeniem Chcą je mieć dosłownie na wyciągnięcie ręki. Dlatego tak ważne
odobne nadzieje ma burmistrz Darłowa,
Arkadiusz Klimowicz: – Marina Royale będzie czymś takim dla Darłowa i Darłówka
jak Centrum Haffnera dla Sopotu. Centrum
Haffnera przywróciło Sopotowi dawny
blask, czyniąc z niego na powrót kurort na
poziomie europejskim. Mamy oczywiście
świadomość różnicy skali, ale jednocześnie przekonanie, że Marina Royale to inwestycja o znaczeniu dla nas strategicznym. Zwróci
na Darłówko uwagę nowej grupy gości, zamożnych i wymagających, poszukujących najlepszej lokalizacji dla swego wakacyjnego
domu.

TEMAT Z OKŁADKI 19

Awanport – najdalej ku morzu wysunięta z wewnętrznych wodnych części portu. Przylega do wejścia do portu i redy, ograniczona jest zazwyczaj falochronem. Z awanportu
statki przechodzą do dalszych akwenów portowych: basenów portowych, doków, kanałów lub też podchodzą bezpośrednio do nabrzeży, pirsów, pomostów.

Usytuowane na parterze restauracje, kawiarnie, butiki, sklepy, ośrodek SPA dostępne będą dla każdego,
kto wybierze się na spacer nadmorską promenadą. Tu w przyszłości będzie biło serce kurortu.
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jest, by zapewnić im widok na morze i poczucie jego bliskości –
przekonuje pan Taffeiren.
Najlepsze wzorce

wego drewna. Ale o ostatecznym wyglądzie apartamentu zawsze
zadecyduje nabywca.
Drugi dom nad morzem

W Polsce przybywa osób, które zmęczone codziennym pośpieMarina Royale została zaprojektowana przez pracownię architektoniczną Arcas Europe, specjalizującą się w projektowaniu za- chem i wysiłkiem do odpoczynku poszukują miejsc pozwalających
budowy mieszkaniowej i wypoczynkowej. Firmę tworzą architekci się wyciszyć. A ponieważ rośnie również zasobność Polaków, coi urbaniści o międzynarodowej renomie. Koncepcja architektonicz- raz większa jest grupa tych, których stać na zakup nieruchomości
na, zrodzona w duchu postmodernistycznym, nawiązuje swoim w atrakcyjnym turystycznie miejscu.
W Belgii takie zjawisko pojawiło się już w latach pięćdziesiątych
charakterem do przedwojennych nadmorskich kamienic i klimatu
XX w. Wówczas modne stało się posiadanie drugiego domu nad
riwiery.
– Marina Royale to pierwsza nasza realizacja w Polsce. To jak zosta- morzem. Ci, którzy wtedy zdecydowali się na taką inwestycję, zrobili
nie odebrana, wpłynie na naszą opinię jako inwestora na przyszłość. interes życia. Jak objaśnia Peter Taffeiren, od tamtego czasu nadZależy nam na tym, by wszystko co proponujemy, było najwyższej morskie nieruchomości zyskały na wartości wielokrotnie: – Wzrastajakości, by tworzyło nowy standard. Już dzisiaj mogę zapowiedzieć, ła wartość terenów, bo przecież same budynki z czasem się dekaże w pierwszym z trzech budynków sami uruchomimy restaurację, pitalizowały. Stare obiekty bez większego kłopotu można zastąpić
przed którą postawimy zadanie przyciągania gości wyjątkową ofer- nowymi, wzniesionymi w nowszej technologii. Ale podstawą jest
tą kulinarną i klimatem. W drugim budynku zaplanowaliśmy basen grunt, jego wyjątkowa lokalizacja. To na niej zasadza się atrakcyjkąpielowy i ośrodek SPA, sklepy, butiki i kawiarnie. I znów całość ność nieruchomości. Ta zasada sprawdza się wszędzie.
Belgowie z POC Partners mówią o sobie, że są ambitni, ale i rozmusi być na tyle oryginalna, wyjątkowa, by sama z siebie wywoływała zainteresowanie. W ostatnim, trzecim etapie budowy prze- ważni. Dlatego przygotowania do budowy Mariny Royale trwały
widzieliśmy powierzchnię pod inne funkcje komercyjne, głownie kilka lat. – Nie jest sztuką zbudować coś i zniknąć z rynku – mówi
dyrektor Taffeiren. – My chcemy rozwijać się wraz Darłowem, stahandlowe i rozrywkowe – relacjonuje Peter Taffeiren.
bilnie i konsekwentnie,
Kiedy
rozmawiamy
biorąc odpowiedzialność
o projekcie Marina Royale
za wszystko co proponui innych inwestycjach POC
jemy i co robimy. PrzyjPartners, dyrektor genemujemy
perspektywę
ralny firmy wciąż podkredziesięcioleci. Przy takim
śla znaczenie jakości: – To
podejściu konieczne jest
kluczowy wyznacznik narozpatrzenie wielu czynszej pracy, we wszelkich
ników i perfekcyjne plaaspektach: na etapie planowanie.
nowania, projektowania
W poczuciu słuszności
i wykonawstwa. Na przydecyzji o inwestowaniu
kład nie musielibyśmy
w Darłowie przekonyprzy elewacji używać ręczwały Belgów pozytywne
nie formowanej cegły. Ale
zmiany, jakie tam zachouznaliśmy, że będzie ona
dzą. W ostatnich latach
trwalsza i mniej podatna
samorząd lokalny zainna działanie czynników
Beach Bar przed Biurem Sprzedaży widziany z tarasu, który urządzono na dachu jego siedziby. Tu za
westował ponad ćwierć
zewnętrznych.
Podobkilka lat będzie promenada wiodąca wzdłuż apartamentowca Marina Royale aż do kanału portowego.
miliarda złotych w liczne
nie elementy metalowe,
modernizacje i renowana przykład balustrady,
zostaną wykonane z najlepszych gatunków stali z odpowiednim cje w mieście i na nabrzeżach portowych. Odnowił wszystkie drogi
zabezpieczeniem antykorozyjnym. Balkony i okna zaś powstaną dojazdowe, wybudował nową promenadę z Darłówka do Darłowa,
z wykorzystaniem najnowszej technologii i elementów prefabry- całoroczną marinę, a także szeroki, wiszący most łukowy łączący
kowanych gwarantujących minimalne straty ciepła. Wszystko to po obwodnicę Koszalin-Ustka. Ułatwia on dojazd kierowcom do portu
to, by nabywcy apartamentów mieli poczucie, że lokują pieniądze i wschodniej oraz zachodniej części Darłowa. Funkcjonalnie zaprojektowany ciąg- pieszo-rowerowy zapewnia dodatkowo komfort
w coś trwałego, w najlepszym gatunku.
Jak zapewniają inwestorzy, Marina Royale to koncepcja przemy- tym, którzy wolą poruszać się bez samochodu. Obecnie w Darłówślana od początku do końca, która łączy w sobie wszystkie cechy ku powstaje nowy port rybacki, a plaże poszerzane są na długości
inwestycji idealnej. Funkcjonalne plany mieszkań o wysokości 270 kilku kilometrów. W projekt ochrony brzegów morskich i refulację
cm dopasowane są do indywidualnych potrzeb; każde z balkonem, (poszerzanie plaż) zainwestowano około 115 mln zł. To największa
w zdecydowanej większości z widokiem na morze lub rzekę. Zapro- tego typu inwestycja w historii powojennej Polski. Nic dziwnego, że
jektowana jest centralna wentylacja mechaniczna z rekuperacją Darłowo w najnowszym rankingu najszybciej rozwijących się w Polzapewniająca swobodny przepływ powietrza oraz oszczędności na sce gmin turystycznych zajęło trzecie miejsce – po Karpaczu i Krynienergii. Komfort podczas wypoczynku zapewniają akustycznie wy- cy Morskiej a przed Kołobrzegiem.
ciszone ściany pomiędzy apartamentami. Energooszczędne, duże
Biuro sprzedaży
okna aluminiowe z potrójnym szkleniem, gwarantują dodatkowo
utrzymanie odpowiedniej temperatury i nasłonecznienia wewnątrz
Przejęty przez Belgów teren przy ulicy Rybackiej, na przedłużepomieszczeń.
Zaplanowane mieszkania mają powierzchnię od 26 do 84 me- niu Dorszowej, został ogrodzony i uporządkowany. Na potrzeby
trów kwadratowych z opcją łączenia ich w większe. Wszystkie biurowe spółki zaadaptowano parterowy pawilon. Znalazło w nim
będą wykończone pod klucz. Proponowane style aranżacji wnętrz miejsce Biuro Sprzedaży. Na jego dachu powstał taras widokowy,
to: belgijski – klasycznie elegancki, nowoczesny – wzorowany na z którego można podziwiać przyszłe widoki na morze widziane
współczesnym designie oraz skandynawski – charakteryzujący się z apartamentów Marina Royale. W urządzonym ze smakiem wnęjasnymi, świetlistymi barwami i naturalnymi elementami z prawdzi- trzu, przy dużym drewnianym stole, popijając aromatyczną kawę
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lub kieliszek słodzonego Martini Royale, można uzyskać wszelkie
potrzebne informacje na temat inwestycji. – Zależało nam na otwarciu biura położonego jak najbliżej powstającej inwestycji, tak aby
nowi właściciele mogli zobaczyć przyszłe widoki na morze ze swoich mieszkań oraz obserwować postępy prac na budowie. Dlatego
też na dachu biura wybudowaliśmy taras widokowy. A dla tych, którzy lubią obserwować okolicę z poziomu ziemi, zaprojektowaliśmy
olbrzymie przeszklenia w biurze, tak aby było uzyskać widok na
morze z trzech stron – mówi Wojciech Konferowicz z Biura Sprzedaży. – Przed biurem sprzedaży wybudowaliśmy Beach Bar wraz
z ponad 300 metrami kwadratowymi drewnianych podestów, na
których latem codziennie odbywają się różnego rodzaju bezpłatne
aktywności sportowe. Za darmo można poćwiczyć z widokiem na

morze między innymi jogę, płaski brzuch, bieganie, nordic walking
lub wypożyczyć kajaki lub SUP (deska surfingowa z wiosłem – przyp.
red). Chcemy promować Marinę Royale i Darłowo jako miejsce dla
aktywnych, dla tych którzy czas wakacji chcą wykorzystać nie tylko na leżenie na plaży, ale zrobić coś dla siebie, dla swojego ciała
i umysłu.
O sobie inwestorzy mówią: „Posiadamy solidne fundamenty finansowe. Opracowaliśmy własną strategię projektowania i budowania nieruchomości nad morzem. Poza inwestycjami w Belgii, poszerzyliśmy
swoją działalność o Polskę, gdzie zgromadziliśmy grunty zlokalizowane
w pierwszej linii brzegowej, dające możliwość realizacji ponad 1500
apartamentów.”

Robert Donck

Yves Despiegelaere

Peter Taffeiren

Lucie Desimpel

POC Partners to porozumienie renomowanych inwestorów belgijskich, stworzone przez cztery grupy rodzinne.
• Grupa DONCK, którą reprezentuje Robert Donck, przez wiele lat działała w branży mleczarskiej; obecnie zaangażowana jest jako udziałowiec banku KBC oraz inwestor w przedsięwzięciach deweloperskich.
• Grupa TAFFEIREN; reprezentuje ją Peter Taffeiren, ekonomista, doświadczony deweloper.
• Grupa DESPIEGELAERE, którą reprezentuje Yves Despiegelaere; początkowo rodzina inwestowała w branżę tekstylną, a obecnie w odnawialne
źródła energii i nieruchomości.
• Grupa DESIMPEL z reprezentantką w osobie Lucie Desimpel; rodzina stała się w Belgii znana jako producent wysokiej jakości cegły; obecnie jej
domeną są produkty głęboko zmrożone i nieruchomości.
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RADOSŁAW MAJDAN
NIE CZUJĘ SIĘ CELEBRYTĄ
Autor: Daria Prochenka

W młodości szalał, bawił się, no i przede wszystkim grał zawodowo w piłkę nożną. Karierę
zakończył jako reprezentant Polski. Dzisiaj dalej gra - w drużynie oldbojów i w zespole
muzycznym. Firmuje perfumy, chce założyć rodzinę. Ustatkował się, jak mówi.

k

im jest dzisiaj Radosław Majdan? Kiedyś
było to jasne, byłeś sportowcem, a dzisiaj?
– Można powiedzieć, że jestem człowiekiem renesansu. Chcę czerpać z życia wiele
przyjemności, ale jednocześnie chcę realizować swoje pasje. Przez całe życie miałem
to szczęście, że mogłem robić to, co lubię.
Moja praca była realizacją młodzieńczych fantazji, nie każdy może
sobie na to pozwolić. Dzisiaj staram się także tak żyć, aby być aktywnym, zajmować się sprawami, które sprawiają mi przyjemność, ale
też nie zapominając o obowiązkach.
– Czyli co byś wpisał w rubrykę zawód, gdybyś musiał wypełnić
jakiś formularz?
– Trudne pytanie, bo nie mam żadnego klasycznego zawodu.
Byłem sportowcem, trenerem, dyrektorem sportowym, czyli moje

kompetencje są związane z futbolem. Choć nie pracuję dzisiaj
w żadnym klubie sportowym, jestem ekspertem do spraw piłki nożnej. Pasje można mieć różne – i ja je mam, ale jeśli w czym mogę
instruować, trenować ludzi i przekazywać swoją wiedzę – to futbol.
Nie mogę się wypowiadać jako autorytet muzyczny, choć o też jest
moja pasja. Mógłbym jedynie opowiedzieć, czy intuicyjnie „czuję”
jakąś muzykę. Podobnie jest z polityką. Nie mogę polemizować
jak wytrawny polityk, ale ponieważ całe życie spędziłem na boisku
i wiem co przeżywa bramkarz, mogę wypowiadać się na ten temat.
Pracuję aktualnie nad dużym projektem związanym z piłką nożną,
jeśli to wyjdzie będę bardzo zadowolony i mam nadzieję, że wrócę
do piłki na poważnie.
– Oprócz tego, że jesteś ekspertem do spraw futbolu, zajmujesz
się jeszcze muzyką, produkujesz perfumy, występujesz jako model
w reklamach… Dużo tego.
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popularność? Jeśli ktoś mówi coś takiego złośliwie, to trudno, ja
nie lubię przypominać tego, co w życiu zrobiłem. A robiłem dużo:
grałem w ekstraklasie, byłem najlepszym bramkarzem, grałem
w reprezentacji, walczyłem z Realem Madryt, występowałem na Mistrzostwach Świata. Robiłem to i wiele innych rzeczy, więc nie czuję
się celebrytą. Może inni sportowcy mniej mają do czynienia z show
biznesem, ja nigdy nie stroniłem od mediów, ale to nie powód żeby
obniżać czyjeś dokonania.
– Czytasz o sobie na portalach plotkarskich?
– Nie czytam. Sporadycznie sprawdzam, bo muszę wiedzieć, co
się dzieje. Jeśli przekracza to granicę dobrego smaku lub uderza
w moją godność, dbam o swoje w sądzie.
– Nie uważasz, że skoro świadomie przeprowadziłeś się do Warszawy i pojawiasz się też w show biznesie powinieneś pogodzić
się z tym, że będziesz na celowniku?
– Wiem, że część osób uważa, że skoro ktoś jest na forum, to nie
powinien mieć pretensji, że media wchodzą z butami do niego do
domu. Tak do końca nie jest. Nie umawiam się z dziennikarzami i nie
wywlekam swoich osobistych rzeczy, żeby tylko było o mnie głośno.
A jednak pojawiła się o mnie masa nieprawdziwych artykułów. Nie
chcę już do tego wracać, żeby nie wspominać tych negatywnych
emocji, szczególnie jeśli bolały moich rodziców. Niestety tabloidy
traktują ludzi przedmiotowo. Nie zastanawiają się nad tym, że mogą
sprawić przykrość tobie czy twojej rodzinie. Dla nich to jest artykuł,
za który biorą pieniądze, nie ważne czy to prawda czy nie. Łatwo się
mówi o kimś innym. Nie wiem czy przeżyłaś kiedyś sytuację, gdy
ktoś mówi o tobie nieprawdę, a ty nie masz nawet jak do tego się
odnieść, sprostować tego, a to na dodatek upokarza twoją rodzinę.
Jest się bezsilnym, bo nie ma możliwości wytłumaczenia. Gdy pojawiają się panowie z aparatami i jeżdżą za mną, udaję, że ich nie
widzę. Jeśli utrzymują dystans mogę się na to zgodzić, bo przecież
nie będę się z nimi ganiał.

– Czas na odpoczynek przychodzi wtedy, kiedy ktoś czuje, że już
powinien odpocząć. Ja jestem aktywny ponieważ czuję się młodo
i mam w sobie energię.
– Lubisz, jak się dużo dzieje i jest szum wokół ciebie?
– Lubię, jak się dzieje. Jak każdy popełniłem w życiu błędy i już
teraz nie zrobiłbym niektórych rzeczy. Nabrałem doświadczenia,
dystansu i cieszę się z miejsca, w którym teraz się znajduję. Jedynie
brakuje mi w tym momencie pracy w klubie piłkarskim.
– W Twoim życiu zawsze dużo się działo, tak dużo, że można
napisać książkę. Myślisz o napisaniu autobiografii?
– Nigdy o tym nie myślałem. Tak sobie myślę, że rzeczywiście
moje życie było i jest ciekawe. Wynika to z mojego poszukiwania
emocji. Chciałbym w wieku 80 lat usiąść w fotelu i powiedzieć, że
przeżyłem swoje życie tak jak chciałem.
– A gdyby ktoś teraz zgłosił się do ciebie z taką propozycją?
– To jest popularne i dużo ludzi zdecydowało się na coś takiego.
W moim przypadku to jeszcze nie ten moment. Dzisiaj zbyt dużo
popularnych ludzi wydaje książki i za dużo celebrytów ma w sobie
chęć wypowiadania się na wszystkie tematy. Nie wiem, co nimi kieruje. Nie wiem dlaczego myślą, że inni ludzie będą chcieli wysłuchać co mają do powiedzenia. Nie chciałbym być w gronie tych,
których nie traktuje się poważnie, a oni i tak chcą mówić.
– Gdy ktoś mówi, że jesteś celebrytą – obrażasz się?
– Nie wiem, dlaczego ktoś mógłby tak mówić. Czy dlatego, że
pojawiam się w programach rozrywkowych? Mamy z przyjaciółmi
zespół The Trash, w związku z czym jestem związany z show biznesem. Może ktoś myśli, że nie robię nic innego, tylko celebruję swoją

www.facebook.com/prestiz.magazyn.koszalinski
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– Teraz jesteś z Małgorzatą Rozenek. To znowu gwiazda telewizji i znowu o was piszą.
– Ani ja, ani Małgosia nie wypowiadamy się o naszym związku. To
jest nasze życie, nie wychodzimy z naszymi emocjami na zewnątrz
i prosimy, aby to uszanować. Powiedziałem wcześniej, że są pewne
rzeczy, których żałuję. Zrobiłem je i mogę jedynie mieć pretensje tylko
do siebie. Ludzie dojrzewają, faceci trochę później niż kobiety. Teraz
w wieku 42 lat patrzę inaczej na niektóre rzeczy niż jak miałem lat 30.
– Twoja historia mocno się zmieniła. Od kontrowersji, po związek w którym są teraz dzieci. Jak się odnajdujesz w tej roli?
– Jestem szczęśliwy, mam rodzinę i jest mi z tym wszystkim bardzo dobrze.
– Kto sprząta u was w domu?
– Jest porządek (śmiech).
– Widzę, że jesteś w formie. Opowiadałeś wcześniej, że cały
czas masz do czynienia ze sportem, czy przetrwałbyś kondycyjnie
90-minutowy mecz?
– Oczywiście, bo cały czas jestem w kontakcie z piłką. Gram w Reprezentacji Polski Artystów, a także w Reprezentacji Oldboyów trenera Engela stworzonej przez Fundację Kibica. Obydwie te drużyny
grają mecze na cele charytatywne. To dla mnie bardzo fajna przygoda. Dzięki temu zagrałem mecz z Ukrainą na Stadionie Narodowym, spotykam się z moimi przyjaciółki z boiska i cały czas mam
możliwość grania, a co za tym idzie utrzymuję formę.
– Gdybyś miał doradzić mężczyznom – co zrobić żeby po czterdziestce być w formie?
– Jest wiele aspektów tego co robić i jak robić aby dobrze wyglądać. Jeden z nich to ogólny wygląd. Bo jeśli facet w wieku 50
lat ubierze czapkę z przekrzywionym daszkiem będziemy patrzeć
na niego dziwnie. Są pewne przyjęte normy, a granica między tym
co oryginalne, a co śmieszne, jest bardzo cienka. Moim zdaniem
trzeba być zadbanym, estetycznie i elegancko ubranym, co nie znaczy być niewolnikiem mody. Nie ma nic gorszego niż niechlujny,
zaniedbany facet. Dodatkowo każdy w pewnym wieku ma już swoje
doświadczenia i przemyślenia. Powinien wiedzieć już jak czerpać
przyjemność z życia, nie narażając się na jego skutki. Trzeba mieć
wyobraźnię i umieć oceniać, które wybory są dobre. Ja dzięki temu
nie czuję się ani wypalony, ani nie mam kryzysu wieku średniego.
Granica teraz też się przesunęła. Obecnie 50-latek jest jak kiedyś
40-latek. Trzeba czuć się ze sobą dobrze i to jest najważniejsze.
Zmienia się dodatkowo to, że nie ma już obciachu, kiedy mężczyzna używa kremu do twarzy, chodzi na siłownię.
– A co sądzisz o zdobyczy dzisiejszych czasów w postaci medycyny estetycznej?
– Kontrowersje polegają na tym, że ludzie nie nadążają za tym,
co przynosi świat i to ich przerasta. Wtedy najłatwiej być w opozycji. Jeżeli dzisiaj świat daje nam możliwości, aby w wieku 50 lat
kobieta wyglądała na 35-latkę, a nie jest to przesadzone i jej twarz
nadal wykazuje emocje, a usta nie przychodzą 5 minut przed nią
na spotkanie (śmiech) – to jest to ok. Żyjemy w świecie możliwości
i wszystko jest dla ludzi. Oczywiście o ile nie zagalopowujemy się
w niektórych rzeczach.
– Jak współproducent perfum powiesz na pewno, że ważny
u mężczyzny też jest zapach?
– Oczywiście i cieszę się, że prace nad moimi kolejnymi perfumami nabierają tempa. Z firmą Paco Lorene pracuję już od dwóch
lat, sprzedając również u nich perfumy, ostatnio nawiązaliśmy też
współpracę z Drogeriami Polskimi i od lipca wprowadzamy tam
nowy zapach Vabun. W sumie będą trzy zapachy, żel oraz linia sportowa. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Najpierw była to zabawa,
ale później okazało się, że to jest fajne i podszedłem do tego bardzo ambicjonalnie.
– Brałeś udział w wyborze zapachu?
– Uczestniczyłem we wszystkim i podpisuję się pod efektem końcowym.
– I naprawdę na półce w łazience u Radka Majdana stoi zapach
Vabun?
– Jasne, niezmiennie od dwóch lat.

30.08.2014
Cena od: 190 zł /os.
wyjazd z Koszalina i ze Szczecina
HEIDE PARK - największe wesołe miasteczo w Niemczech
Spośród wielu atrakcji, każdy znajdzie coś właśnie dla siebie. Dla żądnych
adrenaliny, polecamy wpisany do księgi rekordów Guinessa Rollercoaster
Colossos, który spadając pod kątem 67 stopni, rozpędza się do prędkości
120km/h. Nie można przejść obojętnie obok kolejki górskiej Desert Race,
która w 2,4 s rozpędza się do prędkości 120 km/h.
Sprawdź jak mocne masz sznurówki na wieży Scream - wysokość spadania
to aż 71 metrów!!!
Heide Park to także miejsca dla najmłodszych gdzie znajdziecie wiele
atrakcji dostosowanych do każdego wieku. Mechaniczne huśtawki, tratwy
wodne, zwariowane karuzele, to coś, co dzieciaki lubią najbardziej. Trochę
tchu złapiesz na jednym z licznym przedstawień takich jak m.in. Pirackie
Show, Akrobaci, Przedstawienie Hallo Spencer…

www.odys-wczasy.pl, odys@odys-wczasy.pl
Biuro Turystyczne ODYS Koszalin
ul. Wyszyńskiego 5/2, tel. 94 346 53 31
ul. Dworcowa 4, tel. 94 342 26 52
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Tunezyjska fatamorgana
Autor: Marta Legieć

Plan filmu Gwiezdne Wojny na tunezyjskiej pustyni

Asfalt wije się czarną wstęgą przez beżową przestrzeń. Gdy się kończy, samochód nagle
grzęźnie w piasku. Nie ma innej innej drogi na poszukiwanie śladów Luke Skywalkera
i innych bohaterów z trylogii George’a Lucasa. Zresztą nie tylko południe Tunezji to krajobrazy niezwykłe niczym filmy, które tu kręcono. Jest tu też słońce, woda, pozostałości
rzymskich i fenickich miast, oraz możliwość uprawiania ekskluzywnych sportów. Raj?

w

ciśnięta pomiędzy Libię a Algierię
Tunezja, jest najmniejszym z krajów Maghrebu. Bogactwo krajobrazów przerasta najśmielsze
oczekiwania. Ciepłe, turkusowe
morze i czerwonobrązowe, skaliste pustkowia, mieszają się jak w kalejdoskopie. Na każdym kroku
widać tu ślady bogatej historii kraju, będącej wynikiem przenikania
się wpływów fenickich, rzymskich, arabskich, włoskich, francuskich
i tureckich.
ZAGUBIENI NA SOUKU
W każdym zakątku kraju odnaleźć można zabytki dawnych kultur.
Są tu ruiny starożytnych term, koloseów, piękne meczety. Miłośnicy
tropienia historii nie będą zawiedzeni. Poza tym Tunezja to kraj ludzi uśmiechniętych i serdecznych. A tutejsza kuchnia, choć niezbyt
sławna, łączy w sobie francuską subtelność z afrykańską pikantnością i słodyczą.
Wędrówki po Tunezji nie można zacząć inaczej. Tunis to obowiązkowy punkt na miejscowej mapie. Stolica kraju kryje wiele niespodzianek, a stare miasto, w którym niektóre budowle mają ponad
tysiącletnią tradycję, jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa
UNESCO. Tunis nie istnieje bez starego miasta – mediny, bez dawnych murów obronnych i miejscowych souków. Zresztą w każdym

tunezyjskim mieście szczególne wrażenie robi atmosfera tych bazarów.
Tu można kupić berberyjską biżuterię, zabójczo pachnące przyprawy, kadzidła, miski z drewna oliwnego, ceramikę, ręcznie haftowane buty, kilimy i olejki – wszystkie przedmioty, z których słynie
kraj. Oprócz żywności, większość produktów sprzedawanych na souku nie ma swojej stałej ceny. Może być ona dużo wyższa lub niższa,
w zależności od tego, kim jest potencjalny klient. Targowanie się
z miejscowymi sprzedawcami to niemalże rytuał.
NIEBIESKIE JAK NIEBO
W środku tuniskiej mediny stoi Meczet Zitouna (Az-Zajtuna),
a wokół niego rozsiane są szkoły koraniczne – medresy. Do stolicy
przyjeżdża się również dla muzeum Bardo z kolekcją rzymskich mozaik i innymi eksponatami obrazującymi tysiące lat burzliwej historii
tunezyjskiej ziemi. Nieco dalej, wśród bogatych willi na przedmieściach, znajdują się pozostałości Kartaginy. To tu zaczęła się historia
miasta, które powstało blisko 3 tys. lat temu. Cóż, po dawnej stolicy
imperium fenickiego pozostała garstka kamieni.
Dalej na północ leży Sidi Bou Said. Mówi się, że to najpiękniejsze
miejsce nie tylko w Tunezji, ale i w całym basenie Morza Śródziemnego. Leży na wysokim wzgórzu ponad Zatoką Tuniską. Na falach
poniżej kołyszą się żaglówki i łodzie motorowe. Dla tego widoku
przyjeżdżają tu autokary pełne turystów. Dawniej bywali też słynni
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poeci i pisarze. Malarz Paul Klee wyznał, że dzięki Sidi Bou Said odkrył kolor. Pewnie miał na myśli niebieski, który występuje tutaj we
wszystkich odcieniach.
Komu w tym miejscu jest zbyt bajkowo, może podążyć na południe. Im głębiej się zanurzy, tym bardziej odkryje spalone słońcem
pustynne krajobrazy. Po drodze z pewnością skusi "tunezyjskie Koloseum". El Jem to trzeci co do wielkości amfiteatr świata. Dawniej
walczyli tu gladiatorzy ze zwierzętami. Dziś można się tu wybrać na
koncert.
PUSTYNNE ATRAKCJE
Kto chce przeżyć przygodę, bez wątpienia powinien wybrać się
na wędrówkę w karawanie wielbłądów przez Saharę lub w inny
sposób zwiedzać południe Tunezji, krainę piaszczystych wydm,
kamienistych płaskowyżów i wyschniętych słonych jezior. Pustynia
sama w sobie jest atrakcją. Im dłużej się na niej przebywa, tym
bardziej czuć rozgrzane powietrze unoszące się nad piaskiem
w kolorze mlecznej kawy, które po pewnym czasie zaczyna drgać,
układając się w mylące wzrok miraże. Na horyzoncie raz pojawia
się jezioro, by za chwilę zmienić się w palmowy gaj, który znika
równie szybko, jak się pojawia. Zza wydm wyłaniają się najprawdziwsze obronne wioski berberyjskie, przylepione do zboczy wysokich wzgórz.
Prowizoryczne domy przypominają jaskółcze gniazda. Piaski mienią się wszystkimi odcieniami czerwieni. Dla laika poruszanie się po
tym terenie pozostaje pewną zagadką, jednak miejscowi radzą tu
sobie doskonale. Znakami drogowymi są dla nich spotkane co jakiś
czas, wystające z piasku pnie palm lub usypane z kamieni kopczyki. Karawanę jeepów zawsze prowadzi najbardziej doświadczony
przewodnik.
JAK W FILMIE
Kiedy słońce chowa się za horyzontem, kolory wydm nagle
bledną, choć nogi bez przerwy zapadają się w piasku, który ucieka
spod stóp. Wszystko wygląda bajkowo. Nic dziwnego, że południe
Tunezji jak magnes przyciąga filmowców. Właśnie te tereny światowi producenci dawno temu uznali za jedne z najciekawszych na
świecie. Tunezyjskie krajobrazy grały w wielu filmach. Bywały Włochami, Rzymem, Egiptem, Sudanem, Jerozolimą… Oglądaliśmy je
między innymi w "Poszukiwaczach zaginionej Arki", "Żywocie Briana" według Monty Pythona, filmach "Angielski pacjent", "W pustyni
i w puszczy", "Fort Saganne", czy "Laurence z Arabii".
Jednak największe pielgrzymki fanów z całego świata przyjeżdżają tu, by obejrzeć osławione miejsca, w których kręcono "Gwiezdne
Wojny". Każdy z nich musi zobaczyć, gdzie wychowywał się Luke
Skywalker. W latach 70. wśród piasków powstała scenografia, która
przetrwała przez lata i jest dzisiaj główną atrakcją okolicy. Jako ciekawostkę warto wspomnieć, że Tatooine, ojczysta planeta główne-

go bohatera, wzięła nazwę od miejscowości Tataouine położonej
na głębokim południu Tunezji.
FATAMORGANA TO NIE MIT
Równie duże wrażenie na południu wywiera Chott El Jerid, jedno
z trzech tunezyjskich słonych jezior i największe słone jezioro w Afryce Północnej. Warstwa pokrywającej w niektórych miejscach dno
soli wygląda jak delikatny śnieg. Właśnie tu można obserwować
jedno z najbardziej fascynujących zjawisk na ziemi – fatamorganę.
Jednym wydaje się, że w oddali na linii horyzontu widzą morze, inni
mówią, że to stado wielbłądów. Miejsce to jest na tyle malownicze,
że i ono zostało wykorzystane na plener do "Gwiezdnych Wojen".
Brigitte Bardot urządziła kiedyś tu swoje urodziny. Przyjęcie o mało
nie skończyło się tragedią. Gdy część gości zaginęła, wojsko i policja szukała ich przez kilka dni.

Tunis
Po powrocie z pustyni i otrzepaniu się z piasku, trzeba wykorzystać wszechobecne słońce i lazurową wodę. Mało kto wie, że to kraj,
w którym można napić się dobrego wina, czy pograć w golfa. Pierwsze pole z prawdziwego zdarzenia powstało tu już w 1927 roku. Dziś
na żółto – pomarańczowej, suchej tunezyjskiej ziemi pola golfowe są
jak zielone oazy. Pełne eukaliptusów i palm daktylowych, zachwycają swą rozległością. Opinię najpiękniejszego ma 18-dołkowe pole
w Tabarce. Urocze miasto jest kurortem, który leży na zachodnim
wybrzeżu, u podnóża gór niedaleko granicy z Algierią.
Kto za sportem nie przepada, może ukryć się w ekskluzywnym
spa. Przecież Tunezja jest drugim na świecie, po Francji, centrum
thalassoterapii, czyli leczenia wodą morską. Jak to możliwe? U wybrzeży Tunezji Morze Śródziemne ma wielokrotnie wyższe zasolenie niż w Europie. Lecznicze działanie wody morskiej, piasku, alg
i błota z dna morskiego naprawdę potrafi zdziałać cuda. I nie ma
odrobiny przesady w stwierdzeniu, że w Tunezji można poczuć się
jak władca z "Baśni tysiąca i jednej nocy".

Koleseum El Jem
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Fot. Tomasz Keler (Wojciech Grela, Marcin Torbiński)

DARŁOWO
CO ROKU ZASKAKUJE

Darłowski festiwal Media i Sztuka przyzwyczaił publiczność, że z roku na rok oferuje
coraz więcej atrakcji z najwyższej półki. Tegoroczna edycja przebiła wszystkie
poprzednie. Momentami działo się tyle, że trudno było się zdecydować, czemu
poświęcić czas, bo wydarzenia rozgrywały się równolegle w dwóch, a momentami
nawet w trzech miejscach. Tradycyjnie głównym forum był wielki namiot rozbity
na plaży, do którego w każdej chwili mógł wejść każdy, kto miał ochotę.

p

o tym, jak praktycznie umarł Festiwal Gwiazd
w Międzyzdrojach a Karuzela Cooltury „odjechała” do Warszawy, festiwal w Darłowie stał
się głównym tego typu letnim wydarzeniem
na polskim wybrzeżu. Sprawdza się bezpretensjonalna formuła bezpośrednich spotkań
osobowości ze świata sztuki, dziennikarstwa, polityki i sportu z widzami. Świadomie używamy słowa „osobowości” a nie „gwiazd”, bo
taki właśnie bezpośredni kontakt wymaga od występujących osób
wykazania się czymś więcej niż tylko splendor popularności.
Goście darłowskiego festiwalu są osobowościami, mają dużo
i z sensem do powiedzenia. Dlatego każde ze spotkań miało swoją publiczność. Nawet dyskusje na wydawałoby się niszowe tematy przyciągały słuchaczy, którzy gotowi byli zrezygnować dla nich
z plażowania albo innych wakacyjnych przyjemności.
Trudno tu omówić wszystkie prezentacje. Parę miało szczególny

charakter. Na pewno należało do nich spotkanie z Danutą Wałęsową. Prezydentowa na dobre wyszła z cienia męża – legendy Solidarności. Pokazała się jako osoba bezpośrednia, otwarta i ciepła.
Wzbudziła żywe zainteresowanie także jako autorka głośnej książki autobiograficznej. W historii jej życia mogły się przejrzeć miliony Polek. Z pewnością nie przeżywały tak dramatycznych chwil
jak ona, ale dzieliły z nią znój codzienności w realiach PRL, troskę
o dzieci, inne kobiece doświadczenia, o których napisała. Kiedy
Danuta Wałęsowa komentowała książkę, a przez to swoje życie,
nie grała, nie starała się dobrze wypaść, była sobą. Publiczność
to czuła. Podziękowała pani Danucie długimi oklaskami i jeszcze
dłuższą kolejką proszących o autograf.
Trudno nie wspomnieć tu o innej pani – Zofii Kucównie. Znakomita aktorka nie tylko czytała fragmenty rozmaitych tekstów
literackich i dziennikarskich, ale także pięknie mówiła o życiu,
przyjaźniach, teatrze. Przyjemnością samą w sobie było słuchać
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pięknej polszczyzny, jaką się posługuje. Można by powiedzieć, że
to literatura w czystej postaci, tyle że mówiona.
Generalnie słowo było podczas darłowskiego festiwalu w centrum. Żywe, barwne i dowcipne w rozmowach gości. Zapisane
w książkach, bo tak się złożyło w tym roku, że niemal wszyscy bohaterowie festiwalowych prezentacji mogli się pochwalić własnymi publikacjami, które były przy okazji promowane. Było również
słowo ożywiające dramatyczne ludzkie historie w słuchowisku
przygotowanym przez Radio Koszalin (o prapremierze „Tartaku”
według prozy Daniela Odiji piszemy na kolejnych stronach odrębnie).
Dużo było oczywiście rozmów o mediach i samych mediów.
Wspomniane już Radio Koszalin jako współorganizator przygotowało atrakcje muzyczne w postaci finału konkursu o Bursztynowy
Mikrofon Radia Koszalin i występ gwiazdy – Elektrycznych Gitar.
Przez cały czas również prowadziło swój program z Darłowa, te-

stując przy okazji nabyty niedawno nowoczesny satelitarny wóz
transmisyjny. Swój dzień na festiwalu miały radiowa Trójka, a także
TVN.
Z punktu widzenia interesu promocyjnego Darłowa festiwal
okazuje się strzałem w dziesiątkę. Nie tylko media patronujące
imprezie dużo o niej mówiły. W migawkach newsowych odnotowały ją wszystkie główne stacje telewizyjne. Goście – dziennikarze
po powrocie do pracy w swych redakcjach z sympatią wspominali
darłowskie spotkania. Tak więc budowanie wizerunku Darłowa
jako miejsca idealnego dla rodzinnego wypoczynku, oferującego
poza słońcem i piękną plażą również niebanalną rozrywkę, postępuje. To dla przyszłości kurortu nie mniej ważne niż nowe chodniki
i ulice, powstające i planowane apartamentowce, czy inwestycje
w porcie.
Wypada pogratulować i czekać na przyszłoroczny festiwal Media i Sztuka.
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Trudna sztuka słuchania:
„Tartak” w Radiu Koszalin
Autor: Anna Makochonik / Foto: Marcin Torbiński

Andrzej Brzoska mówił z uznaniem: „Rzadko się zdarza, by stacja tak intensywnie promowała tak wyrafinowaną formę radiową jak słuchowisko”.

Słuchowisko, jedna z najszlachetniejszych form aktywności radiowej, niegdyś niezwykle
popularna, dziś zdecydowanie w odwrocie. Bo wymagające, pracochłonne,
dla nadawcy - kosztowne. Do nielicznych stacji, które kontynuują najlepsze
tradycje słuchowiska radiowego należy Radio Koszalin.

w

ubiegłym roku zrealizowało „Siedem dalekich rejsów” na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda.
Premiera miała miejsce w czasie
Bałtyk Festiwalu Media i Sztuka
2013 w Darłowie, gdzie zresztą
toczy się akcja książki. W tych samych okolicznościach – podczas
tegorocznej edycji festiwalu – Radio Koszalin zaprezentowało nową
produkcję, czyli „Tartak” Daniela Odiji. Wybór książek nie jest przypadkowy.
– Chcemy realizować słuchowiska na podstawie teksów dotyczących naszego regionu – wyjaśnia Piotr Ostrowski, prezes Radia
Koszalin. – „Tartak” opowiada o nas, o tym jak żyliśmy ponad de-

kadę temu, choć jak się okazuje, wciąż jest bardzo aktualny. Mam
osobisty stosunek do tej książki. Przyjaźnimy się z Danielem i jego
rodzicami od dwudziestu lat. Pamiętam jak książka powstawała, jej
pierwowzory. Wiele wątków ma swoje odbicie w rzeczywistości.
Akcja „Tartaku” ma miejsce w popegeerowskiej wsi i jest jej dojmującym obrazem. Odmalowanym bez upiększeń, naturalistycznie
i brutalnie. Bohaterem głównym jest Józef Myśliwski, właściciel tartaku, hodowca lisów, miejscowy krezus, satrapa i moralny impotent,
który najpierw odnosi sukces, a później bankrutuje, na dno ciągnąc
za sobą rodzinę. Bohaterem powieści jest też sama wiejska społeczność – ksenofobiczna, zdegenerowana alkoholem, biedna i podzielona. Znajdziemy w niej całą galerię postaci, w tym pierwowzory
prawdziwych osób, w tym literacki odpowiednik Andrzeja Leppera.
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W warstwie symbolicznej „Tartak” jest opowieścią o przeznaczeniu,
losie, śmierci i upadku człowieczeństwa.
Realizacja „Tartaku” rozpoczęła się w marcu br. Reżyserem i adaptorem tekstu jest Dariusz Błaszczyk, a realizatorem akustycznym
mistrz fachu – Andrzej Brzoska. W przeciwieństwie do subtelnych
„Siedmiu dalekich rejsów”, adaptacja „Tartaku” jest bardzo dynamiczna, z niezwykle rozbudowaną i sugestywną scenografię dźwiękową. – Wiele efektów, w tym plenerowych, zostało nagranych
specjalnie na potrzeby słuchowiska, włącznie z dźwiękami samego
tartaku – mówi realizator Andrzej Brzoska i dodaje: – Żyjemy w świecie obrazów, coraz trudniej się skupić, słuchać, ale widząc ile osób
chodzi ze słuchawkami na uszach po ulicy, sądzę że słuchowisko ma
potencjał i przyszłość.
Wśród plejady aktorów filmowych i teatralnych, którzy wzięli
udział w nagraniach aktorów znaleźli się m.in. Zdzisław Wardejn
(Myśliwski), Wiesław Komasa, Jan Wieczorkowski, Marcin Bosak
(narrator), Barbara Zielińska, Monika Kwiatkowska, Przemysław
Bluszcz, Paweł Szczęsny, Zdzisław Wardejn a jedną w jedną z ról
wcielił się wuj Daniela Odiji.
Obecny podczas premiery autor powieści przyznał, że adaptacja
wypadła dla niego samego zaskakująco. – Zawsze myślałem o tej
powieści w kategoriach metafizycznych, że opowiada o przemijaniu, tymczasem wychodzi na to, że jest świadectwem epoki i upadku moralnego. Miałem nadzieję, że świat który opisałem w „Tartaku”
przeminął, ale on, niestety, wciąż trwa. Konfrontacja tego, co miałem w głowie pisząc powieść z ożywionymi przez aktorów głosami
bohaterów wychodzi świetnie. Wielki podziw dla ludzi, którzy to
stworzyli. Jestem wielkim zwolennikiem przekładania literatury na
różne media oraz wolności artystycznej – podkreślił. – Cenię różne
odczytania mojej literatury przez reżyserów czy aktorów i zawsze jestem otwarty na ich wizję, nawet jeśli mija się ona z moimi wyobrażeniami. Książka jest napisana, odłożona na półkę i niech wycho-

Katarzyna Kużel i Cezary Szewczyk (oboje Radio Koszalin)
wują ją czytelnicy i artyści. Świetnie, jeśli ktoś chce po moje słowa
sięgać i je przetwarzać.
Oficjalna premiera słuchowiska na antenie Radia Koszalin odbędzie się wkrótce – 12 września br.
Daniel Odija pochodzi ze Słupska (rocznik 1974). Jest uznawany za
jednego z najzdolniejszych autorów urodzonych w latach 70., Debiutował zbiorem opowiadań „Podróże w miejscu”, wydał powieści: „Ulica”
(2001), „Tartak” (2003), „Szklana huta” (opowiadania; 2005), „Niech to
nie będzie sen” (2008) i „Kronika umarłych” (2010). Za „Tartak” Daniel
Odija nominowany był do nagrody Nike (2004).

Od lewej: Andrzej Brzoska (realizator, legenda Polskiego Radia), Piotr Ostrowski (prezes Radia Koszalin), Daniel Odija (autor zaadaptowanego tekstu).
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BURSZTYNOWY MIKROFON
DLA KASI POPOWSKIEJ

O muzyczny wymiar darłowskiego festiwalu Media i Sztuka dba Radio Koszalin.
Tegoroczna edycja adresowanego do debiutantów konkursu o Bursztynowy
Mikrofon odbyła się w nowej formule. W Darłowie zagrało tylko czterech
najlepszych wykonawców spośród prawie setki zgłoszonych.
Nagraniowym im. Czesława Niemena, co dla startujących dopiero
zespołów jest wartością niebagatelną.
Tegoroczny konkurs wygrała Kasia Popowska. Pokonała w finałowym muzycznym starciu Kingę i Karolinę Pruś (nagroda dziennikarzy), Hanzę oraz GGDuo.
Na scenie pojawił się również zespół Trabanda - zwycięzca poprzedniej edycji konkursu o „Bursztynowy Mikrofon”. Na koniec wystąpił znany wszystkim zespół - Elektryczne Gitary.

Fot. Mariusz Kuik

w

stępną selekcję, w tym roku
szczególnie ostrą, przeprowadzili dziennikarze radia. Z każdym
rokiem chętnych do wystąpienia
przed darłowską publicznością
przybywa. Nic dziwnego – nagrodą jest 5 000 zł oraz możliwość
wykorzystania 50 godzin w Studiu
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TOP MODEL
na MIELEŃSKIEJ PLAŻY
Autor: Marta Firlej / Foto: Wojciech Grela

w

ielu chciało podejrzeć, co telewizja TVN nagrywa na plaży przed
mieleńskim apartamentowcem
DUNE. Ochrona była czujna, trzymając ciekawskich na dystans.
Jednak obecność Joanny Krupy
i Michała Piróga pozwalała się domyślać, co się tam działo. I nie są
to domysły bezpodstawne! W Mielnie kręcony był jeden z odcinków programu TOP MODEL.

Bazą ponad stuosobowej ekipy realizacyjnej był apartamentowiec DUNE. Restauracja pełniła podwójną funkcję – swoją typową
i garderoby z szalejącymi fryzjerami i makijażystkami. Przez moment
jej wnętrze było również studiem telewizyjnym. Trzy dni zdjęć, trzy
dni pracy od świtu do zmroku.
Ponieważ nakręcony w Mielnie odcinek TVN pokaże dopiero we
wrześniu, zgodnie z dżentelmeńską umową nie możemy zdradzić,
jaki przebieg miał casting i jakie zapadły decyzje. Możemy jednak
pokazać kilka obrazków z planu zdjęciowego.
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Amelia Maria Bochno

Inga Gębura

Julia Baczyńska

Julia Filowiat

Julia Telega

Karina Kujawa

Małgarzata Olewicz

Marta Mikołajczyk

Natalia Szymczak

Nikola Sowa

Oliwia Osińska

Weronika Król

Weronika Małgorzata Pilarska

Weronika Narejko

Paulina Lubelfeld

Zuzanna Lesnau
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MAMY
PRZEŻYWAŁY NAJBARDZIEJ
Foto: Marcin Torbiński

t

akie kandydatki do tytułu MISS estrada
w Galerii EMKA gościła po raz pierwszy.
Szesnaście dziewczynek startowało (26
lipca br.) w regionalnych eliminacjach konkursu, który nie był typowym sprawdzianem urody, a raczej wdzięku i talentów.
Takie wybory odbywają się w Polsce po raz pierwszy. Finalistki
spotkają się w październiku w Warszawie. Lokalnie castingi były
prowadzone prawie przez dwa miesiące. Chodziło o wyłonienie
małych osobowości poprzez prezentację talentów kandydatek.
Wybory przygotowała i przeprowadziła koszalińska Agencja Image, która jest licencjonowanym organizatorem takich imprez. Jej

właścicielka, Agata Dobrowolska, mówi: – To była przede wszystkim
zabawa dla dzieci i rodziców.
WERDYKT JURY
Mała Miss Pomorza 2014 w kategorii młodszej: Marta Mikołajczyk
Mała Miss Pomorza w kategorii starszej: Karina Kujawa
Mała Miss Internetu 2014 w kategorii młodszej: Zuzia Lesnau
Mała Miss Internetu 2014 w kategorii starszej: Inga Gębura
Mała Miss Foto w kategorii młodszej: Nikola Sowa
Mała Miss Foto w kategorii starszej: Julia Telega
Mała Miss Galerii EMKA: Julia Baczyńska

42 SPOŁECZEŃSTWO

Fot. Jarosław Gaszyński
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Przywrócił
blask Rivie
Autor: Andrzej Kus

Witomierz Witkowski. To właśnie dzięki niemu legendarna łódź premiera PRL Józefa
Cyrankiewicza znowu oszałamia swoim wyglądem. Szkutnik przeprowadził remont dla
stoczni jachtowej Marina Yachting, która wygrała rządowy przetarg. – Ta motorówka
to dzieło sztuki pod każdym względem - przyznaje.

t

aką motorówką pływali: Brigitte Bardot,
Sean Connery, Brad Pitt czy Sophia Loren.
U nas zasłynęła tym, że używał jej premier
rządu PRL Józef Cyrankiewicz. Riva Super
Florida w latach 60. kosztowała nawet
150 tysięcy dolarów. Teraz jej wartość jest
znacznie wyższa, choć trudna do określenia. Szczególnie modelu,
który remontowany był w stoczni Marina Yachting w Szczecinie.

– To prawdziwa perełka, jak dla mnie egzemplarz bezcenny.
W jachtingu Rivę można uznać za małe dzieło sztuki – mówi Marcin Raubo, prezes Marina’Club ze Szczecina, który wygrał przetarg ogłoszony przez Centrum Usług Wspólnych.
– Gdy przyjechała do nas jej stan wydawał się średnio dobry.
Nie spodziewałem się wówczas, że może to być aż tak wymagające i zaskakujące zadanie. Miały być przeprowadzane naprawy
na burcie, należało wymienić kilka klepek. Więcej kłopotów mia-

Fot. Andrzej Kus

ło sprawiać odrestaurowanie okuć chromowanych – dopowiada
Witomierz Witkowski, szkutnik Marina`s Club. – Gdy zaczęliśmy
prace – nie wyglądało już tak kolorowo. Połowa dna była zgnita,
do wymiany. Wcześniej, bez odpowiedniego wysuszenia musiała
być nałożona gruba warstwa żywicy.
To nie koniec kłopotów. Do wymiany był także zład w części rufowej, również fleki na burcie.
– Na ogół tak to wygląda, wiem z doświadczenia. Wychodzi 20 –
30 procent więcej rzeczy niż się zakłada. Dopiero w trakcie widać
co jest pod farbą, pod sklejką. Tak było i w tym przypadku. Urzędnicy powiedzieli, że nie są w stanie więcej zapłacić. Postanowiliśmy, że naprawimy to w ramach ceny ustalonej wcześniej.
Prace remontowe trwały pół roku. Kosztowały około 170 tysięcy
złotych.
– Ściągnęliśmy nową kierownicę bezpośrednio z fabryki Rivy
we Włoszech. Dzięki szczecińskiej firmie kupiliśmy także oryginalny lakier do pokrycia kadłuba – przyznaje Witkowski. – Zdecydowana większość części została oryginalna.
Riva nie wymagała naprawy silnika, który był po remoncie.
Mimo że motorówka ma dokładnie 50 lat, licznik wskazuje zaledwie 90 motogodzin.
– Silnik źle był jednak osadzony. Był wyjmowany wcześniej do
kapitalnego remontu, który mechanicznie przeprowadzony był
zresztą doskonale. Ponowny montaż pozostawiał wiele do życzenia. Połączenie z wałem było mocno naciągane, źle zachowane
kąty. Przy uruchomieniu przenosiło się do na obudowę drewnianą, co było przyczyną uszkodzenia stępki. Wszystko jednak zostało naprawione i teraz jest naprawdę rewelacyjna.
Szkutnik przyznaje, że motorówka nie powinna być już regularnie użytkowana.
– Zabytkowa łódź, z historią, powinna być wykorzystywana

Fot. Jarosław Gaszyński
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Aktualnie Witomierz Witkowski pracuje między
innymi nad odrestaurowaniem jachtu typu
Vega z 1964 roku. – Sprowadzony został z okolic
Wolina. Studenci chcieli go wyremontować
i popłynąć nim dookoła świata. Przerosło ich
to. Łódź przygotowana jest już do remontu,
który najpewniej potrwa kilka lat – przyznaje.

Fot. Jarosław Gaszyński

w pokazowych imprezach. Wyprodukowany jest przez włoską firmę znaną i cenioną na całym świecie. Technologia jednak odeszła już w zapomnienie. Jest niewiele takich egzemplarzy w pełni
sprawnych, gotowych do pływania. Jej miejsce powinno być w cichym, suchym miejscu. Należy serwisować ją oczywiście, czasami
spuścić na wodę. Ale bardzo ostrożnie.
Witomierz Witkowski pracował dawniej w Stoczni Szczecińskiej.
Później otworzył własną działalność. Jego klientami w większości
byli Niemcy, ale nie tylko.
– W latach 90. robiłem Olandra. Jednak najstarszą jednostką
był należący do Jacht Klub AZS „Nadir”. To jacht zbudowany najprawdopodobniej w Szwecji około 1906 roku. Moje zajęcie to nie
tylko praca ale przede wszystkim pasja. Ludzie o tym wiedzieli.
Zdawali sobie sprawę z tego, że wkładam w to całe serce, dlatego nigdy nie potrzebowałem reklamy. Od kilku lat już mocno
przystopowałem, właściwie od momentu, gdy skończyłem 60 lat.
Obecnie mam 67 i teraz staram się pracować nad tym, by przekazać to wszystko moim pracownikom. Korzystają już z moich doświadczeń, co mnie bardzo cieszy. Mam nadzieję, że nasza doskonała współpraca sprawi, że będę miał odpowiednich następców
– podsumowuje.
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Black widow
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W

tym sezonie duet Dolce & Gabbana oddaje hołd kobietom
silnym i zdecydowanym. W dalszym ciągu inspiruje się Włochami,
opierając się na emocjach, porywczości i pobożności Sycylijczyków.
Proponuje sporą ilość wykończeń, m.in. ciężkie tkaniny, dominację
czerni, głębokiej czerwieni i złota, bogato zdobioną biżuterię. Oczywiście nie zabrakło także koronki, która jest niekwestionowanym
symbolem elegancji i subtelności. Może szczycić się swoim ponadczasowym pięknem. Nigdy nie wychodzi z mody i jest mocno ko-

biecym akcentem. Dzięki koronkom ubiór jest bardziej tajemniczy,
romantyczny, a jednocześnie dramatyczny.
My proponujemy Państwu fotograficzną wariację na temat koronek
autorstwa Wojciecha Gruszczyńskiego w stylizacjach Olgi Kurennej.
FEMME FATALE - kobieta fatalna, przynosząca zgubę mężczyźnie, sprowadzająca nieszczęście, łamiąca jego serce, karierę, życie.
<fr.> (Słownik wyrazów obcych, pod red. Elżbiety Sobol, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996).
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Zdjęcie/koncept: Wojciech Gruszczyński
Stylizacja:Olga Kurenna
Makijaż:Karolina Maciejewska
Pozowała:Angelika Karabin
Asystowali: Marek Brzeziński i Natalia Snoch
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Fot. Marcin Torbiński

POPIS
PROJEKTANTEK
THE NORTH FASHION

N

ie mamy wątpliwości, że tak właśnie powinna promować
się Politechnika Koszalińska. Jej studentki z Instytutu Wzornictwa
zorganizowały na początku lipca pokaz swoich prac, który był wyjściem z murów uczelni w stronę środowiska. Dynamiczny, bogaty,
różnorodny.
Formalnie The North Fashion to studenckie koło naukowe, działające przy Instytucie Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej. Pokaz w
Teatrze Variete Muza (3 lipca br.) był pierwszym przez nie zorganizowanym. Samodzielnie – warto podkreślić. Z własnej inicjatywy,
ogromnym nakładem pracy, ale także materialnym, bo przygotowanie projektów to także konkretne wydatki. Wszystko po to, jak

stwierdziła przewodnicząca koła, Marta Borowska, by pokazać, że
wzornictwo, to nie tylko projektowanie mebli czy przedmiotów codziennego użytku. To także moda, w której niuanse wgryzają się w
Koszalinie bardzo zdolne projektantki.
Prezentacja składała się z trzech części. Rozpoczęłą się pokazem
dyplomowym studentów z Pracowni Tkaniny i Ubiory. Później były
projekty biżuterii, a na finał - 9 kolekcji projektantek The North Fashion (każda pokazała po cztery sylwetki). Na wybiegu stanęły – to
również warte podkreślenia – dziewczyny wybrane przez The North
Fashion w drodze otwartego castingu a nie zawodowe modelki.
Wypadły bardzo profesjonalnie. Im również należą się gratulacje.
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Czym jeżdżę?

CORAZ WIĘCEJ
INTELIGENCJI NA DRODZE
Autor: Agnieszka Mielcarek

Płynne, wyraźne linie oraz muskularne powierzchnie i krawędzie charakteryzują
wypielęgnowaną sportową elegancję mercedesa nowej Klasy C. Poprawiona
aerodynamika, przyjemne pneumatyczne zawieszenie i szereg inteligentnych
rozwiązań zaczerpniętych z Klasy S sprawiają, że luksusowy sedan spełni
pragnienia nawet najbardziej wymagającego kierowcy.

p

rojektanci koncernu Mercedes-Benz od dziesięcioleci słyną z innowacyjności. To w biurze
projektowym Mercedesa po raz pierwszy pojawił się pomysł pierwszego auta ze strefą kontrolowanego zgniotu, pierwszy system ABS czy
pierwszy samochód z wysokoprężnym silnikiem.
Również dziś Mercedes-Benz wyznacza trendy w tworzeniu komfortowych, ekologicznych i przyjemnych w prowadzeniu pojazdów.
W najnowszym dziele konstruktorów ze stajni Mercedesa nie
zabrakło znanych z limuzyn klasy S rozwiązań takich, jak Mercedes-Benz Intelligent Drive, Mercedes-Benz Connect czy BlueEFFECIENCY. Również zewnętrznie popularny sedan upodobnił się
do luksusowych braci. Auto nabrało elegancji oraz zyskało konsolę
środkową przypominającą tę dostępną w Klasie S. Nowa Klasa C
to 4686 mm długości (o 95 mm więcej od poprzednika), 1810 mm
szerokości (40 mm więcej) oraz 1442 mm wysokości. Zmienił się
także rozstaw osi – jest on większy o 80 mm i wynosi 2840 mm. Dostępny w samochodzie bagażnik ma 480 litrów objętości.
Jednak to, co czyni z Mercedesa Klasy C wyjątkowym samochodem, to szereg inteligentnych technologii ukrytych pod maską auta
oraz w konsoli informacyjno-rozrywkowej.
Niebieski dla środowiska
Mercedes-Benz postanowił zrewolucjonizować podejście do zużycia paliwa i emisji spalin. Z myślą o środowisku została stworzona

technologia BlueEFFECIENCY. Jest ona praktyczną odpowiedzią
na ideę bezemisyjnej jazdy samochodem.
Nowy Mercedes Klasy C ma aerodynamiczny kształt, który nie
tylko uszlachetnia linię samochodu, lecz także pozwala na oszczędność paliwa poprzez poprawienie ergonomii względem oporów
powietrza podczas jazdy. Ponadto, do stworzenia tej wyjątkowej
konstrukcji zastosowano szereg ultrawytrzymałych i nowoczesnych
materiałów. O  20 proc. zwiększono udział aluminiowych części
w samochodzie, przez co uzyskano pojazd nawet o 100 kg lżejszy
od poprzednika. Auto zbudowano na tylnonapędowej platformie
MRA i obniżono środek ciężkości. Mniejsza masa samochodu przekłada się na mniejsze zużycie paliwa.
Samochody nowej Klasy C zostały wyposażone w trzy rodzaje
silników. Pierwszy z nich to wysokoprężny C 220 BlueTEC o pojemności 2,2 l z 170 KM oraz momentem obrotowym 400 Nm. Auto
rozpędza się do 100km/h w ciągu 8,1 s i pali średnio 4-4,1 l/100
km. Dostępne są także dwa silniki benzynowe, różniące się pojemnością, liczbą koni mechanicznych oraz momentem obrotowym.
Oba wykazują podobne spalanie – średnio trochę powyżej pięciu
litrów benzyny na 100 km. Silnik C 180 ma pojemność 1,6 l i 156
KM oraz 250 Nm momentu obrotowego. Silnik C 200 (2,0 l) to 184
KM i 300 Nm momentu obrotowego.
W planach jest zaprezentowanie nowej Klasy C z 1,6-litrowym
silnikiem Diesla (115 KM i 280 Nm lub 136 KM i 320 Nm) oraz 2,2litrową jednostką w wersjach o mocy 115, 204 i 170 KM. Poza tym
będzie jeszcze pięć wersji silników benzynowych generujących od
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156 do 238 KM. Producent zaprezentuje także odmianę hybrydową
oznaczoną jako C 300 BlueTEC HYBRID. Jej zespół napędowy będzie złożony z 204-konnego silnika Diesla i 27-konnego motoru elektrycznego. Średnie spalanie hybrydy powinno wynosić 3,9 l/100 km.
W silnikach samochodów nowej Klasy C silniki benzynowe niewielkie zużycie paliwa zawdzięczają napędzanej spalinami turbosprężarce połączonej z bezpośrednim wtryskiem paliwa oraz modernizacji procesu spalania. W luksusowym sedanie ograniczono
także emisje szkodliwych dla środowiska substancji, m.in. tlenków
azotu odpowiedzialnych za kwaśne deszcze, poprzez zastosowanie
najnowocześniejszych systemów katalizatorów. Ponadto, auta nowej Klasy C są wyposażone w funkcję ECO Start-Stop, rekomendację biegu, specjalne tryby jazdy i sugerowanie najekonomiczniejszej trasy.
Uaktywnij zmysły podczas jazdy
Gdy myślimy o oświetleniu samochodu, mamy najczęściej na
myśli reflektory. Mercedes-Benz udowadnia, że równie ważne, co
dobre oświetlenie drogi, jest także rozjaśnienie wnętrza samochodu. W mercedesach nowej Klasy C dostępne są trzy kolory diod
LED, a także pięć poziomów jasności, które pozwolą na dopasowanie oświetlenia do naszego nastroju i potrzeb.
Nastrój we wnętrzu luksusowego sedana ze stajni Mercedesa
buduje też system nagłośnienia sorround Burmester z 13 wysoko
wydajnymi głośnikami, dziewięciokanałowym wzmacniaczem DSP
o wyjściowej mocy 590 watów.
Dotknij mnie – zdaje się mówić panel dotykowy, wbudowany do
obsługi systemu informacyjno-rozrywkowego. Jego obsługa jest
wygodniejsza niż kiedykolwiek. Do sterowania wystarczy przesunięcie palcem, uszczypnięcie czy gest. Zastosowano także technologię
rozpoznającą ręczne pismo.
Informacje o prędkości, odległości od miejsca docelowego czy
o niebezpieczeństwach na trasie pojawiają się w miejscu naturalnym
dla naszych oczu – w odległości dwóch metrów od auta, na wysokości wzroku kierowcy. Taki system jest zdecydowanie bezpieczniejszy.
Kierowca nie musi odrywać oczu od trasy, aby sprawdzić potrzebne
wiadomości. Intensywność wyświetlania informacji jest uzależniona
od warunków atmosferycznych i stopnia nasłonecznienia.
Przyjemność z jazdy to nie tylko magia łatwo prowadzące się
auta, lecz również opcjonalny panoramiczny dach odsuwany. Może
się on zatrzymać na trzech wysokościach, w zależności od prędkości, jaką osiąga w danej chwili samochód. Automatyczna regulacja
uchylenia dachu to nie tylko podniesienie komfortu jazdy, lecz także ekonomiczniejsza jazda. Obniżenie dachu przy większych prędkościach poprawia ergonomię i obniża spalanie.
Z bezpieczeństwem na ty
Nowy Mercedes Klasy C jest zdecydowanie inteligentnym autem, dbającym o bezpieczeństwo kierowcy i pasażerów. Oprócz

wyświetlania informacji tuż nad drogą, zastosowano także rozwiązania interweniujące w sposób prowadzenia samochodu, gdy jest
konieczne. System DISTRONIC PLUS z asystentem układu kierowniczego pomaga w utrzymaniu bezpiecznego odstępu między samochodami i nie pozwala na nieoczekiwanie zjechanie z pasa ruchu.
BAS PLUS i hamulec PRE-SAFE zmniejszają ryzyko kolizji w ruchu
miejskim: na skrzyżowaniach czy przy przejściach dla pieszych.
Dużym zagrożeniem przy długich i dość monotonnych trasach
jest znużenie kierowcy, powodujące jednosekundowy sen kierowcy. Inteligentny sedan Mercedesa zauważa oznaki zmęczenia prowadzącego pojazd i komunikatami dźwiękowymi oraz graficznymi
wymusza skupienie i uwagę. Wszystko dzięki zastosowaniu technologii ATTENTION ASSIST.
Adaptacyjny system oświetlenia jest niezwykle przydatny podczas nocnej jazdy. Automatycznie regulowana jasność reflektorów
jest kompromisem pomiędzy doskonałym oświetleniem szlaku
przed samochodem oraz brakiem oślepiania jadących z naprzeciwka kierowców. W połączeniu z jednostronnym przyblokowywaniem
kół przy zauważeniu przeszkody w martwym punkcie lusterek, poprawia to znacznie bezpieczeństwo jazdy. Gdy kierowca ignoruje
ostrzeżenia wysyłane przez systemy bezpieczeństwa, samochód
samoczynnie zmniejsza prędkość do bezpiecznego pułapu.
Mercedes nowej Klasy C jest nie tylko eleganckim autem, uszlachetnionym dzięki technologiom i elementom wyglądu Mercedesów Klasy S, lecz również pojazdem bezpiecznym. Podczas wypadku dużym zagrożeniem jest pracujący silnik. W nowym Mercedesie
Klasy C auto w chwili kolizji odłącza silnik, minimalizując ryzyko
zapalenia się pojazdu. Dzięki obecności systemu Mercedes-Benz
Connect samochód wysyła do odpowiedniej centrali ratunkowej
dane GPS o miejscu wypadku. Ponadto, nad bezpieczeństwem
kierowcy i pasażerów czuwa system wielu poduszek powietrznych.
W samochodzie obecne są adaptacyjne czołowe i boczne poduszki
powietrzne dla kierowcy oraz pasażera, poduszka chroniąca kolana
kierowcy, a także poduszki nadokienne.
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Co może spotkać
nasze stopy?
AUTOR: Agnieszka Mielcarek

Statystyczna Polka pielęgnacji stóp poświęca mniej niż pół minuty dziennie.
To stosunkowo niewiele, jeśli pomyślimy o tym, jak ważną rolę w naszym życiu
one odgrywają. Na jakie urazy i schorzenia narażone są stopy?
W czym może nam pomóc specjalista podolog?

k

ażdego dnia przemierzamy przynajmniej kilka kilometrów: po domu, w pracy, podczas biegu. Przez
cały ten czas stopy muszą poradzić sobie z uniesieniem kilkudziesięciu kilogramów naszego ciała.
W zadaniu tym nie pomagają wysokie obcasy, najczęściej z wąskimi
noskami, z nieoddychających materiałów, nadmiarowe kilogramy
czy nieprawidłowe obcinanie paznokci. Na stopach pojawiają się
wtedy odciski, modzele, haluksy, pięty zaczynają pękać, a paznokcie wrastać. Jak poradzić sobie z problemami stóp?
Nauka o stopach
We wszelkich problemach ze stopami może nam pomóc specjalista podolog zajmujący się diagnozowaniem i leczeniem chorób
stóp. Osoba wykonująca zawód podologa musi mieć szeroką wiedzę z zakresu dermatologii, opatrywania ran, ortopedii, chirurgii.
W Niemczech istnieją szkoły zawodowe, w których trzyletnia nauka podologii kończy się państwowym egzaminem zawodowym.
W Polsce brakuje na razie uregulowań prawnych związanych z wykonywaniem tego zawodu.
W krajach Europy Zachodniej usługi podologiczne są traktowane na równi z pracą dietetyka czy fizjoterapeuty i są refundowane
przez narodową służbę zdrowia. Pomoc podologa jest szczególnie
ważna u osób starszych, cierpiących na cukrzycę. Szacuje się, że 85
proc. amputacji stóp w wyniku powikłań cukrzycowych można byłoby uniknąć, gdyby o stopy dbano w sposób prawidłowy. W krajach
Zachodu rozwiązaniem problemu tzw. stopy cukrzycowej są wizyty
u specjalisty, który regularnie dba o odpowiednią pielęgnację nóg.
Do podologa, oprócz diabetyków, zgłaszają się osoby z reumatyzmem, nieprawidłowym stawianiem stopy oraz ze zmianami na
stopach – brodawkami, odciskami, modzelami, haluksami czy pękającymi piętami.
Góry, doliny…
Ten ostatni problem może mieć zarówno podłoże genetyczne,
jak i środowiskowe. Niektóre osoby wykazują większą tendencję niż
inne do pękania pięt, jednak o wiele częściej jest to wynik braku
pielęgnacji stóp, nadmiaru kilogramów i nieprawidłowej diety ze
zbyt małą ilością składników odżywczych, płynów i witaminy A.
Skóra na pięcie jest dwa razy grubsza niż na innych częściach ciała
i składa się z aż 60 warstw. Pięty są grubsze, ponieważ chroniły chodzącego na boso człowieka przed urazami mechanicznymi. Dziś, kiedy chowamy stopy w skarpetkach i butach, takie ewolucyjne zabezpieczenie może nam dostarczać problemów, ponieważ zrogowaciała
skóra nie ma gdzie się zetrzeć. Brak regularnego namaczania i ścierania obumarłego naskórka może być przyczyną pękania pięt. Najczęściej bruzdy dotyczą tylko martwego naskórka. U osób z predyspozycjami genetycznymi pękanie może sięgać nawet skóry właściwej, co
związane jest z dużym bólem podczas chodzenia i krwawieniem.

Na powierzchni 1 cm kw. pięty mamy aż 60 gruczołów potowych
i ani jednego gruczołu łojowego. Brak naturalnego natłuszczenia
skóry pięty powoduje jej obsuszenie i spadek elastyczności, a od
tego już krótka droga do bolesnych bruzd. Przy pierwszych objawach wysuszonego naskórka na pięcie należy rozpocząć regularną pielęgnację stóp – powinno się je codziennie na 3-5 minut
namaczać, ścierając przy okazji tarką nadmiar zrogowaciałej skóry,
a następnie kremować. Dostępne w aptekach i drogeriach środki
zawierają mocznik. W składzie niektórych preparatów można znaleźć go również pod nazwą karbodiamid. Jest on składnikiem występującym w naturalnym czynniku nawilżania skóry. Rozpulchnia
skórę pięty, pozwalając na wnikanie w jej głąb cząsteczek wody.
W preparacie nie powinno być go mniej niż 30%.
Do pielęgnacji pękających pięt warto też wykorzystać czystą witaminę A, dostępną w aptece. Związek ten odpowiedzialny jest za integralność błony komórkowej, reguluje pracę komórek nabłonkowych,
a także ich wzrost. Przed użyciem preparatu z witaminą A należy namoczyć stopy, a następnie nanieść kilka kropel witaminy i posmarować pięty kremem. Najlepiej ten zabieg wykonywać wieczorem.
Kiedy pęknięcia sięgają skóry właściwej i krwawią, należy udać
się do specjalisty – podologa lub dermatologa. Proces leczenia będzie w takim przypadku długi i będzie się opierał przede wszystkim
na regularnej pielęgnacji stóp. Zwykle na wizyty u podologa trzeba
się wtedy zgłaszać co dwa tygodnie, a w czasie zabiegu specjalista
będzie szlifował zrogowaciałą skórę przy użyciu frezarki diamentowej. Pomiędzy zabiegami istotna jest także samodzielna dbałość
o stopy – ich namaczanie i nawilżanie odpowiednimi preparatami.
Bolesny wirus
Częste wizyty na basenie, w saunie czy na plaży powodują wzrost
ryzyka zakażenia się wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV). Powoduje on wiele rodzajów brodawek: występujące na całym ciele (vulgaris), dotykające tylko młode (juvenilis) lub tylko starsze (senilis)
osoby, a także bardzo popularne brodawki na stopach (plantaris).
Istnieją dwie odmiany brodawczaka: HPV1 (powodujący duże i głębokie zmiany) oraz HPV2 (rozsiane, płytkie brodawki). Brodawki na
stopach czy dłoniach są nazywane najczęściej kurzajkami.
Czasem ciężko jest na stopie odróżnić zmianę wywołaną przez wirusa od odcisku. Zwykle brodawki wirusowe pojawiają się przy spadku odporności, np. w wyniku stresu czy przebytych przeziębień. Mają
zwykle kalafiorowaty kształt, twardy na obrzeżach z czarnym czub-

kiem. Często grupują się w kolonie, co utrudnia ich pozbycie się.
Każdą kurzajkę należy bezwzględnie usunąć – najlepiej pod okiem
specjalisty. Samodzielne wyłuszczanie ich cążkami prowadzi najczęściej do rozsiania zmian i zakażenia najbliższych osób. W aptekach
dostępne są preparaty zawierające kwas salicylowy lub mlekowy,
lecz ich skuteczność jest umiarkowana. Czasem skuteczna jest terapia lapisem, czyli azotanem srebra. Należy jednak uważać, bo środek
ten intensywnie brudzi i praktycznie nie można go sprać z tkanin.
Specjalista może wymrozić brodawkę przy użyciu ciekłego azotu, który może mieć nawet -1950C. Alternatywą jest wypalanie ich
wiązką laserową lub klasyczne łyżeczkowanie przez chirurga.
Nagniotek czy modzel?

Wrastające paznokcie
Historia z wrastającymi paznokciami zaczyna się najczęściej od
bolącego, zaczerwionego miejsca wokół jednego z paluchów.
Mógł być to wynik skaleczenia podczas obcinania paznokci, urazu,
np. przytrzaśnięcia, usuwania brudu spod paznokcia metalowymi
narzędziami lub nieumiejętnego obcięcia paznokcia u stopy na
okrągło. Potem pojawia się olbrzymi ból, może pojawić się zakażenie, ropa. Wtedy konieczna jest interwencja chirurga.
Aby przeciwdziałać ostateczności, jaką jest wycinanie fragmentów
lub całych paznokci chirurgicznie, należy zgłosić się do specjalisty
jak najwcześniej. Pomoże on obciąć odpowiednio paznokieć, może
założyć też klamry – sam zabieg jest bezbolesny. Po raz pierwszy w leczeniu wrastających paznokci klamry zostały zastosowane w 1964 r.
Istnieją różne rodzaje klamr, dobieranych w zależności od wielkości
paznokcia i stopnia zniekształcenia. Są klamry plastikowe (tańsze)
oraz klamry metalowe (droższe). Klamry plastikowe nie mogą być
zakładane na paznokcie, w których pojawił się stan zapalny.
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Często do pedologów zgłaszają się osoby z haluksami. Są to
takie zmiany zwyrodnieniowe w pierwszej kości śródstopia, które
powodują jej wybrzuszenie od strony zewnętrznej z jednoczesnym
zgięciem palucha ku innym palcom. W dużej mierze haluksy są
sprawą dziedziczną – pojawiają się wtedy u nawet młodych dziewczyn. Niekiedy jednak występują jako efekt noszenia butów ze zbyt
wąskimi czubkami lub popularnych japonek, powodujących przykurcz palców.
Gdy zmiana jest stosunkowo niewielka, podolog może poradzić
noszenie specjalnych wkładek, pelotów, oddzielających paluch od
reszty palców. Możliwe jest także stosowanie aparatów korekcyjnych na dzień lub na noc. Są one rodzajem szyny.
W zaawansowanym stadium haluksa konieczna jest operacja.
Możliwe jest chodzenie już 2-3 dni po zabiegu. Przez pierwszych
sześć tygodni należy nosić specjalne obuwie ortopedyczne. Po tym
czasie można zakładać już swoje własne buty.

A
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Gdy paluch się koślawi

A

Innym problemem stóp, często mylonym z brodawkami, są odciski. Tworzą się, gdy nosimy niewygodne, niedopasowane do naszej
stopy obuwie lub gdy w sposób nieprawidłowy stawiamy kroki.
Odciski to zrogowacenia skóry, które powstają jako odpowiedź na
czynnik drażniący stopę. Najczęściej zaczynają się od zaczerwienienia, następnie tworzy się rdzeń odcisku, wrastający w żywą tkankę
i powodujący ból. Cały odcisk najczęściej ma żółtawą barwę z ciemniejszym rdzeniem.
Istnieją dwa rodzaje odcisków: nagniotki i modzele. Nagniotki są
małe jak ziarnka grochu, stwardniałe i błyszczące. Modzele z kolei
są duże, dość miękkie, otoczone zaczerwienioną skórą. Tworzą się
najczęściej pod palcami na podeszwie stopy. O ile z nagniotkami
może próbować sobie poradzić w warunkach domowych namaczaniem i środkami zmiękczającym zawierającymi kwas mlekowy lub
salicylowy, to z modzelami udajmy się do specjalisty, bo ich usunięcie jest trudne.
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KOLORY NA KOBIECEJ GŁOWIE
Autor: Agnieszka Mielcarek

Najpierw oczy, potem włosy – najczęściej w takiej kolejności podświadomie patrzymy
na inną osobę. Fryzura i jej kolor wiele mówią o charakterze właścicielki. Jakie środki
stosowały kobiety od wieków, aby nadać swoim włosom odmienną barwę
od naturalnej? Jaka jest historia farb do włosów?

Jak robili to starożytni
Mieszkańcy basenu Morza Śródziemnego naturalnie w większości są osobami ciemnowłosymi. Dodatkowo panujący w tych rejonach upał sprawia, że włosy
muszą być starannie pielęgnowane, aby nie zalęgły się w nich
pasożyty. Sposobem starożytnych Egipcjan na utrzymanie
higieny głowy było ogolenie jej
i noszenie peruk wykonanych
z ludzkich włosów lub z sierści zwierząt. Pożądanym kolorem peruk była głęboka czerń
z niebieskimi lub czerwonymi
odcieniami, uzyskiwana przez
farbowanie henną i indygo.
Egipcjanie opracowali także
preparat, który maskował siwiznę. Przygotowywany był z cielęcej krwi gotowanej w oliwie.
W starożytnej Grecji i Rzymie
najbardziej pożądanym kolorem włosów, ze względu na
swoją rzadkość, był blond. Brunetki nakładały na włosy mieszaninę gliny i popiołu, płukały je w rumianku i wystawiały na działanie promieni słonecznych. Przy cierpliwym stosowaniu takiej procedury, włosy nieznacznie jaśniały. Innym
sposobem, zaczerpniętym od ludów germańskich, na rozjaśnienie
włosów było zastosowanie mydła z tłuszczu koziego, wymieszanego
z popiołem z drzew bukowych. Bogatsze damy mogły pozwolić sobie na kupno warkoczy germańskich i słowiańskich niewolnic, które
były upinane tak, aby zakryły naturalnie ciemne włosy kobiety.
Anioły i demony
W średniowieczu poszukiwanym kolorem włosów, podobnie jak
w starożytnym Rzymie, był złocisty blond. Kojarzony był on z czystością duchową i aniołami. Na większości średniowiecznych ob-

razów święte i święci przedstawiani są jako jasnowłose postaci. Co
ciekawe, niepożądanym kolorem włosów był rudy, utożsamiany
z szatanem. Dlatego modne były także kruczoczarne włosy w połączeniu z charakterystyczną dla rudowłosych bladą cerą. W XIV wieku opracowano skuteczną czarną farbę, w której skład wchodziły
łupiny orzecha włoskiego, dębowa galas (czyli patologiczna narośl
na drzewie), tlenek ołowiu i siarczan miedzi.
W renesansie moda zmieniła się i pożądanym kolorem włosów
stał się miedzianozłoty. Uzyskiwano go dzięki zastosowaniu włoskiej
receptury farby do włosów, w której skład wchodziły związki glinu,
czarna siarka i miedź. Taką miksturę nanoszono na włosy i wystawiano na słońce aż do wyschnięcia. Popularne było także nacieranie
włosów niedźwiedzim sadłem lub sodą kaustyczną i poddawanie
ich działaniu promieni słonecznych.
Sposobem na przyciemnienie włosów było czesanie ich zrobionym z ołowiu grzebieniem. Ołów osadzał się na włosach i reagował
z zawartą we włosach siarką, dając ciemne siarczki.
Od nazwy fryzury
Nowoczesne
farbowanie
włosów rozpoczęło się od
odkrycia nadtlenku wodoru
w 1818 r., zaprezentowanego
jako rozjaśniacz do włosów
w Paryżu w 1867 r. i reklamowanego jako „fontanna młodości”. W latach 80. XIX w. do
użytku weszły barwniki aminowe, skutecznie zmieniające
kolor włosów, lecz niezwykle
uczulające. W 1905 r. Eugène
Schueller, młody, zdolny chemik dostał propozycję od
pewnego paryskiego fryzjera
wymyślenia na jego potrzeby bezpiecznej farby do włosów. W 1907 r. udało się mu
opracować formułę, która minimalizowała uczulenia. Potrzebował
dwóch lat, aby odnotować pierwszy zysk. Niedługo później udało
się Schuellerowi sprzedać swoją miksturę 50 paryskim fryzjerom.
Nazwał ją L’Oréal od najmodniejszej w tamtym czasie fryzury. Jego
farba do włosów okazała się żyłą złotą. Do dziś L’Oréal jest jedną
z przynoszących największe zyski firm kosmetycznych na świecie.
W 1950 r. amerykańskiej firmie Clairol udało się wprowadzić na rynek jednostopniową farbę, która ułatwiła sam proces zmiany koloru włosów. Od 1950 do 1978 r. odsetek kobiet farbujących włosy
wzrósł z 8 do 50 procent.
Jak widać, potrzeba zmian koloru włosów w kobietach sięga początków cywilizacji. W dawnych wiekach wiązała się ze żmudnymi
zbiegami rozjaśniania lub przyciemniania włosów, dziś jest łatwa jak
umycie włosów.
Fot. Materiały prasowe

w

łosy farbowali zarówno starożytni Egipcjanie, Grecy, Rzymianie, jak i Persowie czy
Chińczycy. Ludzka potrzeba zmiany wyglądu, wyróżnienia się z tłumu i podążania
za modą jest tak stara jak cywilizacja. Pierwsze środki, zmieniające
barwę owłosienia, były mieszaninami naturalnych substancji roślinnych ze związkami metali, głównie miedzi i żelaza. Używano kamienia ałunowego, wapna niegaszonego, popiołu, dziewanny, kory
brzozy, szafranu, mirry czy kurkumy do rozjaśniania włosów. Za odwrotny efekt odpowiedzialne były łupiny i liście orzechów, indygo,
znane jako barwnik do tkanin, jak i henna, która nadawała czerni
czerwonawy odcień.
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PUPIL MOŻE BYĆ
ZAGROŻENIEM
Autor: Agnieszka Mielcarek

Domowe zwierzęta mogą być nie tylko źródłem radości, lecz również chorób
i nosicielami pasożytów. Jakimi chorobami możemy się zarazić od swoich pupili?
Na jakie zwierzaki muszą uważać kobiety w ciąży, a na jakie małe dzieci?

c

Do serca przytul psa…
W Polsce żyje około siedmiu milionów psów, co sprawia, że są
one najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na terenie naszego kraju. Naukowo udowodniono, że kontakt z psem w wieku niemowlęcym i dzieciństwie zmniejsza ryzyko zapadnięcia na astmę
i choroby alergiczne, jednak psy mogą być źródłem wielu chorób
pasożytniczych, atakujących głównie układ pokarmowy i skórę.
Szczególnie niebezpieczne są tasiemczyce: bąblowica oraz zakażenie tasiemcem psim. Pierwszą z nich wywołują tasiemce z gatunku
Echinococcus granulosus. Dla tego pasożyta człowiek jest żywicielem pośrednim, postacie dojrzałe bytują w jelicie cienkim mięsożernych ssaków, głównie psów. Larwa, która przedostanie się do ludzkiego organizmu, może zagnieździć się w wielu narządach, przez
wiele lat nie dając żadnych objawów. Do zakażenia dochodzi przez
przypadkowe połknięcie jaj – na przykład przez włożenie do ust rąk,
które miały kontakt z moczem, kałem lub sierścią psa. Bąblowiec
w ciele ludzkim bytuje w takich narządach jak wątroba, płuca czy nawet mózg, gdzie wokół siebie tworzy grubą osłonkę, której wnętrze
z larwą jest wypełnione płynem. Taki „bąbel” może uciskać sąsiednie
tkanki i dawać objawy jak przy wolno rosnącym nowotworze. Samoistne pęknięcie cysty może spowodować krwotok wewnętrzny.
Mniej niebezpieczny jest tasiemiec psi (Dipylidium caninum),
który u człowieka daje objawy anemii, osłabienia, bólów brzucha
i nudności. Zarażają się nim bardzo często dzieci, ponieważ nie
myją rąk po każdym kontakcie z psem, biorą do ust zanieczyszczone przedmioty z ziemi czy całują zwierzaki. Ludzki układ pokarmowy atakuje również pierwotniak z gatunku Giardia intestinalis.
Człowiek najczęściej zaraża się ogoniastkiem jelitowym przez kontakt z młodym psem. U młodych zwierząt giardioza objawia się wymiotami i zielonobrunatnymi biegunkami. U ludzi objawy są bardzo
podobne, możliwe jest także gorączkowanie.
Psy mogą być źródłem chorób skórnych, takich jak świerzb czy
nużeniec psi. Ta ostatnia choroba wywoływana jest przez pajęczaki, bytujące w gruczołach łojowych psów. Do zakażenia dochodzi
głównie u osób o obniżonej odporności, u których może pojawić się

lokalne łysienie na głowie oraz mogą
wystąpić krosty ropne na całym ciele.
Świerzbem od psa można zarazić się
w sposób zarówno bezpośredni, jak
i przez kontakt, np. z odzieżą, o którą
pies się ocierał. Objawem jest wysypka, która mylona jest często z alergią.
…weź na kolana kota
Szacuje się, że w Polsce żyje około
5,5 miliona kotów. Mimo że wydają
się być czystymi zwierzętami, także
i one są źródłem wielu zoonoz. Do
tych najpopularniejszych należą toksoplazmoza i toksokaroza.
Toksoplazmoza wywołana jest
przez pierwotniaka Toxoplasma gondii, zaś człowiek zaraża się nim
przez sprzątanie kociej kuwety (czyli kontakt z moczem i kałem)
czy polizanie przez kota. Najczęstszymi objawami jest gorączka,
powiększenie węzłów chłonnych, a bardzo rzadko zapalenie opon
mózgowych. Toksoplazmoza jest niezwykle niebezpieczna dla kobiet w ciąży, ponieważ może powodować wady wrodzone u płodu
(głuchotę, ślepotę, opóźnienie umysłowe).
Toksokaroza to choroba wywołana przez glisty kocie i psie, a chorują na nią głównie dzieci, które miały kontakt z jajami w piaskownicy czy przez nieumyte warzywa. Objawy toksokarozy mogą być
mylone z przeziębieniem, ponieważ po zakażeniu pojawia się gorączka i kaszel. Leczenie jest trudne i długotrwałe, ponieważ glisty
mogą dotrzeć do wątroby, płuc czy nawet mózgu.
Jeśli po zadrapaniu przez kota pojawiają się na skórze pęcherzyki lub owrzodzenie, prawdopodobnie złapaliśmy chorobę kociego
pazura, wywoływaną przez bakterie. Choroba wylęga się przez 1-8
tygodni, może pojawić się gorączka i jednostronne powiększenie
węzłów chłonnych. Bardzo rzadko węzły chłonne ulegają owrzodzeniu i konieczna jest interwencja chirurga, który usunie przetokę.
Fot. Materiały prasowe

horoby, którymi
możemy zarazić
się od zwierząt, noszą nazwę zoonoz.
Jest to bardzo szeroka grupa schorzeń, począwszy od wścieklizny czy
choroby kociego pazura aż po gruźlicę. Najczęściej są bardzo niebezpieczne dla osób z obniżoną odpornością,
dla osób starszych i dzieci. Czasami
dają niespecyficzne, grypopodobne
objawy, co utrudnia ich rozpoznanie.
Jakie choroby przenoszą zwierzęta
domowe?

Te co skaczą i latają
Domowe ptactwo może być źródłem ornitozy, nazywanej chorobą papuzią, dającej objawy takie, jak zapalenie płuc. Bardziej
niebezpieczna jest szczurza gorączka, wywołana przez bakterie.
Człowiek zaraża się nimi przez ugryzienie przez gryzonia. Po takim
incydencie mogą pojawić się nawracające bóle stawów, zapalenie
wsierdzia, obrzęk węzłów chłonnych i gorączka. Co ciekawe, gryzonie mogą być też przyczyną wcześniej wspomnianej choroby
kociego pazura.
Większości chorób odzwierzęcych można łatwo zapobiec poprzez przestrzeganie zasad higieny. Okazywanie czułości przez
zwierzę może być dla nas niebezpieczne, dlatego nie powinniśmy
pozwalać na lizanie nas po twarzy przez psy czy koty.
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NOS – NARZĘDZIE DOSKONAŁE
Autor: Agnieszka Mielcarek

To będzie opowieść o księciu z bajki, brudnych podkoszulkach i niezwykłej mocy
odnowy. A także o tym, jak nigdzie niepotwierdzona informacja jest
powtarzana nawet przez Komitet Noblowski.

n

asz węch jest wyjątkowym zmysłem. W ludzkim
nosie mieści się około czterystu rodzajów receptorów. Do niedawna przypuszczano, że potrafimy
dzięki nim rozróżnić około dziesięciu tysięcy zapachów. Wydawało się to dziwne niektórym badaczom, szczególnie
Andreasowi Kellerowi i Lesliemu Vosshallowi z Rockefeller University, zważywszy na to, że w ludzkim oku występują zaledwie trzy
rodzaje receptorów, a radzi sobie ono z odróżnieniem dziesięciu
milionów kolorów.
Trzy próbki
Eksperyment, przeprowadzony przez nowojorskich naukowców,
miał na celu udowodnienie, że nasz nos jest doskonalszym narządem
niż nam się wydaje. W badaniu wzięło udział 26 osób, które wąchały
264 przygotowane zestawy zapachów – zarówno takie, które znamy

Wiemy za to, że nawet przy przyznawaniu w 2004 r. Nagrody Nobla z dziedziny fizjologii i medycyny za odkrycie receptorów węchowych padła liczba 10 tysięcy jako maksimum zapachów, które
ludzie są w stanie wyczuć.
Wywąchać wiek
Doświadczenie Kellera i Vosshalla nie było pierwszym, które badało zdolności naszego zmysłu węchu. Johan Lundström z Monell
Chemical Senses Center w Pensylwanii udowodnił, że podświadomie świetnie na podstawie zapachu rozpoznajemy wiek człowieka.
W swoim eksperymencie podzielił pulę badanych na trzy grupy
wiekowe: 20-30 lat, 45-55 lat, 75-95 lat. Każdy z uczestników dostał
podkoszulek, w którym miał spać przez pięć kolejnych nocy. Następnie najbardziej aromatyczne fragmenty koszulki (te spod pach)
wycięto i dawano do powąchania młodym dorosłym. Na podstawie
zapachu skrawków materiału mieli oni
podać wiek uczestnika badania. Okazało
się, że również to zadanie zostało wykonane bezbłędnie. To udowadnia, że czujemy więcej niż świadomie rejestrujemy.
Co ciekawe, także podświadomie wyczuwamy emocje innych ludzi, szczególnie stres. Pod wpływem napięcia zapach
drugiej osoby zmienia się, co rejestrują
receptory węchowe. Te z kolei są niemal
bezpośrednio połączone z mózgiem,
a dokładniej korą węchową, od której
droga do hipokampu i ciała migdałowatego, odpowiedzialnego za nasze emocje, jest krótka.
Książę z bajki

Fot. Materiały prasowe

Chcemy czy nie, jesteśmy zwierzętami, a wiele zwierząt w wyborze partnera
kieruje się zapachem. Udowodniono naukowo, że zapach potencjalnej idealnej
drugiej połówki jest tym przyjemniejszy
dla nas, im bardziej układ odpornościowy tej osoby różni się od naszego. Różne
antygeny zgodności tkankowej (ang. human leukocyte antygen, HLA) gwarantują
lepszy układ odpornościowy dla potomka z takiego związku. Węch
podpowiada nam, z kim stworzymy odporniejsze nowe życie.
A co z sytuacją, gdy tracimy węch? Na szczęście większość takich przypadków jest przejściowych, ponieważ, w przeciwieństwie
do komórek oka, receptory węchowe mają niesamowitą zdolność
do regeneracji nawet po poważnych poparzeniach czy urazach mechanicznych. To ilustruje, jak ważny dla człowieka jest zmysł węchu.
Bez niego nie odczuwamy w pełni smaku, nie jesteśmy w stanie
w pełni zobrazować sobie otoczenia i nie znajdziemy idealnie dobranego do nas partnera. A to wszystko dzięki 1,5 cm2 receptorów
w środku naszego nosa.

z życia codziennego, jak zapach czosnku, mięty, papierosów, cytrusów, jak i nieoczywiste, nieznane wcześniej mieszanki. W każdym
z tych zestawów dwie próbki miały taki sam zapach, jedna różniła
się od nich nieznacznie. Zadaniem uczestników eksperymentu było
wskazanie dwóch identycznych aromatów. Robili to bezbłędnie.
Na podstawie tego eksperymentu badacze ekstrapolowali potencjalną liczbę rozpoznawalnych dla człowieka zapachów.
Z ich obliczeń wynika, że jesteśmy w stanie rozróżnić nawet bilion
(1 000 000 000 000) aromatów! To sto milionów razy więcej niż
przypuszczano. Co ciekawe, nie wiadomo, kto pierwszy, na początku XX wieku, podał liczbę 10 tysięcy zapachów jako tę sugerowaną.

OD WIZJI DO PERFEKCJI

MILLENNIUM DENTAL

Magdalena i Sebastian Lenkiewicz

ul. Jantarowa 25a, Koszalin tel. 94 347 70 63 www.millennium-dental.pl
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MŁODZI I FILM
JASKÓŁKI KINA
autor: Anna Makochonik

Zwycięzca festiwalu i jego łup - statuetka Wielkiego Jantara, w nowej odsłonie.

Tegoroczny, 33. Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” (23-29 czerwca
br.) zwiastował plakat w kolorze budyniu malinowego. W kontekście konkursu debiutów
pełnometrażowych proroczo – dawno nie miał tak niskiego poziomu. Nie warto
przypisywać tej sytuacji statusu stałego – jak każdy festiwal MiF miewa lata tłuste
i chude w artystyczne dokonania. Czy nadal jest ważny dla debiutantów
i koszalinian? Oto jest pytanie.

g

dyby nie nazwisko autora, plakat Młodych i Film (MiF) można by wziąć za
żart. Personalia rozwiewają wątpliwości.
Edgarowi Bąkowi, uznanemu i utytułowanemu grafikowi z najwyższej półki
polskiego designu, młodość po prostu
kojarzy się z kolorem różowym, a Pomorze – z kolorowymi parasolkami, choć to obrazek rodem z plaż
polskich lat 80. Nie piszę o oprawie wizualnej bez powodu, ani by
ją tylko skrytykować, ale dlatego, że jest, nomen omen, najjaskrawszym przykładem prób dostosowywania festiwalu do języka nowoczesności, choćby był to bełkot. Z daleka widok jest niepiękny,
z bliska nie jest lepiej.
W 2007 r. Jerzy Kapuściński, dyrektor artystyczny, zmienił wyczer-

paną formułę festiwalu z europejskiej na polską i uczynił Koszalin
na powrót miejscem ważnym dla młodych filmowców, środowiska
i koszalinian. Ekipy debiutów przyjeżdżały na MiF w nadkomplecie,
program pękał w szwach od branżowych paneli, debat i spotkań,
widzowie wypełniali salę kinową często do ostatniego schodka,
a „Szczerość za szczerość” były dyskusjami nie tylko z nazwy. Trzy
lata temu żywa atmosfera MiF zaczęła przygasać. W tym roku z festiwalu jakby uszło życie. Rzecz nie w filmach: poziom debiutów to loteria. Programowi też trudno coś zarzucić – świetne koncerty (m.in.
Marika, Waglewski, Fisz i Emade) i spotkania z aktorami (Jakub
Gierszał, Katarzyna Maciąg, Janusz Chabior, Łukasz Simlat) w klubie
festiwalowym, atrakcyjne warsztaty i spotkania dla zainteresowanych produkcją filmową, ciekawy wybór pokazów specjalnych – debiuty zagraniczne, pokazy mistrzów, wystawy. Niby jak zawsze, niby
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atrakcyjnie, ale coś jednak jest nie tak. Głównie z tzw. czynnikiem
ludzkim.
Założeniem głównym MiF jest konfrontacja debiutantów z publicznością, czemu służą dyskusje „Szczerość za szczerość”. Tegoroczne odbywały się w gronie kilkunastu osób, pytania zadawali
głównie prowadzący, nierzadko okrojonej do minimum ekipie filmowej. Aktorzy, filmowcy i branżowcy do Koszalina docierają coraz
rzadziej, a co najgorsze – festiwal traci widzów. Nie znam statystyk,
ale nie pamiętam, by na jakimkolwiek seansie w tym roku wypełnione było więcej niż 2/3 miejsc. Może to wina terminu: MiF „zamienił”
się miejscami z Festiwalem Filmowym w Gdyni, gorzej, jeśli przestał
być dla koszalinian atrakcyjny.
Odmładzanie festiwalu nie przynosi efektu. Organizatorzy MiF co
roku wykonują coraz głębsze ukłony w kierunku młodego pokolenia – przez media społecznościowe, hipsterskie rekwizyty, estetykę
– mimo że stanowi ono naciągane 30 procent widowni festiwalu,
a po filmie idzie na piwo, a nie na dyskusję o stanie kina w Polsce.
Kinowe fotele w większości obsadza publiczność bliższa wiekiem
debiutantom – to 30- i 40-stolatkowie oraz seniorzy, nieco zdezorientowani trampkiem na plakacie (zeszłoroczny motyw), pamiętający intelektualną atmosferę dawniejszych edycji. MiF nigdy, nawet
w swoich początkach, nie był imprezą dla młodzieży i doprawdy
trudno zrozumieć upór w schlebianiu jej gustom.
W tym roku festiwal po prostu się odbył. Przeminął, bez entuzjazmu. Oprawiony w pstrokaciznę utknął w swoich ambicjach i przestał ewoluować. Chyba przyszedł czas zastanowić się nad jego
przyszłością poważnie, bez powtarzania wytartych sloganów o strefie bez krawata i zaklinania rzeczywistości. Zastanowić się, komu
jest potrzebny, kto jest jego prawdziwym i wartościowym odbiorcą.
W końcu to największe, jedno z najstarszych i wciąż najbardziej prestiżowe kulturalne wydarzenie w Koszalinie i warto na nowo przekonać o tym przede wszystkim jego mieszkańców.
Wracając do sztuki. Janusz Kijowski, dyrektor programowy MiF,

Jakub Gierszał, jeden z ciekawszych reprezentantów młodego aktorskiego pokolenia
i gość cyklu „Zawód: aktor” - w Klubie Festiwalowym. Także bohater oryginalnego
festiwalowego jingla inspirowanego filmem „Legenda Kaspara Hausera”.

Max Cegielski, od wielu lat prowadzący festiwalowe dyskusje „Szczerośc za Szczerość”.
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Mieczysław Hryniewicz „namierzony” przez łowcę
autografów i stałego widza festiwalowego.

poważnie. Gdzie plasuje siebie w filmowej rzeczywistości, i gdzie
bije źródło wolności wskazuje nazwa GłębokiOFF, wytwórni czy
raczej „konglomeratu artystycznego”, którego Skonieczny jest założycielem, i który wyprodukował jego debiut. Wrażenie robi nie tyle
fakt, że „Hardkore disco” powstał bez pieniędzy zewnętrznych, za
stosunkowo niewielką kwotę, ale to, że film offowy poziomem realizacyjnym nie odbiega od produkcji mainstreamowych pokaźnie
wspartych funduszami instytucjonalnymi. Wrażenie robi też wizualna wyobraźnia – Krzysztof Skonieczny jest wybitnie utalentowany
w kreowaniu obrazu, co dotąd eksploatował na polu teledysków.
„Hardkore disco” to też teledysk, tyle że 87-minutowy. Pełen fantastycznych kadrów i świetnie portretowanych bohaterów, a przy
tym klisz i inspiracji, trochę polski „Drive” z niepokojąco podobnym
bohaterem, trochę antyczna tragedia, trochę efektowny, ale momentami efekciarski przykład przerostu formy nad treścią. W dys-

lubi powtarzać własną sentencję o tym, że w Koszalinie przez dziurkę od klucza podglądamy młode polskie kino. Cóż widać przez nią
w tym roku? Większość pozycji z konkursu debiutów pełnometrażowych można przemilczeć – produkcje komercyjne („Kochanie, chyba cię zabiłem”, „Facet (nie)potrzebny od zaraz”, nieudolne („Arbiter uwagi”, „Wybraniec”), bądź kuriozalne, jak „Dżej dżej”. W wąskim
gronie filmów, o których warto wspomnieć jest na pewno „Jeziorak” Michała Otłowskiego, rzadki i cenny w polskiej kinematografii
przypadek sprawnego, dojrzałego i bezpretensjonalnego kina gatunkowego, kryminał z wartką fabułą i dobrym scenariuszem, co nie
umknęło jury – reżyser odebrał Jantara w tej kategorii. Dziennikarze
i jury młodzieżowe nagrodzili „Małe stłuczki” Aleksandry Gowin
i Ireneusza Grzyba, teamu który kilka lat temu w Koszalinie w konkursie krótkiego metrażu pokazał „Druciki”, i w tej subtelnej poetyce pozostał – wyróżniono go też – dość zaskakująco – za zdjęcia.
O ile festiwal nie miał swojego filmowego wydarzenia, to jego odkryciem – w moim przekonaniu – jest Bartosz Warwas. W Koszalinie
pokazał dwa swoje debiuty – znakomity „Dzień oszusta”, inspirowany powieścią Ireneusza Iredyńskiego w konkursie krótkiego metrażu i „Jaskółkę” w konkursie głównym (to jego film dyplomowy, drugi taki przypadek po „Rysopisie” Jerzego Skolimowskiego z 1964
roku). Pierwszy, wysmakowana, soczysta impresja w klimacie noir,
drugi – dramat, z suspensem, elementami baśni, fabułą o traumie
dzieciństwa i fenomenie pamięci, w dodatku na ważny społecznie
temat. „Jaskółka” od jury otrzymała Jantara im. Stanisława Różewicza za reżyserię „niedoskonałą, a jednak uwodzicielską, która daje
nadzieję na przyszłość” – jak brzmi niezwykle trafne uzasadnienie.
Wielkiego Jantara 2014 z rąk przewodniczącego jury, Marcina
Wrony, odebrał Krzysztof Skonieczny za „konsekwentny, odważny
styl, śmiałą konstrukcję dramaturgiczną i niczym nieskrępowaną
wolność twórczą” w postaci „Hardkore disco”. Bez zaskoczenia, choć
festiwal nie miał faworytów. Wolność twórcza gwarantowana przez
materialną niezależność dla Krzysztofa Skoniecznego ma znaczenie
pierwszorzędne, co podkreślał przy każdej okazji, także w poniekąd
karcącym „branżę” przemówieniu, odbierając nagrodę. Śmiertelnie
Energetyczna królowa polskiej sceny reggae, dance hall i soul - Marika. Zagrała w Klubie Festiwalowym.

Janusz Chabior, odtwórca roli ojca w „Hardkore disco”, gość spotkania „Zawód: aktor”.

kusji „Szczerość za szczerość” Skonieczny podkreślał, opowieść ma
wymiar metaforyczny i każdy zobaczy w nim, co chce w zależności
od wiedzy i aktualnego stanu emocjonalnego. Sprytne. Tym niemniej trzeba podkreślić – żaden film w ostatnich latach tak bardzo
nie pasował do nazwy festiwalu, żaden tak bezpośrednio nie mówił
o młodości ze wszystkimi jej atrybutami: buntem, brakiem pokory,
temperamentem, mało który miał reżysera tak mocno uosabiającego własne dzieło i który był tak dumnym jego rzecznikiem. „Hardkore disco” nie mówi o świecie niczego nowego, obciąża go wiele
grzechów i błędów, ale Wielki Jantar to zasłużona nagroda za potencjał, którego sprawdzianem może być realizacja filmu w nieco
mniej niezależnych okolicznościach.
Konkurs debiutów krótkometrażowych już od dawna nie jest tylko tłem dla konkursu głównego. Czasem go uzupełnia, przewyższa,
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zdarza się, że ratuje poziom artystyczny festiwalu. Do worka trafiają filmy studentów i absolwentów szkół filmowych, beneficjentów
programów dla debiutantów (Pierwszy Dokument, 30 minut, Młoda Animacja), animacje, dokumenty i fabuły, w sumie kilkadziesiąt
produkcji Tegoroczne krótkie metraże – 28 fabuł, 20 dokumentów
i 12 animacji – może nie tak spektakularne jak w latach ubiegłych,
wciąż są kopalnią kapitalnie wyszukanych tematów, zwłaszcza
w dokumentach. Młodzi z uwagą i empatią przyglądają się przede
wszystkim ludziom. We wzruszających dokumentach portretują
niezwykłych bohaterów codzienności. „Joanna” – walcząca z nowotworem matka. „Aldona” i bohaterowie „SM” – niepełnosprawni
w konfrontacji z życiem, „To tylko marzenia” i „Cienie przeszłości”
– samotni seniorzy, „Punkt wyjścia” – konfrontacja byłej więźniarki
i nieuleczalnie chorej starszej pani, „Bez happy endu” – wolontariuszki hospicjum. W krótkich fabułach – wysyp opowieści o rodzinie szczęśliwej, patologicznej, rozpadającej się lub sklejanej na
nowo: „10 Apgar”, „Konstelacje”, „Lena i ja”, „Matka Ziemia”, „Ojcze
masz”, „Trzeci pokój”, „Naturalni” i związkach, pękniętych, próbujących przetrwać jak świetne „Fragmenty”, czy „Mr Bad Luck”. Ponadto
eksperymenty z formą, jak kapitalny „Dom na głowie” Adama Palenty sklejony z archiwalnych filmów i zdjęć, abstrakcje jak „Trashh”,
rzecz o... zakochanych kubłach na śmieci czy komediowy „Hitler
w operze”. Jeśli gdzieś zaglądać przez dziurkę od klucza to właśnie
tu. Konkurs krótkiego metrażu to magazyn z pomysłami, także na
długie filmy. Droga od krótkiego debiutu do tego na dużym ekranie bywa długa i kręta, większość młodych filmowców w ogóle na
nią nie wejdzie. Część na pełnometrażowej fabule polegnie, część
straci wrażliwość, albo ulegnie pokusie komercji. Szkoda – wrażliwości, potencjału, świeżości spojrzenia na świat.
W obszarze obrazu debiutanci radzą sobie dobrze, często kompensując wysmakowanymi kadrami brak innych umiejętności. Polskie kino wciąż zmaga się z brakiem dobrze napisanych scenariuszy i na poprawę się nie zanosi. Młodzi reżyserzy nie radzą sobie
ze słowem. Być może dlatego tak chętnie uciekają w ciszę. Fabuły
i narracje w filmach debiutantów (i nie tylko) tkają nie rozmowy, ale
pozbawione komentarza kadry, długie ujęcia, estetyczne impresje.
Widz sam ma budować z nich historie, w mozole interpretować
tajemnicze sceny, odkrywać. Wszystko dzieje się między słowami.
Bohaterowie milczą. Porozumiewają się spojrzeniami, gestami, ledwie widoczną mimiką. Ich zamiarów, intencji, a nawet życiorysu
możemy się domyślać ze strzępków zdań, pomruków, półsłówek,
ewentualnie czynów. Nowy typ bohatera ma zaciętą, gniewną, nieruchomą twarz Marcina Kowalczyka z „Hardkore disco”, o którym do
końca filmu nie wiemy nic, a możemy – biorąc do serca wskazówkę
reżysera – widzieć w nim dowolnie: anioła zemsty, skrzywdzonego
chłopca, stróża sprawiedliwości psychopatę, buntownika lub Edypa. Filmowy Marcin wypowiada na ekranie około 15 zdań. Aktor
otrzymał za rolę Jantara.
Trzymam kciuki za następną edycję. Jej artystyczną i merytoryczną regenerację. Za świetne debiuty i osobowości twórcze. Niech
festiwal pozostanie miejscem, gdzie o filmach się mówi, a nie tylko
ogląda je przez dziurkę od klucza.

Agnieszka Wosińska nagrodę za najlepszą role kobiecą w „Hardkore disco” odebrała
dosłownie w biegu. Przyjechała po nią specjalnie z Warszawy, wprost na galę finałową.
NAGRODY - KONKURS PEŁNOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW
FABULARNYCH
• Wielki Jantar 2014 za pełnometrażowy debiut fabularny
„Hardkor Disko”, reż. Krzysztof Skonieczny
• Jantar 2014 im. Stanisława Różewicza za reżyserię:
„Jaskółka”, reż. Bartosz Warwas
• Jantar 2014 za scenariusz: „Jeziorak”, reż. Michał Otłowski
• Jantar 2014 za główną rolę męską: Marcin Kowalczyk
„Hardkor Disko”
• Jantar 2014 za główną rolę kobiecą: Agnieszka Wosińska
„Hardkor Disko”
• Jantar 2014 za zdjęcia: Ita Zbroniec-Zajt „Małe stłuczki”
• Jantar 2014 za muzykę: Cezary Skubiszewski „Jeziorak”
• Jantar 2014 za dźwięk: Rafał Nowak „Jaskółka”
NAGRODY - KONKURS KRÓTKOMETRAŻOWYCH DEBIUTÓW
FILMOWYCH
• Jantar 2014 za krótkometrażowy film animowany:
„Lato 2014”, reż. Wojciecha Sobczyka
• Jantar 2014 za krótkometrażowy film fabularny:
„Mleczny brat”, reż. Vahram Mkhitaryan
• Jantar 2014 za krótkometrażowy film dokumentalny:
„Punkt wyjścia”, reż. Michał Szcześniak
• Jantar 2014 za odkrycie aktorskie: Agnieszka Żulewska
za rolę w filmie „Lena i ja”
• Wyróżnienia w kategorii film fabularny: „Konstelacje”,
reż. Aniela Gabryel, „Lena i ja”, reż. Kalina Alabrudzińska
• Wyróżnienie ex aequo w kategorii film dokumentalny:
„21 dni”, reż. Damian Kocur, „Joanna”, reż. Aneta Kopacz
• Nagroda Specjalna Legalnej Kultury dla filmu
krótkometrażowego: „Dom na głowie”, reż. Adam Palenta
HONOROWE NAGRODY POZAREGULAMINOWE
• Za scenariusz w filmie „Naturalni” Kristoffera Rusa
– Jarosław Stawirej
• Za muzykę w filmie „Całe mnóstwo miłości”
Bartka Kaczmarka – Łukasz Korybalski
NAGRODY POZAREGULAMINOWE
• Nagroda Dziennikarzy dla filmu pełnometrażowego:
„Małe stłuczki”, reż. Ireneusz Grzyb, Aleksandra Gowin
• Nagroda Publiczności dla filmu pełnometrażowego:
„Facet (nie)potrzebny od zaraz”, reż. Weronika Migoń
• Nagroda Jury Młodzieżowego dla filmu pełnometrażowego:
„Małe stłuczki”, reż. Ireneusz Grzyb, Aleksandra Gowin
• Nagroda Specjalna dla najlepszego uczestnika
Warsztatów Sztuki Montażu: Katarzyna Łuka

Dyrektor programowy, Janusz Kijowski niezmiennie wierzy w debiutantów, nawet
gdy popełniają błędy. „Młodość to odwaga” - podkreślał otwierając festiwal.
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Paradoks kina
niezależnego
Autor: Piotr Pawłowski

Festiwal „Młodzi i Film” miał w swojej historii wiele momentów przełomowych.
Najpoważniejszym była 10-letnia przerwa w jego organizacji aż do 1999 roku.
Kilkakrotnie zmieniała się formuła Koszalińskich Spotkań Filmowych, które – wchodząc
w XXI wiek – ostatecznie zostały zdefiniowane jako przegląd debiutów.

n

iezależnie od idei, znaczenia i przebiegu
kolejnych edycji „Młodych i Film” zmieniała się sytuacja polskiego kina w zakresie produkcji filmów pierwszych. Po
transformacji, upadku studiów filmowych
i zmianach w systemie finansowania kultury, debiutów było niewiele – kilka rocznie.
W latach dwutysięcznych, największy wpływ na kształt kina miała...
telewizja. Bywały lata, kiedy TVP i prywatne stacje telewizyjne o zasięgu międzynarodowym, finansowały większość produkcji filmowej. Debiutów mieliśmy kilkanaście w roku.

Wówczas jednak, pierwszy raz tak wyraźnie, zarysowała się różnica, a nawet granica, pomiędzy tak zwanym kinem mainstreamowym, realizowanym przy udziale pieniędzy publicznych, przez
dużych producentów, z wykorzystaniem bogatych kampanii promocyjnych, a kinem niezależnym, offowym.
Obawa przed utratą prestiżu i publiczności, wyrażona opozycyjnością głównego nurtu wobec alternatywy, najczęściej nieprofesjonalnej, ale coraz wyraźniej obecnej w świadomości widza,
doprowadziła do zamknięcia salonów przed kinem niezależnym.
Najbardziej było to widoczne na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdy przegląd najciekawszych produkcji offowych
zlokalizowano w małym kinie miejskim naprzeciwko Teatru Muzycz-

nego, przypisanego do wielkich nazwisk i głośnych tytułów. Co ciekawe, na offy przyszły tłumy.
Postrzeganie kultury przez pryzmat pieniędzy zainwestowanych
w dzieła to strategia lat chudych. Kiedy kino polskie okrzepło, znowu stało się rozpoznawalne w Europie, a do głosu doszło nowe
pokolenie filmowców, wspierane przez zmodyfikowany system finansowania produkcji, widzom udało się zasypać przepaść między
nurtem głównym a offem. Udział w tym miał również koszaliński
festiwal, na którym – pierwszy raz – nagrodzono film niezależny (wyprodukowany za cztery tysiące złotych) – „Że życie ma sens” Grzegorza Lipca (2000).
Dzisiaj przed Koszalińskim Przeglądem Debiutów Filmowych stoi nowe wyzwanie – jak
oddzielić ziarno od plew. Rysuje się bowiem
nowy podział – na kino ambitne i komercję na
poziomie legendarnych „Lodów na patyku”. Przy
spadku liczby debiutów filmowych, seryjni producenci kiczowatych komedyjek podsyłają do
kin następne wersje opowieści koszarowych,
a widz kolejny raz traci cierpliwość.
Debiutów nie będzie więcej. Promocji młodego kina brakuje liderów i konsekwencji. Na rynku
filmowym jest tak mało pieniędzy, że bez wyraźnego wsparcia telewizji, a kanały mają dzisiaj
poważniejsze problemy od finansowania ambitnych debiutantów, będziemy oglądać coraz
mniej pełnych metrażów młodych twórców.
Z wybawieniem przed kastrującą myślenie
pseudorozrywką – paradoksalnie – może przyjść
kino niezależne, w którym dzieje się dużo i ciekawie. Wystarczy poszukać w Internecie, żeby
zobaczyć, co robią filmowcy poza studiami. Nie
są to już filmy realizowane w mieszkaniach rodziców, za pożyczone pieniądze, z udziałem znajomych z klatki lub studiów, lecz pełnowartościowe produkcje, dojrzałe, ambitne, dopracowane
technicznie.
Koszaliński festiwal powinien rozpocząć wędrówkę w kierunku
szerszego postrzegania kina młodych. Warto sięgnąć po nowy off
– myślący, prowokacyjny, nowatorski. Kino stojące w innej opozycji – systemowej. Młodzi reżyserzy, operatorzy, designerzy, muzycy,
plastycy z dużą swobodą i sprawnością posługują się kamerą przy
rejestracji swoich wizji artystycznych. Rzadko klasycznych gatunkowo. Nie mając ograniczeń i kompleksów, nie oczekując pochwał
i nagród w swojej sztuce są autentyczni i przekonujący.
Nie wystarczy czekać na zgłoszenia debiutantów lub ich producentów, przedstawicieli. Przy dzisiejszym nagromadzeniu aktów
twórczych, trzeba przeszukiwać przestrzeń aktywności artystycznych, żeby wyłapywać to, co w polskim kinie naprawdę ważne.
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Tęsknię za tobą, zimo!

g

dy piszę te słowa, 30 lipca, jest Międzynarodowy Dzień Sernika, i panuje 34-stopniowy upał. Jestem pewna, że w moim mieszkaniu z oknami
od południowej strony, w którym
jest słonecznie cały dzień, temperatura wynosi stopni 43 i nie podołałby temu żaden sernik, nawet wiedeński. Powietrze zmieniło się
w lepką galaretkę. Pisanie z sensem w ukropie jest podłym przedsięwzięciem, pisanie w upał o upale - masochizmem. Gorzej ma tylko mój jamnik szorstkowłosy, który musi się czuć tak, jakbym czuła
się ubrana w kurtkę. Wcale nie jest mi lepiej, że jemu gorzej.
Nie wiem, co ludzie lubią w lecie, choć pisząc to zdanie uświadamiam sobie, że to ze mną jest coś nie tak. W końcu: słońce, a co
za tym idzie – brak depresji, czarnych myśli, przemoczonych butów
i naturalnego światła od pory obiadowej, czemu nie zaradzi nawet
okno od południa. Można ciucha fajnego, kusego założyć, a nie
sweter tak gruby, że człowiek rąk wzdłuż do tułowia dokładnie nie
przyłoży. Tym niemniej, niestety, po prostu lata w tropikalnym wydaniu nie znoszę, i co zrobić?
Kolega w kolorze rydza poleca plażę. Codziennie jeździ do Mielna, wygrzewa jak kot i wchłania słońce jak gąbka. Jest przeszczęśliwy niczym wielka endorfina. Wiecznemu optymiście nic nie przeszkadza. Jak stoi w korku, to czyta. Mówi, że kocha morze. Ja też
kocham. Urodziłam się nad morzem, nigdy nie zamieszkam w miejscu bez morza. Dwadzieścia minut i jestem na jego brzegu, cały rok,
o każdej porze. Doskonale rozumiem, jak osoby pozbawione tego
daru natury mogą ekscytować się wyjazdem na plażę, ale ponieważ
sama nie odczuwam tych emocji, didaskalia nadmorskie wydają mi
się zabawne, a nawet przerażające. Niezależnie od tego, czy jest się
w Darłowie, Łebie, na najpiękniejszej polskiej plaży w Dębkach, czy
wypadającym w tym towarzystwie niczym spróchniały ząb Mielnie –
pewne rzeczy są wspólne.
Długo by można, ale komentowanie stroju czy też rozmiarów ciała wymaga własnej nienaganności w obu kwestiach, zatem zakończę konstatację na tym, że polska plaża to raj dla podologów: szeroki wybór pięt i paznokci w każdym kolorze. Nad morzem najtrudniej
o rybę, albo jest upchnięta między okładkę z panierki, albo jak już
świeża i smaczna, to tak droga, że obiad dla dwóch osób oscyluje
wokół wartości doby hotelowej. W przeciwieństwie do fast foodu
i zapiekanek, co roku z kolejnym X przed L, tak długich, że w kolejnych latach osiągną rozmiar kajaku. Zewsząd wyzierają rekwizyty ze
snu wariata potocznie zwane zabawkami i pamiątkami. Myślałam,
że nic gorszego niż zeszłoroczna gumowa pierś do ściskania nie
zaatakuje mojego wzroku, a tu... bach: maska Korwin-Mikkego na

Anna
Makochonik

gumce, z otworkami na oczy. Widzę tę twarz osadzoną na Ronaldzie, jak wynika z napisu na koszulce, i błagam, niech mnie ktoś
obudzi!
Najważniejszym jednak, dominującym, smutnym zjawiskiem wylewającym się na ulice z wąskich chodników jest śmiertelnie zmęczona urlopem polska rodzina. Matki karmią. Nieustannie. Zawsze
są w sytuacji przed obiadem albo po obiedzie, a więc przed kolacją. W przerwach między posiłkami podają dzieciom żelki/chipsy/
pączki/lody. Wycierają im buzię i zagospodarowują niezjedzone
resztki jedzenia. Chowają je na później, by niczym królika z kapelusza triumfalnie wyjąć, gdy nadchodzi piekielna, długa godzina
przed posiłkiem. Do tego dochodzi cały happening w wycieraniem
pisklętom z buzi czekoladowych mazów, keczupu lub lukrowych
paciek naślinionym palcem i nieśmiertelne pytanie: „najadłeś się”?
zastępujące wcześniejsze „jesteś głodny”? Ojcowie na wakacjach
grają zasadniczo trzy role: kierowcy, tragarza, bankomatu. Nawet
logistyka nie jest po ich stronie – tym zajmują się matki, chyba że
trzeba w sytuacji granicznej zareagować odpowiednio na hasło
„zrób coś!”. Wybór noclegu, późniejsza jego inspekcja i recenzja,
pora pobudki i spoczynku oraz – rzecz jasna – posiłku pozostaje
domeną kobiet. Ojciec na wakacjach obuty w sandały, odziany
w szorty i koszulkę polo, sunie przed rodziną (prawdopodobnie
by jej nie widzieć), próbując nie zejść na zawał lub z przegrzania,
co stanowi tym większy wysiłek im bardziej pękaty brzuch. Ma pod
pachą wszystko – koce, parawany, dmuchane krokodyle, czasem
wykorkowane po całym dniu wariactwa dziecko, a w ręku aparat
z dokumentacją wszystkich tych wspaniałości urlopowych nie odzwierciedlanych chwilowo przez mimikę.
Dzieci w wakacje stanowią najszczęśliwszą część rodziny. Na wakacjach po prostu są. Nie muszą robić absolutnie nic – matki dostarczają jedzenia, ojcowie kupują wszystkie plastikowe utensylia,
fundują tatuaże z henny i doczepiane fluorescencyjne warkoczyki.
Na plaży jest mnóstwo roboty, można biegać, skakać, fruwać, turlać
się po piachu, kąpać, stawiać zamki i drzeć się. Najlepiej w grupie.
Nic się wtedy nie czuje, ani że ludzie wokół, ani że minęło osiem
godzin i słońce wyprażyło plecy do purpury, ani wzroku matki, wypatrującej, czy się człowiek nie utopił. Zresztą – powiedzmy szczerze
– rodzice generalnie i tak leżą i śpią, w tym jedynym momencie urlopu, gdy można wejść do pudełka nicości, przycupnąć tam i trwać.
W pozostałych chwilach są w stresie, spowodowanym zmęczeniem,
opieką, wydawaniem kasy, albo – co najgorsze – deszczem, będącym w takim np. Mielnie kataklizmem. Taki to zakończony korkiem
w drodze powrotnej do domu wypoczynek nad morzem.
Plażę zostawiam więc wesołemu koledze, a lato - zmarzluchom.
Czekam na deszcz. Gorące pozdrowienia!

Rocznik 1980. Koszalinianka od urodzenia. Absolwentka filologii
polskiej ze specjalnością filmoznawstwo i kultura audiowizualna Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2004 roku związana z mediami. Współautorka monografii festiwalu Młodzi i Film.
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Kwestionariusz Biznesowy
Dariusz Zwoliński – Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Lekarz od 25 lat, od 24 pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie w Oddziale
Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej i Neonatologicznej. Od roku kierownik
medyczny filii koszalińskiej Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych.
Mówi, że praca z nieuleczalnie chorymi dziećmi i bezpośredni kontakt z ich rodzicami daje mu niesamowitą satysfakcję, inne spojrzenie na problemy dnia codziennego
i paradoksalnie zwiększa jego poziom optymizmu i szczęścia. – Jako cel pracy stawiam
sobie także zarażanie innych ideami opieki hospicyjnej, pokazywanie jak ważne jest
dzielenie się swoim czasem, umiejętnościami, kreatywnością w zdobywaniu środków
dla tych, których los doświadczył ciężką chorobą. Spotykam wielu bezinteresownych,
wspaniałych ludzi, z którymi pomagamy dzieciakom – mówi dr Zwoliński. Prywatnie: od
28 lat szczęśliwy mąż pani Iwony, dumny ojciec dwóch synów – Pawła i Krzysia, teść pani
Emilii, a od dwóch tygodni dziadek prześlicznego Adasia.
Kiedy byłem dzieckiem, chciałem zostać...
… lekarzem niosącym pomoc dzieciom. Wpływ na to miały choroby moich siostrzyczek i związane z nimi doświadczenia.
W szkole...
... miałem świetnych nauczycieli, którzy oprócz nauczania poszczególnych przedmiotów, kształtowali w nas wartości uniwersalne, zachęcali do otwartości w wyrażaniu własnych opinii, zmuszali
do samodzielnego myślenia i analizy, a nie przyjmowania wszystkiego jako nienaruszalnych prawd.
Moja pierwsza praca...
… zarobkowanie w okresie wakacji w Ochotniczym Hufców Pracy.
Podczas ciężkiej pracy w cegielni w Tarnowie, ugruntowało się we
mnie postanowienie, by zdobyć zawód pozwalający zarobkować
w inny sposób.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… wydałem na prace hydrauliczne w naszym pierwszym, własnym
mieszkaniu. Pamiętam, to zdziwienie, gdy okazało się, że hydraulik
za przestawienie dwóch kaloryferów i kuchenki gazowej „skasował”
cały mój miesięczny, szpitalny zarobek.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba kochać, a przynajmniej lubić to, co się robi, angażować
się w wykonywane obowiązki, starać się tworzyć dobrą atmosferę
w pracy, a przede wszystkim dokształcać się.
Dobry szef...
… ocenia sprawiedliwie pracę swoich pracowników, daje im możliwość podejmowania decyzji, jasno określa warunki współpracy.
U pracowników cenię...
… kreatywność, zaangażowanie w codzienne obowiązki, koleżeństwo, uczciwość.
Nie zatrudniłbym…
… osoby o małej empatii, koncentrującej się tylko na własnych
dążeniach, nieumiejącej pracować w zespole, „migającej się” od
obowiązków, nieuczciwej.
Prywatnie jestem...
… świeżo pieczonym dziadkiem, muszę przyznać, że bardzo cieszy mnie ta nowa rola życiowa.
Dzień zaczynam...
… zazwyczaj od wypuszczenia na dwór kota, który dobrze sprawdza się jako budzik stawiający mnie na nogi o godzinie piątej rano.
Rodzina...

… stanowi wartość, którą cenię najbardziej. Nie wyobrażam sobie życia bez bliskich, którzy mnie otaczają. Oprócz rodziny, bardzo ważni są moi przyjaciele, z którymi znamy się od wielu, wielu
lat i staramy się spędzać jak najwięcej czasu, choć nie jest to zbyt
łatwe w gonitwie codziennych obowiązków. Dobrze jest mieć świadomość, że żyje się w otoczeniu ludzi, którzy nigdy nie zawiedli.
Zawsze znajdę czas...
… na oglądanie meczu piłki nożnej.
Moim marzeniem jest...
… by godnie przeżyć życie, w otoczeniu bliskich, patrząc jak nasze dzieci rozwijają się w swoim życiu rodzinnym i zawodowym.
Kiedy nie pracuję...
… spędzam czas na czytaniu książek, spotkaniach z przyjaciółmi,
rodziną, dokształcaniu się.
Moje hobby to...
… podróżowanie. Szczególnym sentymentem darzę kraje azjatyckie. Pierwsze spotkanie z Indiami wywarło na mnie ogromne wrażenie, weryfikując część moich dotychczasowych poglądów.
Sport jest dla mnie...
… coraz częściej oglądaniem transmisji telewizyjnych.
Dewiza, którą chcę przekazać innym...
… „Panie pozwól, bym raczej mógł pocieszać niż być pocieszany,
rozumieć niż być rozumiany, kochać niż być kochany. Albowiem zapominając o sobie odnajdujemy siebie, przebaczając otrzymujemy
przebaczenie, umierając budzimy się do życia wiecznego.”

Podręczniki szkolne Podręczniki językowe
Lektury

Pomoce Dydaktyczne

Słowniki
Beletrystyka

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
Wszystko znajdziesz na...
MAC

EDUKACJA
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http://www.cegielski.com.pl
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Jubileusz XX-lecia Koszalińskiego
Inkubatora Przedsiębiorczości
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Siedziba Inkubatora przy ulicy Szarych Szeregów w Koszalinie

Pomyślany jako miejsce narodzin i nabierania sił przez mikro i małe przedsiębiorstwa
Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. obchodzi właśnie dwudziestą
rocznicę powstania. Śmiało może uznać, że spełnił postawione przed nim zadanie.
Między 1994 a 2014 rokiem pozwolił początkującym przedsiębiorcom uruchomić
137 firm, w których pracę znalazło 275 osób. W 2014 roku na jego terenie działa
już 28 firm zatrudniających 51 osób, w tym 25 wcześniej bezrobotnych.

z

definicji zadaniem inkubatorów przedsiębiorczości –
jak ten koszaliński – jest wsparcie osób, które mając
pomysł na własny biznes, nie mają koniecznego kapitału na start. Inkubatory udzielają im więc wsparcia
w formie wynajmowanych na preferencyjnych warunkach pomieszczeń oraz poprzez doradztwo, konsultacje i szkolenia.
Rys historyczny

Kiedy na początku lat 90. XX wieku zmieniła się sytuacja gospodarcza w kraju, pojawiła się szansa na to, by podpatrywać
rozwiązania stosowane w krajach bardziej od Polski rozwiniętych. Także w zakresie pomocy ludziom poszukującym pracy
i w zakresie wsparcia małego biznesu. Uruchomiano wówczas
pierwsze programy i fundusze unijne, nazywane przedakcesyjnymi, jako że Polska przygotowywała się wtedy do wstąpienia do
Unii Europejskiej. Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej w oparciu o te pieniądze opracowało program TOR 10, którego celem
było wspomaganie przedsiębiorczości. Pieniądze były dzielone
w drodze konkursu, co w polskich warunkach było jeszcze nowością.
Ówczesne władze Koszalina, w którym bezrobocie było bardzo
wysokie podjęły decyzję o powołaniu Fundacji Innowacji i Przedsię-

biorczości. Miała ona pomagać małym i mikro przedsiębiorstwom
w tworzeniu miejsc pracy i wspierać samozatrudnienie.
To właśnie Fundacja stanęła do konkursu w ramach Programu
TOR 10 i wygrała grant. Dofinansowanie pozwoliło 16 sierpnia
1994 roku powołać i zarejestrować Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości. Został on tak pomyślany, by nie musiał za każdym razem
korzystać z zewnętrznej pomocy: powstał jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie 100 proc. kapitału jest w rękach Fundacji.
Gniazdo dla firm
W 1994 roku Fundacja przejęła obiekty przy ulicy Szarych Szeregów, w których wcześniej funkcjonowało Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Meblami, po tym jak Skarb Państwa oddał miastu
dwie hale o powierzchni nieco ponad 2 tys. m kw. za darmo, ale
pod warunkiem, ze zostaną one wykorzystane na siedzibę inkubatora przedsiębiorczości. Obiekty były w kiepskim stanie. Konieczna
była modernizacja i adaptacja pomieszczeń, które zakończyły się
w 1996 roku. Na początku, kiedy trwały jeszcze roboty budowlane,
wydzielono kilkanaście gotowych pomieszczeń, w których działalność rozpoczęły pierwsze firmy.
Od początku obowiązuje zasada, że firmy wchodzące do inkuba-
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tora dostają pomieszczenia wyposażone w potrzebne media. Jeśli
są to firmy nowe, prowadzące działalność innowacyjną lub powołane przez osoby wcześniej bezrobotne, mogą liczyć na preferencje.
Obecnie dodatkowe udogodnienia obowiązują przez rok. Polegają na tym, że początkujący przedsiębiorca na starcie ponosi 30
proc. rzeczywistych kosztów utrzymania dzierżawionej powierzchni.
Z każdym kwartałem ta ulga maleje. Po roku firma nie musi się oczywiście wyprowadzać, z tym że płaci już pełną stawkę za wynajem.
Warto jednak podkreślić – wyliczoną na podstawie rzeczywistych
kosztów używanej powierzchni (w tym energii elektrycznej, ogrzewania, wody itd.).
Jak wynika ze statystyk, firmy pozostają w inkubatorze średnio
przez pięć lat. Zdarzają się jednak sytuacje, że ten okres jest dłuższy.
Dotyczy to tzw. firm strategicznych, które charakteryzują się wysoką
jakością technologii, czy mają określoną wielkość powierzchni i są
na rynku już mocno osadzone. Andrzej Konopka, od 19 lat dyrektor
Koszalińskiego Inkubatora Przedsiębiorczości Sp. z o.o., podkreśla:
– Jesteśmy samofinansującą się jednostką. To rozwiązanie rzadkie
w Polsce. Najczęściej podobne instytucje działają jako zakłady budżetowe albo w oparciu o dotacje. My działamy już 20 lat bez jakiejkolwiek dotacji.
Perspektywa rozwoju
Po pełnym rozruchu inkubatora szybko było widać, że spełnia
doskonale swoją funkcję. Pojawiły się wtedy pomysły oraz projekt,
by poszerzyć bazę, jaką ma do dyspozycji o ok. 3000 m2. Jednak
w tym samym czasie powstała specjalna strefa ekonomiczna i na
niej przez pewien czas skoncentrowała się uwaga koszalińskiego
samorządu. Obecnie pomysł rozbudowy inkubatora powraca. Posiadany teren pozwala na pobudowanie hali o powierzchni około
1000 m kw. Byłoby to zwiększenie potencjału o prawie połowę. Nie
ma wątpliwości, że osób zainteresowanych uruchomieniem swojego pierwszego biznesu w inkubatorze by nie zabrakło.
Wachlarz specjalności, jakie reprezentują małe przedsiębiorstwa
ulokowane obecnie w inkubatorze jest ogromnie szeroki. Profesjonale usługi oferuje studio fotograficzne, pracujące na co dzień
na potrzeby reklamy, sprzedające prace największym na świecie
bankom zdjęć, ale również użyczające komercyjnie miejsca na sesje fotograficzne. Jest firma kaletnicza, meblarska, dziewiarska. Są
hurtownie: książek, spożywcza, budowlana, motoryzacyjna. Na terenie inkubatora działają również serwisy części samochodowych
i naprawcze. Pojawiły się firmy wykorzystujące wysokie technologie
– między innymi serwisująca urządzenia próżniowe oraz wyspecjalizowana w nanoszeniu powłok cienkowarstwowych.

Dyrektor Andrzej Konopka
w inkubatorze sprawdza się namacalnie – mówi dyrektor Andrzej
Konopka.
Pewnie niewiele osób wie, że niektóre znane nie tylko na koszalińskim rynku przedsiębiorstwa mają swój rodowód w inkubatorze.
Spośród 112 firm, jakie dotychczas opuściły jego mury, świetnie radzą sobie na rynku spółki Akant (rolety, verticale), czy „Rokus” (karma dla zwierząt). Na „swoim” jest również współpracujący z Chinami i Włochami firma „Hydrostop” (produkcja armatury sanitarnej).
Kolejnymi przykładami sukcesu są „Dekor” z ulicy Lnianej, która
zajmuje się sprzedażą wszystkiego co związane ze stolarką i RONAR, zajmujący się narzędziami skrawającymi z siedzibą na ulicy
Bohaterów Warszawy 2.
– Jeśli ktoś ma dobry pomysł, znajdzie dla siebie niszę rynkową,
może krok po kroku budować firmę, bo klientów na pewno znajdzie
– przekonuje dyrektor Andrzej Konopka. – I nie dotyczy to wyłącznie
firm zakładanych przez ludzi młodych, ale także przez ludzi w starszym wieku. Ci, przechodząc na emeryturę, zaczynają pracować na
własny rachunek. Kiedy zaś decydują się zakończyć aktywność zawodową, rozkręcone firmy przekazują dzieciom.

Dynamicznie rozwijającą się firmą jest również Hydrostop

Spod klosza na głęboką wodę
Jak pokazuje historia firm zrodzonych na terenie inkubatora,
z czasem niektórym robi się w nim za ciasno. Rozwijając się, inwestują we własne obiekty. – Niektórzy zaczynali na 20 czy 30 metrach
kwadratowych, a dzisiaj już poza inkubatorem mają po kilka tysięcy metrów i zatrudniają dziesiątki ludzi. Są to firmy nowoczesne,
niektóre o standardzie XXI wieku. To pokazuje, że idea pomocy

RONAR, jedna z firm, które doskonale radzą sobie na rynku

Wsparcie w różnych formach
Wynajem pomieszczeń to oczywiście nie jedyna forma wsparcia,
jakiego Koszaliński Inkubator Przedsiębiorczości udziela startującym w biznesie. Inne dostępne w nim usługi to możliwość wynajęcia samochodu dostawczego, wypożyczenia koniecznych elektronarzędzi, skorzystania z kompetentnej obsługi biurowej. Ale to
również bezpłatne doradztwo w różnych dziedzinach.
Dyrektor Andrzej Konopka mówi: – Komuś kto już prowadzi działalność gospodarczą, założenie firmy może się wydawać rzeczą banalnie prostą. Ale dla osoby bezrobotnej, która startuje w oparciu
o dotację z Powiatowego Urzędu Pracy, wszystko jest nowe i trudne.
Trzeba pamiętać o wielu wcale nieoczywistych sprawach. Przeoczenie czegoś może być kosztowne w skutkach, bo można na przykład
utracić określone uprawnienia.
My pomagamy w przejściu koniecznej ścieżki formalnej.
Kiedy już początkujący przedsiębiorca znajdzie się w inkubatorze, może liczyć również na podpowiedzi co do zarządzania albo
źródeł finansowania rozwoju firmy. Korzystne są na przykład pożyczki i inne formy pomocy oferowane przez Fundację Centrum
Innowacyjności i Przedsiębiorczości.
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Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

Współpraca dla Przedsiębiorców
Autor: Robert Bodendorf

Adam Badach, prezes Zachodniopomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych z koszalińskimi przedsiębiorcami podczas przerwy w trakcie czerwcowej konferencji

Podczas konferencji zatytułowanej „Pieniądze - czy to wszystko, czego potrzebują
przedsiębiorcy?” (16 czerwca br.) została oficjalnie nawiązana współpraca pomiędzy
Północną Izbą Gospodarczą w Koszalinie a Zachodniopomorskim Regionalnym
Funduszem Poręczeń Kredytowych w Szczecinie. Jej celem jest świadczenie
usług konsultacyjnych dla przedsiębiorców w zakresie
finansowania działalności gospodarczej.

z

achodniopomorski Regionalny Fundusz Poręczeń
Kredytowych w Szczecinie jest wyspecjalizowanym
podmiotem, który od wielu lat ułatwia przedsiębiorcom sektora MSP w województwie zachodniopomorskim dostęp do finansowania oraz udziela wsparcia innego niż
poręczenia, w szczególności profesjonalnego doradztwa w szeroko
rozumianym zakresie finansowania i rozwoju działalności gospodarczej oraz innych zagadnień związanych z przedsiębiorczością.
Działalność funduszu opiera się na udzielaniu poręczeń do kredytów i pożyczek dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, zarówno tych, którzy chcą dodatkowo zabezpieczyć swój kredyt, jak
i tych którzy nie mają odpowiednich zabezpieczeń, historii kredytowej lub stawiają pierwsze kroki w biznesie (start-up). Od momentu
uruchomienia Funduszu z jego oferty poręczeniowej skorzystało
blisko 2 tys. przedsiębiorców.
Fundusz nieustannie stara się pomagać przedsiębiorcom, oferując im dostęp do nowoczesnych narzędzi finansowych. Dlatego

w roku 2010, przyjmując rolę Pośrednika Finansowego, Fundusz
sięgnął po narzędzia oferowane przez inicjatywę JEREMIE. Poręczenia w ramach inicjatywy JEREMIE udzielane są przedsiębiorcom
na bardzo atrakcyjnych warunkach, co pozwoliło na zdynamizowanie podejmowanych przez MŚP decyzji finansowych
Również z myślą o firmach poszukujących innych możliwości finansowania niż kredyt, Fundusz podpisał umowę ułatwiającą dostęp do leasingu, będącego prostym i wygodnym sposobem na
zakup zarówno używanego jak i nowego sprzętu, nawet mimo krótkiego czasu prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę.
Pan Adam Badach, prezes ZRFPK Sp z o.o., mówi: – Fundusz
pozostaje w stałej współpracy z wieloma przedsiębiorcami, którzy uzyskali wsparcie w ramach JEREMIE. Reagując na zmiany zachodzące w otoczeniu gospodarczym, staramy się stworzyć im jak
najlepsze warunki do rozwoju, poszukując przy tym najkorzystniejszych rozwiązań. Największym partnerem ZRFPK jest Północna Izba
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Gospodarcza, zrzeszająca blisko 1500 firm z Pomorza Zachodniego
i Niemiec, będąca niewątpliwie największym tego typu podmiotem
w Polsce. Tym samym, kierując się ideą ciągłego rozwoju, obecnie
Fundusz wprowadził dla klientów usługi informacyjno-doradcze,
realizowane na terenie całego województwa zachodniopomorskiego. W ramach tej inicjatywy, w pierwszy wtorek każdego miesiąca
w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje dotyczące finansowania działalności gospodarczej: zabezpieczeń kredytów, sposobów kredytowania
przedsiębiorstw, zagadnień związanych z dotacjami unijnymi, przygotowaniem biznesplanu. Z dużą otwartością reagujemy na zmiany
zachodzące w otoczeniu gospodarczym i nie boimy się wyzwań,
dlatego wciąż staramy się rozszerzać naszą ofertę, szukać nowych
rozwiązań i pokazywać przedsiębiorcom, że to właśnie oni są siłą
napędową tego województwa i naszym obowiązkiem jest stworzenie im jak najlepszych warunków do rozwoju.

Robert Bodendorf
Organizacje zrzeszające przedsiębiorców przez wiele lat działały w oderwaniu od siebie, a każda z nich próbowała podejmować
samodzielne działania. Na dodatek instytucje państwowe i samorządowe, które zostały powołane dla przedsiębiorców – działały
również „oddzielnie”, często konkurując między sobą. Skutki były takie, że działania tysięcy osób nie przynosiły oczekiwanych efektów,
a przedsiębiorcy odczuwali, że są jedną z najbardziej niewspieranych, a niekiedy wręcz dyskryminowanych, grup społecznych.
W ostatnich latach dość znacząco się to zmienia. Głos przedsiębiorców jest coraz wyraźniej wygłaszany przez różne organizacje
i coraz lepiej rozumiany – nie tylko przez społeczeństwo, ale też przez
samorządy i instytucje państwowe. Niemalże wszystkie ugrupowania polityczne zaczynają podkreślać istotę przedsiębiorców w naszym kraju, a niektóre z nich wręcz opierają swój program o działania poprawiające swobodę prowadzenia działalności gospodarczej.
Organizacje przedsiębiorców nawiązują współpracę między sobą,
a także z instytucjami, które wspomagają przedsiębiorców dzięki środkom publicznym. Warto dodać tutaj, iż takie instytucje, jak
Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego i Park Technologiczny – są członkami Północnej Izby Gospodarczej w Koszalinie, a to
członkostwo staje się coraz bardziej aktywne i zmierza wyraźnie do
zacieśnienia współpracy z PIG. Północna Izba Gospodarcza wspiera
również wszystkie działania, które mogą się przyczyniać do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładem
tego typu działalności jest Zachodniopomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych, który z jednej strony gwarantuje bankom
spłatę kredytu zaciągniętego przez danego przedsiębiorcę, a z drugiej strony oferuje usługi doradztwa w zakresie finansowania działalności gospodarczej.
Wyżej opisana gwarancja może się niekiedy okazać wręcz zbawienna dla przedsiębiorcy. Wyobraźmy sobie sytuację, w której
przedsiębiorca potrzebuje pilnie dofinansować swoją działalność
gospodarczą, ale w danym momencie nie posiada niczego, co
mogłoby stanowić zabezpieczenie kredytu. Wtedy z pomocą może
przyjść właśnie ZRFPK, który – po zbadaniu wiarygodności przed-

siębiorcy oferuje coś w rodzaju rekomendacji, którą można określić
mniej więcej tak: „ZRFPK rekomenduje danego przedsiębiorcę, jako
rzetelnego kredytobiorcę, gwarantując jednocześnie spłatę zaciąganego kredytu”. To oczywiście w dużym uproszczeniu, bo faktyczne
zasady współpracy z ZRFPK można poznać np. podczas bezpłatnych
konsultacji. I nie mówimy tutaj jedynie o kredytach inwestycyjnych,
ponieważ poręczenia kredytowe mogą być jeszcze bardziej doceniane przy kredytach obrotowych.
Cieszy mnie fakt, iż koszalińscy przedsiębiorcy będą mogli korzystać z usług doradczych w zakresie finansowania działalności gospodarczej. Eksperci z ZRFPK będą dzielić się swoją wiedzą – bezpłatnie
w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie PIG Koszalin – zarówno na temat finansowania rozwoju firmy, jak i poprawienia płynności
finansowej. Będzie można porozmawiać nie tylko o zabezpieczeniach kredytów i sposobów kredytowania przedsiębiorstw, ale również o środkach unijnych.
Najcenniejszy jest jednak sam fakt współpracy pomiędzy różnymi
organizacjami wspierającymi przedsiębiorców. Północna Izba Gospodarcza umożliwia wymianę praktycznych doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami, a Zachodniopomorski Regionalny Fundusz
Poręczeń Kredytowych jest dysponentem środków publicznych, co
umożliwia zarówno świadczenie usług konsultacyjnych przez pracowników ZRFPK, jak i udzielanie poręczeń, czy nawet pożyczek.
Połączenie doświadczenia i potencjału obu organizacji może mieć
bardzo pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstw funkcjonujących w naszym regionie. O realizacji tego celu decydują jednak sami
zainteresowani, czyli przedsiębiorcy. Jak wykorzystacie Państwo fakt
nawiązania współpracy pomiędzy PIG i ZRFPK, czy będziecie w ogóle chcieli korzystać z takiego potencjału, to już zależy od Waszej woli
i strategii działania. Ja osobiście zachęcam do kontaktu z Biurem
PIG Koszalin, które będzie pośredniczyć w kontaktach z ekspertami
zatrudnionymi w ZRFPK.
Mariusz Krajczyński, firma Infinio:
Konsultacje z ekspertem Zachodniopomorskiego
Regionalnego
Funduszu Poręczeń Kredytowych,
które odbyłem dzięki Północnej
Izbie Gospodarczej w Koszalinie,
uważam za istotne w rozwoju firmy. Dowiedziałem się o możliwości
skorzystania z ZRFPK jako alternatywy w udzielaniu poręczeń spłaty
kredytów, pożyczek lub leasingu.
Takie informacje są szczególnie
przydatne, gdy mamy problem z niewystarczającym zabezpieczeniem np. kredytu. Takie rozwiązania mogą się okazać bardzo
pomocne dla przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw przy ustalaniu strategii finansowania działalności
gospodarczej.
Katarzyna Hatłas, firma Cratus:
Spotkanie z ekspertem Zachodniopomorskiego Funduszu Poręczeń
Kredytowych otworzyło przede
mną nowe, zupełnie mi nieznane
perspektywy realizacji finansowej
zamierzeń udoskonalenia firmy.
Szeroki wachlarz ofert oraz kompetencje rozmówcy skłaniają do
podjęcia dalszych kroków w celu
nawiązania współpracy. ZRFPK to
dobry pomysł na wsparcie małych
i średnich przedsiębiorstw nie tylko w Koszalinie, ale i w całym
regionie.
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Godzilla w PKP

b

ędzie z lat temu dziesięć, kiedy w poznańskim pubie o nazwie „Czarna Owca” (uwaga - lokowanie produktu!) spotkałem wieczorem koleżkę. Spożyte wcześniej trunki
poluzowały mu krawat i potargały czuprynę,
a on - siedząc przy barze - konsekwentnie
nasączał swój organizm kolejnymi dawkami C2H5OH. - Nic, tylko jakaś baba namieszała... - pomyślałem.
Myliłem się jednakowoż. Koleżka, jak niebawem się okazało, chciał
zapomnieć o ludziach, którzy „kompletnie na niczym się nie znają”.
- Odmawiam neandertalom, którzy są moimi klientami, miana
człowieka. To są jakieś małpy, to postaci z komiksu, codziennie mam
do czynienia z zombiakami... - wyjaśnił mi nieco mętnie, kiedy zainteresowałem się źródłem jego stresu. Należy zauważyć, że koleżka
nie był wcale pomocnikiem grabarza na miejscowym cmentarzu.
Był za to sprzedawcą samochodów w szanowanym i licencjonowanym salonie samochodowym producenta marki znanej na całym
świecie.
Salon, w którym pracował, błyszczał szkłem i stalą, zapachy
w środku były kwiatowe, teoretycznie był to świat rycerzy i prezesów. On sam zarabiał nieźle, pracował pod dachem i w cieple...;
wszystko to składało się w moich oczach na całkiem udaną karierę.
Ot, pokazywał klientom nowe samochody i je zachwalał. A że miał
prezencję i znał się na samochodach, to i czuł się w robocie jak ryba
w wodzie.
- Przychodzi facet z babą... - zaczął tłumaczyć - ...i chcą kupić
nowy model auta. Ona siada na siedzeniu obok kierowcy, białe kozaki, pazury na czerwono, on z łańcuchem, taki rubaszny, zaznacza
od początku, że płaci gotówką. A na dodatek mówi do mnie „ty”...
- poskarżył się.
- E tam, przesadzasz, koleś jakiś ma kasę, przychodzi kupić auto
i podnieść sobie samoocenę, wali ci na „ty”, powinieneś mieć to
wpisane w swój kontrakt. Jesteś sprzedawcą, może nie jest to miłe,
że burak się wyżywa, ale to nie jest powód do zapijania się, weź
przestań... - mówię ja.
Okazało się niebawem, że wcale nie o kozaki białe chodziło ani
o fraternizację z klientami. - Najgorsze jest to, ze oni w ogóle mnie
nie słuchają. Kupują wóz z mnóstwem różnych bajerów przydatnych
kierowcy i pasażerom, ale grochem o ścianę! Gość wie tylko, że tu
jest wajcha do wycieraczek, tu kierunkowskazy, na komputer pokładowy macha ręką, a jeden to był zdziwiony, że pozycję kierownicy

jacek
rujna

można regulować! Bo myślał, że jak w traktorze! - rzekł i wychylił
swój trunek.
Zostawmy wszakże na boku smutki sprzedawców samochodów
i ich rozmaite frustracje. Spójrzmy na siebie. Tu przechodzę na liczbę pojedynczą, bo nie mam zamiaru generalizować i całkiem możliwym, że okaże się, iż tylko ja jestem takim gamoniem. Kiedyś był
telewizor, włącznik i dwa programy. Dziś w zaprzyjaźnionym domostwie chcę obejrzeć jakiś tam program i właściciel wrzeszczy z kuchni: - Włącz sobie!
Patrzę, trzy piloty leżą, a na każdym 100 przycisków. Pokażcie mi
człowieka, jednego jedynego, który by znał wszystkie funkcje własnego pilota.
O współczesnych telefonach komórkowych to już nawet szkoda
gadać. Kiedyś komórka to była komórka, telefon był wciskany. Dzisiaj wszyscy mają telefony głaskane, siuch siuch, paluchem w lewo
i w prawo. To jest telefon?! Zgroza. W zdumienie ostatnio w przedziale PKP w Polsce wprawił mnie młody jegomoś
. Wchodzi konduktor, daję bilet, a ten - nic. Konduktor: - Bileciki
do kontroli!
A koleżka, słowo honoru, sam to widziałem, pogłaskał swój telefon, pogłaskał i pokazuje konduktorowi.
Myślałem, że konduktor weźmie go za fraki za żarty z człowieka
pracującego, ale nie: wyciągnął jakąś maszynkę, zbliżył do telefonu
tego młodziana, popikało-poklikało, uśmiechnął się, podziękował
i poszedł dalej! Normalnie jak w jakiejś Japonii! Jak tu żyć?!
Albo taka akcja: jestem w gościnie, film leci, reklamy się wcinają.
- Ech, te reklamy... - mruczę i się dowiaduję, uwaga: „Nie musimy
ich oglądać”. - Jak to? - Normalnie, mam system bi-pi-si-di-dabljusi-aj-ej, się przewinie...
W życiu nie podejrzewałem, że takie sprawy są możliwe.
Z coraz większym strachem wychodzę każdego dnia z domu. Zegarek mam nakręcany, nie wiem (poważnie!) czym się różni kindle
od androida, nie wiem po co jest tablet. Wciąż fascynuje mnie fakt,
że mam bezprzewodową klawiaturę i myszkę, toż to jest cud! Prawdopodobnie są też inne cuda, o których mi się nie śniło. Dla koleżki
przy barze w „Czarnej Owcy” byłbym powodem do zmartwienia,
zgryzoty i frustracji. Ale wiecie co?! Coś Wam powiem:
Czytam papierowe książki. Jadąc na wakacje zostawcie te wszystkie elektroniczne wynalazki współczesności w domu. Weźcie książkę. Nawet jeśli się macie narazić na dezaprobatę koleżków sprzedających auta w salonie! Raz się żyje!

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor.
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.
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Pani prezydent

w

koszalińskim klubie rotariańskim nastąpiła zmiana władz.
Funkcję prezydenta organizacji od Jupiego Podlaszewskiego przejęła pani Halina Dorżynkiewicz di Filippo. Oprócz nich
zarząd tworzą: Krzysztof Kuncer (prezydent elekt), Marcin Bogurski (wiceprezydent), Zdzisław Maciejewski (wiceprezydent), Alina
Anton (skarbnik), Jan Konieczny (sekretarz). Komisja Rewizyjna RC
Koszalin na kadencję 2014/2015 to Jan Bielerzewski i Grażyna Bielawska-Cieśla.

Sławomir Nowosadko (RC), Piotr Flens (prezydent klubu Lions) z małżonką Alicją

Longina Kudelska (prezydent Kiwanis
Int.), Janusz Kaliszczak (RC)

Krzysztof Kuncer (RC) z małżonką Jolantą
Alina Konieczna, Jacek Walach z małżonką Małgorzatą

Edyta Podsiadły (Kiwanis Int.) i Janusz Reczek (prezydent RC Słupsk)
Ryszard Bochnia, Jan Konieczny (sekretarz RC)

Halina Dorżynkiewicz di Filippo, Marcin Bogurski, Jupi Podlaszewski

Andrzej Woźniakowski (RC) z żoną Aliną

Halina Dorżynkiewicz di Filippo (RC)
i Małgorzata Podlaszewska

Marcin Bogurski,Halina Dorżynkiewicz di Filippo i Jupi Podlaszewski

Marcin Bogurski (RC, Mistrz Ceremonii
minionej kadencji) z małżonką Moniką

Alina Anton (skarbnik RC), z mężem
Mirosławem

82 KRONIKA prestiżu

Marina Royale wchodzi
w fazę realizacji

o

planach belgijskich inwestorów w Darłowie mówiło się od
paru lat. Firma POC Partners postanowiła w awanporcie,
nad samym morzem, budować apartamenty wypoczynkowe. I oto
słowo ciałem się staje. Plany już zatwierdzone, teren pod budowę
przygotowany. Na skraju wykupionej przez Belgów parceli swoje
miejsce znalazło Biuro Sprzedaży, które oficjalną działalność rozpoczęło 18 lipca br. Z tej okazji odbyła się przed nim skromna uroczystość. Serwowano belgijskie specjały: frytki (to Belgowie je „wynaleźli”) i czekoladowe praliny. Z trunków – belgijskie piwa i Martini
Royale. Sympatyczna impreza, bez krawatów, nadęcia i nudy.

Jarosław Ogierman (Kancelaria
Brokerska Meritum)

Małgorzata i Krzysztof Jakubowscy

Mec. Romuald Okulicz z
małżonką Grażyną Okulicz

Tomasz Puszkarski ( Arcas Europe,
architekt) wraz z synem Mateuszem

Od lewej: Wanda Gawrońska (TV Gawex), Agnieszka
Staszewska („Prestiż”), Bogusława Mielcarek
Damian i Antoni Żółkowski,
Henryk Dynamiuk

Antoni Górkiewicz (TVP Szczecin) i Arkadiusz Klimowicz (burmistrz Darłowa)

Arkadiusz Sip ( dyr. Darłowskiego Domu Kultury) z małżonką Dorotą Sip

Starosta Wojciech i małżonka Elwira Wiśniowscy, Jerzy Buziałkowski (dyr.
Zamku Książąt Pomorskich w Darłowie), Arkadiusz Klimowicz ( burmistrz
Darłowa) Elżbieta Karlińska (wiceburmistrz Darłowa), Joanna Klimowicz

Beata Wróblewska i Dorota Sip

Robert Donck, Bill Bellens
i Emilia Borowska

Peter Taffeiren I Robert Donck
(udziałowcy POC Partners)

Mec. Romuald Okulicz i Grażyna Okulicz oraz Marek Wojniusz

Aleksandra Karczewska (POC Partners) i Peter Taffeiren (dyr. generalny POC Partners)

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
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
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
Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
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
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
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
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
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
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
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

Invest Nieruchomości,
ul. Wyszyńskiego 3 /3
Jasiński Nieruchomości,
ul. Piłsudskiego 28
Kiljan – Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 40 /48
Kontrakt – Pośrednictwo Handlu
Nieruchomościami,
ul. Wojska Polskiego 6 /2
Koszalińska Agencja
Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
Nieruchomości, ul. Połtawska 7 /1
Koszalińska Izba Przemysłowo
Handlowa, Plac Wolności 2-3
House Martin Nieruchomości,
ul. Zwycięstwa 155
Urbanowicz S.C. Centrum
Nieruchomości, ul. Andersa 2
Wysokińscy Biuro Nieruchomości,
ul. 1 Maja 8
KANCELARIE
GRACJUS Kancelaria Doradcy
Podatkowego Iwona Nowaczyk,
ul. Szczecińska 8-10/18
Biuro Rachunkowe „Sukces”
Maria Bladyn, al. Monte Cassino 6
Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
Kancelaria Notarialna Joanna i Tomasz
Paplaczyk, ul. J. Matejki 1
SALONY SAMOCHODOWE
Peugeot, Mojsiuk Motor Sp. J.
Stare Bielice 27c
Auto Mojsiuk Autororyzowany
Dealer Hondy, Stare Bielice 128
Autoryzowany Dealer
Mercedes-Benz Mojsiuk Sp.j.,
Stare Bielice 128
Drewnikowski Koszalin
Autoryzowany Dealer Citroena,
ul. Piastowska 1
Dubnicki. Sp. z o.o. Autoryzowany
dealer Renault i Dacii,
ul. Gnieźnieńska 81
Opel Dowbusz, ul. Lniana 3
Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
Exim Autoryzowany Dealer
samochodów KIA,
ul. VI Dywizji Piechoty 28, Kołobrzeg
Toyota Wojciech Jankowski, ul. Okrężna 4
BIURA PODRÓŻY
ABC Świat Podróży CH Atrium,
ul.Paderewskiego 1
ABC Świat Podróży Galeria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Biuro Turystyczne TURYSTA Sławomira
Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Wyszyńskiego 5/2
Biuro Turystyczne ‘ODYS’,
ul. Dworcowa 4
Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
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
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
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
Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
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

