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iotr Polechoń-
ski, dziennikarz 
„Głosu Kosza-
lińskiego” (nota 

bene w 1998 roku przyjmowa-
łem go do pracy w ówczesnym 
„Głosie Pomorza”), mówi w 
opublikowanej w tym wydaniu 
naszego magazynu rozmowie, 
że pisanie o historii Koszalina  
daje mu okazję do poznawa-
nia fantastycznych ludzi, którzy 
tę historię znają albo wręczy 
byli jej świadkami. Ja mogę 

to samo powiedzieć  o spotkaniach związanych z redagowaniem 
„Prestiżu”.  I tak się jakoś złożyło, że w ostatnim czasie największe 
wrażenie robiły na mnie panie (nie, nie – to nie jest tekst okolicz-
nościowy na 8 Marca!).  Silne, kompetentne, zdeterminowane.  
Także Państwo, czytając ten „Prestiż”, poznają niektóre z nich. 

Kamila Lewandowska. Otworzyła w Koszalinie salon (w tym przy-
padku to szlachetne słowo jest całkowicie na miejscu), w którym 
ktoś chcący urządzić dom albo mieszkanie oprócz wysokiej jakości 
płytek, tapet, armatury, dostanie możliwość „przymierzenia” wybra-
nych towarów. A to dzięki fachowemu doradztwu i kontaktowi z 
projektantami wnętrz możliwym na miejscu. Kiedy po raz pierwszy 
wszedłem do Strefy Architekta (tak nazywa się salon), pomyślałem 
sceptycznie: „Czy taki ekskluzywny sklep zdoła utrzymać się w Ko-
szalinie?”. Po paru minutach rozmowy z panią Kamilą wiedziałem, że 
tak. Bo to osobowość właścicielki jest w tym przypadku gwarancją 
sukcesu. Ona wie, co robi i po co. 

Justyna Śmidecka. Drobna, skromna, ale jednocześnie wulkan 
energii. Trzeba naprawdę nieziemskiej siły i hartu, żeby łączyć obo-
wiązki matki kilkuletnich trojaczków, szefowej firmy i sprężyny sze-
roko zakrojonych akcji charytatywnych (Szlachetna Paczka, Bal Pre-
zydencki). I żeby przy tym być zawsze uśmiechniętym. Podziwiam. 

Agnieszka Chmielewska. Po latach przeżytych w korporacyjnym 
młynie otworzyła (z dwiema wspólniczkami – znowu kobiety!) niety-
pową firmę. Brillant Partner świadczy usługi tłumaczeń telefonicz-
nych. To u nas zupełna nowość, choć w USA znana od paru lat. I 
znowu to samo: kompetencja, determinacja, siła charakteru. Firma 
właściwie dopiero startuje, ale jestem pewny, że szybko okrzepnie i 
z powodzeniem będzie sobie radziła na konkurencyjnym rynku. 

I na koniec panie bez nazwisk. Anonimowe matki zastępcze, 
które na zlecenie sądów rodzinnych przyjmują cudze dzieci nieja-
ko na przechowanie – zanim nie trafią one do adopcji, do domów 
dziecka, albo – co daj Boże – wrócą do rodzinnych domów, o ile 
staną się one na nowo rzeczywiście domami. Wielkie poświęcenie 
i wielkie serce okazywane każdego dnia. Czy zdają sobie Państwo 
sprawę, że takich matek w powiecie koszalińskim jest aż 107 (dla 
220 dzieci), a w samym Koszalinie – 148 (dla 242 dzieci). Codzienny, 
cichy heroizm. Przeczytają Państwo o tym w tekście autorstwa Mai 
Ignasiak. 

Zapraszam do lektury.  
Andrzej Mielcarek
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Jubileusz chóru 
akademickiego
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ramach cyklu „Unplug-
ged Radia Koszalin” 

stacja regularnie zaprasza słu-
chaczy na akustyczne koncerty, 
które odbywają się w jej stu-
diu koncertowo-nagraniowym 
im. Czesława Niemena. Każdy 
z nich jest wyjątkowy. Chcąc za-
chować klimat tych wieczorów 
na dłużej, radio postanowiło 
wydać część nagranego mate-
riału na płytach. Pierwsza z nich ukazała się pod koniec ubiegłego 
roku. Można powiedzieć, że jest rarytasem dla miłośników łagod-
nych brzmień i kolekcjonerów płyt, bo nie będzie sprzedawana. 
Zdobyć ją można wyłącznie, słuchając stacji i uczestnicząc w orga-
nizowanych przez nią konkursach. Na pierwszym krążku znalazły się 
utwory grup: „Mr. ZOOB”, „Cisza Jak Ta”, „4 Piętro”, „Projekt”, „Time 
To Express”, „Lipa z Miodem” i „Ivona”. 

Radio Koszalin wydało również muzyczne pokłosie ubiegłorocz-
nej edycji darłowskiego festiwalu „Media i Sztuka”, którego jest 
współorganizatorem – wraz z samorządem Darłowa. Są na niej 

nagrania zespołów uczest-
niczących w finale konkursu 
o „Bursztynowy Mikrofon”.

Jak podkreślają szefowie 
stacji, Piotr Ostrowski i Ceza-
ry Szewczyk, jubileuszowy rok 
będzie obfitował w atrakcje dla 
słuchaczy Radia Koszalin. Sze-
rzej o nich napiszemy w kolej-
nym wydaniu „Prestiżu”.        am

w

rozgłośnia regionalna radio koszalin weszła w 60. rok 
działalności z dwiema pierwszymi wydanymi przez siebie 
płytami muzycznymi. Zapowiada kolejne i wiele atrakcji 
związanych z jubileuszem.
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odczas wernisażu odbędzie się licytacja fotografii, w której 
będą mogli wziąć udział zgromadzeni goście. Dla przybyłych 

przewidziana jest także muzyczna niespodzianka.
Grupa „FotoKoszalin” to otwarte grono ponad 15 aktywnych 

sympatyków fotografii – młodszych i starszych fotoamatorów, a tak-
że osób na co dzień pracujących w zawodzie. Spotyka się regularnie 
raz w miesiącu, by podzielić się swoimi dokonaniami fotograficz-
nymi. Prowadzi także plenery i warsztaty, na których fotoamatorzy 
podciągają swoje fotograficzne umiejętności.

FotoKoszalin zaprasza: „Jeżeli jesteś na tyle odważny, żeby na 
pierwszym spotkaniu pokazać swoje prace — świetnie! Po prostu 
przyjdź na jedno z nich. Chcesz dowiedzieć się o nas więcej? Od-
wiedź nas pod adresem: www.fotokoszalin.com.”                         msz

iwanis Klub, jako organizacja pożytku publicznego, użycza Związkowi konta, 
by można było dzięki odpisowi podatkowemu zbierać pieniądze na stypendia 

dla uczniów. W szkole (a właściwie – w szkołach, bo chodzi tu o podstawówkę, gimna-
zjum i liceum) kształcą się dzieci z rodzin zachowujących tożsamość ukraińską. Nauka 
w Białym Borze wiąże się jednak z kosztami – dojazdów i utrzymania w internacie. Stąd 
starania ZUwP, by wspierać tych, dla których to wydatek ponad możliwości finansowe 
rodziny. W ubiegłym roku dzięki wpłatom kilkuset osób udało się zebrać 11 940,59 zł 
(na zdjęciu moment przekazania symbolicznego czeku). Pieniądze wpłacały głównie 
osoby z Koszalina, Wałcza i Białego Boru oraz terenu Pomorza Środkowego. 

Osoby lub instytucje zainteresowane wsparciem akcji mogą to uczynić wpłacając 
pieniądze na konto:

STOWARZYSZENIE KIWANIS INTERNATIONAL KLUB KOSZALIN
ul. Zwycięstwa 32, 75-037 Koszalin
Konto: Bank Millenium S.A. nr 34 1160 2202 0000 0000 3295 8076
KRS nr 0000138192 NIP 669 23 40 671
z dopiskiem: „pomoc na rzecz szkoły w Białym Borze”

– W tym roku rozszerzamy zakres pomocy, bowiem oprócz wsparcia szkoły w Białym 
Borze zamierzamy zorganizować pomoc dla punktów nauczania języka ukraińskiego 
na terenie działalności Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców, czyli między in-
nymi w Koszalinie, Kołobrzegu, Szczecinku i  Wałczu – mówi Roman Biłas, prezes od-
działu ZUwP. – Naszym celem jest stworzenie Funduszu Stypendialnego dla uczniów, 
którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, posiadają ponadprzeciętną wiedzę 
i zdolności, ale częstokroć nie mają środków na kontynuację nauki.                             pr
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Wernisaż u fotoamatorów

1 % na rzecz uczniów ukraińskiej szkoły w Białym Borze

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy podsumo-
wującej dotychczasowe dokonania grupy „Fotokoszalin”, 
który odbędzie się 8 lutego br. w klubie „kawałek Podłogi” 
o godzinie 19. Miłośnicy fotografii zaprezentują w wielko-
formatowej formie swoje najciekawsze zdjęcie, które wyko-
nali w ciągu ostatnich dwóch lat.

Po raz drugi Zarząd koszalińskiego oddziału Związku Ukraińców w koszalinie wraz stowarzyszenie kiwanis klub interna-
tional koszalin apelują o przekazywanie 1 proc. podatku dochodowego na rzecz młodzieży uczącej się w szkole ukraiń-
skiej w Białym Borze. 

owy naczelny częściowo zmienił kole-
gium redakcyjne, ale przede wszyst-

kim przeorganizował zespół i zaprosił do 
współpracy wielu znanych publicystów. Do 
„Miasta” piszą dziennikarze niezależni, ko-
mentatorzy, dziennikarze Radia Koszalin i Te-
lewizji Kablowej „Max”, z którą z kolei nowy 
naczelny współpracuje od 2008 roku jako 
prowadzący programy publicystyczne.

Piotr Pawłowski ma 43 lata. Jego pierwsze 
teksty ukazały się w prasie na początku lat 90. 
Publikował w „Gońcu Pomorskim”, „Głosie 
Szczecińskim”, „Głosie Pomorza” i kilkunastu 
innych tytułach, w tym wielu ogólnopolskich. 

Był wydawcą prasowym, tworzył gazety, zaj-
mował się krytyką filmową. Prowadził literac-
ką oficynę wydawniczą i portal informacyjny. 
Obecnie równolegle koordynuje pracę tele-
wizyjnego Studia HD Platon w Politechnice 
Koszalińskiej.

Był w – ówczesnym – dzienniku „Miasto” 
od początku (2006), odszedł już z tygodnika 
w 2010 roku. Ukazujące się w każdy piątek 
„Miasto” ma zawierać zarówno istotne dla 
koszalinian informacje lokalne, jak i szersze 
teksty publicystyczne, opiniotwórcze.         
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„Miasto” po nowemu
Piotr Pawłowski, dziennikarz i publicysta, od 1 stycznia 2013 roku jest redaktorem 
naczelnym koszalińskiego tygodnika „Miasto”. Zastąpił na tym stanowisku wie-
sława Millera, który prowadził „Miasto” od 2007 roku.

ypełniająca świątynię po brzegi publiczność wysłuchała 
wiązanki najpiękniejszych polskich kolęd w opracowaniu 

koszalińskiego kompozytora i dyrygenta Winfreda Wojtana wykona-
nych z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej Filharmonii Koszaliń-
skiej. Występem ponad 100 chórzystów i 50 muzyków pokierował 
założyciel i dyrygent chóru Marek Bohuszewicz.– Nie spodziewałam 
się, że przyjdzie aż tylu ludzi! – mówi zaskoczona Monika Kordowska, 
jedna z chórzystek. – Jeszcze nigdy nie słyszałem tylu dobrych słów 
o mojej pracy i moich chórzystach – stwierdził z kolei po koncercie 
Marek Bohuszewicz. – Jestem z nich naprawdę dumny, świetnie so-
bie poradzili.                                                                                             nmn

w

Wyjątkowe płytyAkademicki chór Politechniki koszalińskiej w tym roku koń-
czy 20 lat. Z tej okazji 19 stycznia br. dał wyjątkowy koncert 
w kościele pw. ducha Świętego. 

Jedna z wystawianych prac, 
autorstwa Mateusza Szczepańskiego

rzemysław Krzyżanowski ma 46 lat. W koszalińskim magistra-
cie pracuje od 17. Ukończył wydział historii słupskiej Wyższej 

Szkoły Pedagogicznej (obecnie Pomorskiej Akademii Pedagogicz-
nej), podyplomowe studia menedżerskie z zarządzania oświatą 
oraz z zakresu resocjalizacji i profilaktyki dzieci i młodzieży W 2000 
roku został dyrektorem wydziału edukacji, a później wiceprezyden-
tem ds. społecznych. 

Za swój największy dotychczasowy sukces zawodowy Przemysław 
Krzyżanowski uważa opracowanie i wprowadzenie w życie Kosza-

lińskiego Systemu Oceny 
Szkół oraz Koszalińskiego 
Systemu Oświatowego. 
Jest szefem komisji oświa-
ty Związku Miast Polskich. 
Pozazawodowo pasjonu-
je się filmem. Jest żonaty, 
ma dwóch synów. Żona 
(na zdjęciu – oboje)  jest 
wicedyrektorką II Liceum 
Ogólnokształcącego im. 
Władysława Broniewskie-
go.                                 mig

p

Wiceminister Krzyżanowski
Przemysław krzyżanowski, do niedawna zastępca prezy-
denta koszalina odpowiedzialny za sprawy kultury i eduka-
cji, objął 1 lutego br. stanowisko podsekretarza stanu w Mi-
nisterstwie edukacji Narodowej w randze wiceministra. Ma 
się zająć edukacją na szczeblu samorządowym. Na to sta-
nowisko ministrowi edukacji rekomendował koszalińskie-
go specjalistę od oświaty wiceminister ochrony środowiska 
Stanisław Gawłowski.
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Longina Kudelska, prezydent 
Klubu Kiwanis w Koszalinie
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Kawa z sercem
Dar koszalińskich restauracji i kawiarni na rzecz Fundacji Hearts World Wide.

Dziękujemy za to, że w okresie przedświątecznym od każdej zamówionej 
filiżanki kawy przekazywali Państwo złotówkę dla podopiecznych naszej 
fundacji. To ważne wsparcie, które pomoże nam zorganizować kolejny tur-
nus rehabilitacyjno-edukacyjny dla dzieci i ich rodzin.

Joanna Łysiak, prezes Hearts Worl Wide

imprezie wzięło udział dziewięć przedszkoli z Koszalina, 
Mielna i Bielic. Co najważniejsze, w tym turnieju nie było 

przegranych. Mówi współorganizator imprezy trener i sędzia Wal-
demar Sołek: – To są systemy wprowadzone z Zachodu, w ten spo-
sób wprowadza się dzieci do sportu. Wiadomo, że z nich wszystkich 
piłkarzy nie będzie, ale chodzi o to, aby normalnie funkcjonowały 
w społeczeństwie.

Radio Koszalin Cup, to kolejna impreza z okazji 60-lecia rozgło-
śni. Kolejną edycję Radio Koszalin CUP stacja planuje jeszcze w tym 
roku – być może na Dzień Dziecka.

w

od lat radio koszalin zachęca słuchaczy do aktywności 
ruchowej, organizując akcję „Biegiem po zdrowie”. tym ra-
zem 12 stycznia br. regionalna rozgłośnia razem z kosza-
lińskim klubem Piłki Nożnej „Bałtyk” zorganizowały radio 
koszalin cUP 2013 - rywalizację  z udziałem najmłodszych 
drużyn piłkarskich. 

Radio  Koszalin CUP po raz pierwszy, ale nie ostatni
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awsze była przy mnie – wspomina cór-
ka Marii Hudymowej, Teresa Sterzel. 

– Poświęcała mi tyle czasu, ile mogła. Nie 
było go wiele, bo zawsze była ogromnie 
zapracowana, ale może dzięki temu szyb-
ko stałam się samodzielna i odpowiedzial-
na? – Pracowałam, ile mogłam – przyznaje 
Maria Hudymowa. – Byłam to winna mojej 
Ojczyźnie.

Podczas wojny Maria Hudymowa organi-
zowała nauczanie na tajnych kompletach, 
a równocześnie działała w Armii Krajowej, 
za co po wojnie została aresztowana przez 
NKWD. Do Koszalina przybyła razem z mę-

żem w 1947 roku. Organizowała od pod-
staw szkolnictwo i bibliotekarstwo. Jest 
współtwórczynią Koszalińskiej Biblioteki 
Publicznej, w której teraz odbywa staż jej 
prawnuk Kacper Sterzel. – Zawsze była ko-
chaną, ale i wymagającą babcią. Potrafiła 
skarcić, kiedy trzeba, i zaraz przytulić – mówi 
Kacper.

W urodzinowych uroczystościach w Urzę-
dzie Stanu Cywilnego oprócz rodziny wzięły 
udział władze miasta i województwa, przy-
jaciele jubilatki m.in. ze Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego, Stowarzyszenia Przyjaciół 
Koszalina, Chóru „Frontowe drogi”, Klubu 

Pioniera, stowarzyszenia „Wspólnota Pol-
ska”, Gimnazjum nr 6 (noszącego imię pol-
skich nauczycieli tajnego nauczania w latach 
1939 – 1945). Listy gratulacyjne przesłali bp 
ordynariusz Edward Dajczak i premier Do-
nald Tusk.                                                      mig

z

Setne urodziny pani Marii
Maria Hudymowa, legendarna nauczycielka, honorowa obywatelka koszalina, 
13 stycznia br. obchodziła setne urodziny jako pierwsza z 19 tegorocznych ko-
szalińskich stulatków. 
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StreFA  
WYOBRAŹNI
AUTOR: GRETA GRABOWSKA / FOT. MATEUSZ SZCZEPAńSKI

STREFA ARCHITEKTA, to miejsce, do którego 
nie trzeba zapraszać. Kto raz tu zajrzy, powróci 
na pewno. A to za sprawą właścicieli sklepu pań-
stwa Kamili i Jacka Lewandowskich z Kołobrze-
gu, którzy trzy miesiące temu stworzyli nowy sa-
lon jako miejsce spotkań klientów i architektów.
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Przepastna biblioteka płytek, przestrzeń tętniąca życiem
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lica Moniuszki - miejsce, które zdawało-
by się, nie może nas już niczym zasko-
czyć. A jednak. W dzielnicy domków 
jednorodzinnych, na parterze siedziby 
Izby Rzemieślniczej, powstał nowocze-
sny, przestronny salon oferujący bogaty 

asortyment materiałów do wykańczania wnętrz. Można kupić tutaj 
płytki ścienne i podłogowe, ceramikę i armaturę łazienkową kil-
kudziesięciu europejskich i polskich producentów. Znajdziemy tu 
ogromny wybór  tapet, sztukaterii. Mamy też możliwość zamówie-
nia mebli na wymiar, wykonania nadruków na różnorodnych ma-
teriałach. Umożliwia nam to zaprojektowanie indywidualnej tapety, 
również do wykorzystania w łazience. Ulubione zdjęcie z wakacji, 
powiększone do wielkości ściany, rozświetli wnętrze uśmiechem 
naszych dzieci,  w najbardziej pochmurny dzień.

ProJektowANie JeSt SZtUkĄ  

Jest sztuką samą w sobie. Nie bez przyczyny tego zawodu uczy 
się na Akademiach Sztuk Pięknych. Funkcjonalność – ergonomia, 
ale i forma, kolor, kontekst, to elementy składowe wnętrza. Musi 
ono być dostosowane do potrzeb użytkownika, ale również od-
powiednio praktyczne, i na tyle uniwersalne, aby mogło zmieniać 
się wraz ze swoim gospodarzem. Poddajemy się modzie, trendom, 
chwilowym fascynacjom. Wnętrze musi to przetrwać, by po kilku 

latach nadal nas cieszyć i spełniać swoją funkcję. Wnętrze musi do-
pasowywać się do nas.  

Projektant realizuje marzenia swojego inwestora. Wsłuchując 
się w jego potrzeby, konstruuje wnętrze indywidualne i jednostko-
we. Uzbrojony w wiedzę, doświadczenie, świadomość możliwości, 
wspólnie z właścicielem, tworzy jego dom. Efektem takiej współ-
pracy jest świadomie dobre wnętrze, takie o którym jego właściciel 
z dumą powie: „To mój dom”

Inwestor ponosi tego koszty. Nie mam tu na myśli jedynie tych 
policzalnych, ale przede wszystkim to on będzie w tej przestrzeni 
żył. Musi ją lubić. To jego miejsce, w którym musi naprawdę CZUĆ 
SIĘ U SIEBIE, we wszystkich odcieniach tego słowa.

to Nie SkLeP Z LAdĄ 

Koszalińska STREFA ARCHITEKTA to miejsce szczególne. Kiedy 
byłam tu po raz pierwszy, ucieszyła mnie stonowana kolorystyka 
posadzek i ścian.  Umiejętne rozłożenie akcentów wnętrza, prosto-
ta i oszczędność detali – funkcjonalnie zagospodarowane wnętrze 
stwarza właściwe tło dla ekspozycji. Przestrzeń  jest otwarta i przyja-
zna, zapewnia łatwy dostęp do oferowanych materiałów. Znakomita 
większość płytek, znajdujących się w ofercie jest do obejrzenia na 
miejscu. Można przy tym wypić filiżankę kawy, posłuchać muzyki.

To nie jest typowy sklep z ladą i kasą. Zastąpiono ją usytuowa-
nym centralnie wielkim stołem, który jest jak wielki plac manew-
rowy, tu powstają koncepcje, rodzą się idee.  Korzystając z profe-
sjonalnej pomocy, możemy rozkładać na nim płytki, przymierzać 
je do tapet, sztukaterii, by wreszcie dopełnić paletę barw i faktur 
właściwymi kolorami farb ściennych. To nowa kultura, nowa jakość 
pracy. Większość salonów oferujących zbliżone materiały  ograni-
cza się do sztywnych ekspozytorów i stosów katalogów. Nie ułatwia 
to projektowania. Czasem działamy w ciemno, bez stuprocentowej 
pewności, co do efektu końcowego. Używamy wyobraźni i mega-
bajtów naszej pamięci, aby scalić wszystkie elementy i uzyskać spój-
ne, ciekawe, indywidualne wnętrze. Niestety, czasem zaskakuje nas 
kolor czy faktura płytki, tak zachęcająco wyglądającej  na stronach  
katalogu. 

W STREFIE ARCHITEKTA wszystkie elementy projektu, jak puzzle, 
rozkładamy na ogromnym blacie i rozpoczynamy pyszną zabawę 
dobierając, zestawiając, żonglując materiałami. Rozmalowujemy 
wnętrze używając szlachetnych gresów, błyszczących szklanych 
mozajek, wielobarwnych tapet dobierając je, jak farby na palecie 
malarskiej. Zestawiamy różnorodne kolory, faktury i formaty. Kom-
ponujemy wnętrze swojego życia lub skromną łazienkę w bloku. 
Nie ma znaczenia skala inwestycji – dla nas TEN PROJEKT jest naj-
wyższej wagi.

Pani Kamila Lewandowska prowadząca salon podkreśla: „Najważ-
niejszy jest człowiek”. Zadowolenie klienta jest dla niej priorytetem. 
Uważnie słucha, proponuje nowe materiały, rozwiązania. Wskazuje 
inne katalogi, płytki. Daje czas do namysłu, częstując aromatycz-
ną kawą, pokazuje wanny i baterie jak obrazy w galerii, pomaga 
w stworzeniu wnętrza wyjątkowego – naszego wnętrza. Czas pracy 
nie jest limitowany, ważny jest efekt końcowy i nasze zadowolenie. 
Jakość wspólnie przeżytego wnętrza.

AkceNt NA JAkoŚĆ

BIBLIOTEKA CERMAGU to świetny pomysł poznańskiej firmy, 
działającej na krajowym rynku już ponad dwadzieścia lat. Jej współ-
twórca i prezes, pan Tomasz Desko postawił na jakość, nie tyko pły-
tek, ale również na komfort pracy projektowej. Każdy salon posiada 
tzw. Bibliotekę. To wydzielona przestrzeń  salonu sprzedażnego ze 
stołem i stelażami zawierającymi kolekcję płytek reprezentujących 
najlepsze serie wyselekcjonowanych producentów. W ogromnym 
stopniu ułatwia to projektowanie, wręcz prowokuje powstanie 
potrzebnego fermentu twórczego, burzy mózgów towarzyszącej 
pierwszej fazie projektowania.  To  projektowanie „na żywo”. Mając 
realnie w zasięgu ręki tyle komponentów, łatwiej dokonywać świa-
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„Aleja prysznicowa”

Żywe projektowanie, wspólne 
zestawianie kolorów, faktur, 
pomysłów



domych wyborów. Jak pomocne i praktyczne jest to rozwiązanie, 
można przekonać się na miejscu, w koszalińskim salonie. Można tu 
również zapoznać się z najnowszymi prądami światowego designu, 
ale też odnaleźć odpowiadające nam  materiały z lokalnego, pol-
skiego rynku. Wprowadzane nowości sygnalizowane są na licznych 
szkoleniach. W każdą sobotę poradą służą architekci wnętrz.

ProJektUJeMy dLA koGoŚ i Z kiMŚ 

Klimat salonu tworzą dwie panie Kamile. „Czarna” Kamila o hisz-
pańskim temperamencie z kwiatem wpiętym w... widocznym miej-
scu zdaje się być postacią żywcem przeniesioną z opery „Carmen” 
Bizeta. Ta temperamentna kobieta, w mgnieniu oka, zaczaruje nas, 
prezentując najnowszą kolekcję.... i pomoże podjąć niełatwą decy-
zję. Posiada doskonałą orientację w aktualnej ofercie rynkowej. 

Kamila „Jasna”, Direttore tego sklepu, oczaruje nas spokojem, 
cierpliwością, uśmiechem. Ciepło odpowie na pytania, sprawdzi 
termin dostawy, cenę. Zadzwoni do producenta, by załatwić coś 
zdawałoby się niemożliwego, ot taka oczywista codzienność. To-
warzyszy jej inna temperatura działania. Jej spokój i zdystanso-
wanie pomagają podjąć decyzję zakupową, zjednują inną część 
klientów. Charaktery obydwu pań różnią się, jak ogień i woda, ale 
są równie silnie zaangażowane  i  posiadają wiedzę na temat ofe-
rowanych produktów. To One tworzą świeżą, pozytywną energię 
tego miejsca.

 W tej chwili koszaliński oddział Cermagu nazwany STREFĄ AR-
CHITEKTA dopiero startuje. Buduje swoją markę w nowym mieście. 
Już wprowadził meble kuchenne czołowych producentów niemiec-
kich  i lokalnych, o zróżnicowanej stylistycznie ofercie. Ale już wkrót-
ce zapowiada poszerzenie oferty o oświetlenie, drewniane podłogi 
i jednostkowe, designerskie meble. Pani Kamila obiecuje, że nie 
przestanie nas zaskakiwać. Zaprasza do współpracy :„Zostańcie ar-
chitektami własnych przestrzeni, jesteśmy tu dla Was”.
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Twórcy koszalińskiej Strefy Architekta Kamila i Jacek 
Lewandowscy oraz autorka tekstu przy pracy

Czarna Kamila (nie od barwy włosów, 
ale ulubionego koloru strojów)

Projektantka w poszukiwaniu stylu wnętrza

Jacek Lewandowski uczy sztuki klejenia tapet



Kiedy o tym rozmawiamy, pani Justyna prosi, by podziękować 
wszystkim ludziom zaangażowanym w akcję. – Ja stałam się rozpo-
znawalna, bo o akcji się dużo mówiło – podkreśla. – Ale bez serca 
okazanego przez dziesiątki zupełnie anonimowych osób nie było-
by takiego efektu. Dziękuję wszystkim, ale szczególnie Adamowi 
Szałkowi i Marcinowi Zarębskiemu z IDPB, którzy nie tylko udzielili 
nam gościny w swoich biurach, ale także podpowiadali skuteczne 
metody propagowania idei Szlachetnej Paczki i sami się w nią moc-
no zaangażowali. 

rAdoSNA tróJkA

Pani Justyna jeszcze nie podjęła decyzji, czy podejmie się lide-
rowania w bieżącej edycji Szlachetnej Paczki (rozpoczął się kolejny 
cykl przygotowań). Teraz już wie, ile to pracy i jakie obciążenie cza-
sowe. Trudno jej się dziwić, bo zawodowych i prywatnych obowiąz-
ków ma mnóstwo. 

Czasu i uwagi wymaga przede wszystkim rozbrykana trójka ma-
luchów (o trojaczkach mąż pani Justyny mówi, że to jego główna 
wygrana na loterii). Dzieciaki mają nie mniej energii niż ich mama. 
Są bardzo aktywne i wymagające. A ponieważ rodzice ich wycho-
wania nie oddają telewizji, muszą znajdować dla nich dużo czasu. 
Cała trójka chodzi systematycznie na basen i uczy się angielskiego. 
Dodatkowo dziewczynki mają zajęcia z baletu, a Filip uczy się gry 
w piłkę nożną. – Na szczęście pomagają nam moi rodzice, których 
mamy blisko – zdradza pani Justyna. – Inaczej byłoby trudno wszyst-
ko pogodzić.

włASNe MieJSce PrAcy

Od 2006 roku Justyna Śmidecka prowadzi firmę. Na początku 
pracowała sama, teraz zatrudnia kilka osób. Zajmują się usługami 
księgowymi i kadrowymi m.in. dla grupy przedsiębiorstw produkcji 
okien należących do Jarosława Loosa. – Zaraz po studiach ekono-
micznych na Politechnice Koszalińskiej pracowałam krótko na etacie, 
potem był rok w Anglii – wspomina pani Justyna. – Chociaż mieliśmy 
z mężem pracę i wiodło się nam dobrze, nie widziałam się za granicą 
na dłużej. Po roku wróciłam. Czas spędzony na Wyspach wykorzysta-
łam przede wszystkim na wyszlifowanie języka angielskiego. 

Firma powoli się rozwija. Zadowoleni klienci rekomendują ją ko-

lejnym. Jeden z nich tak z uśmiechem kwituje współpracę z panią 
Justyną: – Jest perfekcyjna. Widzę, jak świetnie jest zorganizowa-
na, jak nic nie stanowi dla niej problemu i  zazdroszczę jej tego. 
Pewnie nawet nie zdaje sobie sprawy, ile mnie nauczyła. A przede 
wszystkim jestem jej wdzięczny za pewność, że w papierach zawsze 
wszystko się zgadza. 

LUDZIE LUDZIE 17 

ustyna Śmidecka to przede wszystkim mama wspaniałych 
trojaczków: Dominiki, Hani i Filipa. To właścicielka firmy 
oferującej – używając modnego żargonu – outsourcing 
płacowo-kadrowy. I po trzecie – osoba zaangażowana 
społecznie, w minionym roku m.in. koszalińska liderka 
akcji charytatywnej Szlachetna Paczka, dzięki której przed 
świętami Bożego Narodzenia do kilkudziesięciu koszaliń-

skich rodzin dotarła pomoc o wartości niemal 200 tysięcy złotych. 

Z wdZięcZNoŚci dLA LoSU

Jak podkreśla pani Justyna, w Paczkę zaangażowała się, bo 
chciała tym podziękować za szczęście, jakim jest udana rodzina. 
O akcji dowiedziała się w 2011 roku. Razem ze znajomymi państwo 
Śmideccy przygotowali wtedy wsparcie dla biednej rodziny z No-
wogardu. W kolejnym roku pani Justyna zgłosiła się już jako chętna 
do odegrania roli lokalnego lidera Szlachetnej Paczki w Koszalinie. 
I chyba głównie dzięki połączeniu jej kluczowych cech: optymizmu, 
niespożytej energii i doskonałej samoorganizacji Paczka odniosła 
w naszym mieście taki sukces. 

MĄdrA PoMoc 

Akcja ma kilkunastoletnią tradycję. Chodzi w niej o to, by dać 
wsparcie ludziom, którzy w niezawiniony sposób znaleźli się w trud-

nej sytuacji życiowej – z powodu choroby, wypadku albo innego 
nieszczęśliwego zdarzenia. Pomoc ma być – według założeń – nie 
jednorazowym aktem, ale impulsem do trwałej zmiany położenia 
danej rodziny lub osoby. Dlatego przyznanie wsparcia poprzedza 
dyskretne ale dokładne rozpoznanie warunków, w jakich znajdują 
się ewentualni beneficjenci. Dokonują tego odpowiednio prze-
szkoleni wolontariusze. To oni zbierają potrzebne informacje i od 
nich zależy, czy gdzieś pomoc trafi. Kiedy powstanie już lista rodzin 
i osób, które mogłyby pomoc otrzymać, każdy przypadek jest opi-
sywany szczegółowo (ale bez danych umożliwiających identyfika-
cję) na specjalnej liście. Potencjalni darczyńcy na podstawie tej listy 
decydują, komu chcą pomóc. Ich dar jest przekazywany za pośred-
nictwem wolontariuszy. W drugą stronę wolontariusze przynoszą 
słowa i gesty podziękowania.

W roku 2012 w Koszalinie działały dwa rejony akcji Szlachetna 
Paczka, nazwane Koszalin Morskie (liderką tu była Justyna Śmidec-
ka) i Koszalin Dubois (z liderką Julią Maciochą). Razem 30 wolon-
tariuszy odwiedziło 87, a zakwalifikowało do pomocy 69 rodzin. 
Średnia wartość „paczki” dla jednej rodziny wyniosła 2200 zł. Słowo 
„paczka” bierzemy tutaj w cudzysłów, bo składało się na nią czasami 
kilka – kilkanaście kartonów, a bywało, że nawet lodówka (były 2), 
kuchenka (6), pralka (3), łóżko (4), opał. Łącznie do magazynu, któ-
rym na czas finału akcji stała się siedziba Instytutu Dobrych Praktyk 
Biznesowych przy ulicy Zwycięstwa 126, trafiło aż 774 zapakowa-
nych pudeł z darami! 

wszystkie prace pani Justyny
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AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK

Rzeczowa, uważna, skupiona – takie robi pierwsze wrażenie. Kto pozna ją nieco lepiej, 
zwróci uwagę na jej ogromną energię i siłę. Nic dziwnego, że z uśmiechem  dźwiga obo-
wiązki, których starczyłoby dla trzech osób.
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w ramach SZLAcHetNeJ PAcZki 2012:
∙ pomoc dotarła do 13 230 rodzin w potrze-
bie, łącznie do ponad 55 tys. osób
∙ łączna wartość przekazanej pomocy mate-
rialnej (na podstawie wartości zadeklarowa-
nej przez darczyńców) to 22,5 mln zł 
∙ łączna liczba osób zaangażowanych w pro-
jekt - wolontariuszy, darczyńców i rodzin to 
300 tys. osób
∙ 7800 wolontariuszy pracowało w 432 rejo-
nach w całej Polsce





WIETRZNA 
PAtAGoNiA

oim dachem nad głową jest namiot. Cały 
dobytek to jakieś 40 kg w rowerowych sa-
kwach, z czego połowa to prowiant. Niska 
cena wolności. Mogę zatrzymać się, kiedy 
i gdzie zechcę lub gdy zmuszą mnie do 
tego zmęczenie i warunki. Z tą świado-
mością łatwiej jest zapuścić się w niezna-

ne. Przestrzeń, którą przemierzam, zaczynam odbierać wszystkimi 
zmysłami. Wiatr, deszcz i przypiekające nos słońce. Po miesiącu po-
dróży już wiem, co może patagońska pogoda i jak wyssane z palca 
są wszystkie prognozy. Ale utwierdzam się w przekonaniu, że nigdy 
bym nie zamienił dwóch kółek na wnętrze wygodnego autobusu. 

ŚLAdy GorĄcZki ZłotA

Hasło „koniec świata” jest tutaj mocno eksploatowane tury-
stycznie. Argentyna ma swój „El Fin del Mundo” w Ushuaia, dość 
dużym skupisku blaszanych chat, typowych dla tutejszych małych 
miejscowości. Chile promuje Punta Arenas hasłem: „World’s End”. 
Wielbicielowi architektury i miejskiego życia trudno będzie znaleźć 

tu coś ciekawego. Każde z napotkanych skupisk jest inne. Często 
powstało w ściśle określonym celu i wygląda, jakby ludzie byli tu 
tylko przejazdem.

Podróżując wzdłuż wybrzeża Cieśniny Magellana mijam resztki 
osad. Czasem samotna tablica wyjaśnia, co tu się działo. 100 lat 
temu ta ziemia przeżywała najazd. W okolicy Punta Arenas i Porve-
nir odkryto złoto. Do dziś można się wybrać nad rzekę i spróbować 
coś wypłukać. Do dziś działają też prymitywne kopalnie, choć już ra-
czej jako atrakcja turystyczna. Największa część imigracji w te rejony 
to Chorwaci. Widać to po nazwiskach, nazwach punktów i nazwach 
ulic. Gdy złoto okazało się kolejnym niespełnionym eldorado, pró-
bowano tu rozwinąć hodowlę bydła i owiec oraz polowania na wie-
loryby. Do dziś po osadach zostały tylko żelazne wraki porzuconych 
maszyn – dla mnie to ochrona przed wiatrem, zaciszne miejsce 
świetne do rozbicia namiotu.

SwoJSkie krAJoBrAZy 

Patagonia to przede wszystkim przyroda. Nie egzotyczna, wręcz 
przeciwnie, bardzo „nasza”, choć może z małymi różnicami. Gdy 

m
Większość z nas zna ją tylko z nazwy. Ogromna przestrzeń, huraganowe 
wiatry, surowy klimat. Co więcej można znaleźć na tym „końcu świata”?

AUTOR: WOJCIECH GRELA
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z lekką niepewnością przekraczam wrota Ziemi Ognistej, pierw-
sze kilometry pachną swojsko. Wokół ośnieżone szczyty, takie jak 
słowackie Tatry. To wrażenie pryska, gdy zauważam stadko papug 
skrzeczących na pobliskich drzewach, a jeszcze trochę dalej guana-
co (zwierzę z rodziny wielbłądowatych, podobne do lamy – przyp. 
red.) pasące się na równinach. Zwierzaki są tu ciekawskie. Można je 
łatwo obserwować. Rankiem na ogrodzeniach wzdłuż szosy siedzą 
wielkie drapieżne ptaszyska. Czekają, aż pampa rozgrzeje się i ruszy 
wiatr. Częstym gościem jest ptak traro. Gdy rozbijam namiot, po-
patruje ciekawsko. Może zostawię jakieś resztki, lub jeszcze lepiej, 
padnę martwy.

Po kręGoSłUPie koNtyNeNtU 

Przede mną sześć miesięcy i cały kontynent południowoame-
rykański. Mijane szczyty tworzą jego kręgosłup, który będzie mi 
towarzyszył na horyzoncie przez całą podróż. Pomaga mi świado-
mość, że tak naprawdę „nie ma zmiłuj”. Lot powrotny mam gdzieś 
daleko, z Limy, i to za pół roku. Wtedy rzeczy, które normalnie były 
by niemożliwe, stają się normalną częścią przygody, a przygoda 
zamienia się w codzienne życie. Gdy nakładam mapę przebytej 
drogi na mapę Polski, okazuje się, że właśnie przejechałem trasę 
Bieszczady-Szczecin. Nic niezwykłego, tylko ciągle pod wiatr. Skala 
tego ostatniego również ulega poszerzeniu. Na jednym biegunie 
jest tutejszy „brak wiatru”, który odpowiada polskiemu „silnemu”. 
Wtedy da się jeszcze sensownie pokonywać kilometry, a czło-
wiek jest szczęśliwy. Na drugim biegunie skali jest porywisty po-
twór, który wpycha cię pod najostrzejszą górkę, pozwala pędzić 
60 km na godzinę bez pedałowania. To wtedy, gdy masz szczę-

ście i wieje w plecy. W innym przypadku potrafi cisknąć o ziemię 
wraz z rowerem, zniszczyć namiot. Najprostsze czynności stają się 
skomplikowane. Zatrzymanie się na poboczu. Oparcie roweru. 
Pozostawienie jakiejkolwiek rzeczy bez przyciśnięcia jej solidnym 
kamieniem. Inaczej dosłownie „przeminęło z wiatrem”. Nie mówiąc 
już o załatwieniu intymnej potrzeby, które przy takim wietrze staje 
się wyzwaniem.

SPotkANiA 

Droga jest jak narkotyk, to tam czeka mnie coś nowego. Nie 
w hostelu, gdzie spotykają się turyści. Oni gadają ciągle o tym sa-
mym. Który z punktów w przewodniku już zobaczyli, który warto 
zaliczyć, a który nie. Po tygodniu namiotowej egzystencji, nocleg 
w hostelu to nie miejsce na odpoczynek. Zakupy, pranie, suszenie, 
czyszczenie, no i oczywiście kontakt z bliskimi, wrzucenie czegoś 
na bloga dla niecierpliwych. Wszystko to zajmuje tyle, że zwykle 
kładę się spać koło pierwszej w nocy. Wśród tej mnogości tury-
stycznej papki podsuwanej prosto pod nos (za odpowiednią cenę, 
oczywiście) czasem się uda wyłowić coś interesującego. Gdy jest 
na to czas, i gdy ma się szczęście, można spotkać ciekawą postać. 
Zwykle gdy zupełnie się tego nie spodziewasz. Dlatego mimo 
wszystko każdy zadaje te oklepane pytania: skąd jesteś? co robisz? 
dokąd jedziesz?

Podczas dziewięciodniowego trekkingu w Torres del Paine 
spotykam Guillerme’a, Brazylijczyka piszącego przewodniki, m.in. 
po Carretera Austral, kolejnym etapie mojej podróży. W El Chal-
ten poznaję Josha, który pracuje na kutrze rybackim na Alasce, 
a w wolnych chwilach podróżuje, opracowując nową recepturę na 
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baton energetyczny. Postacie zmieniają się jak w kalejdoskopie. 
Zmienia się moja perspektywa na to, co można robić w życiu, jak 
wiele możliwości na nas czeka. 

Wyruszając z Ushuaia wpadam w strumień rowerzystów-podróż-
ników, takich jak ja, ale przemierzających najpopularniejszy szlak 
Ameryki Południowej w przeciwnym kierunku. Tu również spojrze-
nie jest zupełnie inne. Moja droga Ushuaia-Lima w sześć miesięcy 
jest dla wielu z nich tylko małym odcinkiem. Napotkana para Fran-
cuzów ze łzami w oczach kończy swoją dwuletnią podróż dookoła 
świata. Skala się zmienia. Należę do krótkodystansowców, ograni-
czam się do trzech czwartych kontynentu.

Po miesiącu egzystencji w „strumieniu” wiesz, że przed tobą po-
dróżuje para Norwegów, a za tobą Francuzi. Poczta pantoflowo-
rowerowa działa. Informacje są podawane dalej przez mijanych. 
Tanie hostele, inne miejsca przyjazne rowerzystom, gdzie zakręce-
ni ludzie pozwalają skorzystać z prysznica, wyprać brudne ciuchy. 
Jednym z takich legendarnych miejsc jest panaderia (piekarnia) „La 
Union” w Tolhuin. Zjawiam się tam pod koniec dnia, czeka na mnie 
mały pokoik. Ściany i sufit pokrywają wpisy ludzi z całego świata. 
Przyklejam tutaj wiersz, który dostałem jeszcze w Ushuaia od Ko-
lumbijczyka zatytułowany „Instantes” – argentyńskiego pisarza, 
Jorge Louisa Bourgesa (kto to – wygooglujcie sami). Później łóżko, 
ciepły prysznic i góra słodkich ciastek-rogalików-drożdżówek na-
zywanych w Argentynie „facturas”.

codZieNNA życZLiwoŚĆ

Gdy odległości, z którymi trzeba się zmierzyć, podawane są 
w setkach kilometrów, uczysz się planować. Jeżeli otworzyłeś opa-
kowanie ryżu, powinieneś kupić następne w najbliższym możliwym 
miejscu. Sklepy są tu zaopatrzone dość wybiórczo, więc nigdy nie 
wiadomo, co będzie na stanie. Rower szybko przybiera na wadze. 
Pół biedy na asfalcie, gorzej, gdy zaczyna się „ripio”, szutrowa dro-
ga zmienna jak rzeka. Postrach każdego rowerzysty. Każdy metr 

ripio jest inny. Chwilami ubity, za moment to luźne duże kamienie, 
a jeszcze później sypki piach. Jadąc, nie mam czasu na rozglądanie 
się. Nieustannie kluczę w poszukiwaniu najlepszego miejsca, rama 
gnie się pod ciężarem sakw i sam dziwię się, że koła i opony są całe 
po tej katordze.

W Patagonii czuje się, że ludzie sobie pomagają. Na porządku 
dziennym jest pozdrowienie od kierowcy wielkiej ciężarówki. Gdy 
siedzę na poboczu odpoczywając, kierowcy zwalniają, pytają: – 
Wszystko ok? Proponują „podrzucenie”. Daleko mi do rowerowe-
go purysty, więc dwa razy korzystam z propozycji. Często to okazja 
do ciekawej rozmowy. Pierwszym razem od walki z porywistym 
wiatrem ratuje mnie dwójka chilijskich drogowców. Pracują przy 
odświeżaniu pasów. Nazywają mnie kamikaze, bo boczny wiatr 
rzuca mną po całej szerokości drogi. Innym razem zgarniają mnie 
carabinieros – chilijska straż graniczna. Podwózka do Puerto Nata-
les, wspólny obiad – lentejas con carne (soczewica z mięsem), czyli 
typowa tutaj żołnierska strawa. Na pomoc można liczyć również 
w samotnych samowystarczalnych gospodarstwach nazywanych 
tutaj „estancia”. Osłonięte miejsce na rozbicie namiotu to mini-
mum. Na jednej z takich estancji przyjmuje nas stary gaucho (od ja-
kiegoś czasu podróżuję w towarzystwie dwójki Francuzów). Ciężko 
się porozumieć, bo leciwy gospodarz stracił już większość zębów. 
Język gestów jest jednak czytelny. Zagarnia nas do ciepłej kuch-
ni, gdzie na starej żeliwnej płycie podskakuje wrzątek. Nakłada na 
talerze pozostałe z obiadu mięso z makaronem i warzywami. Gdy 
głodni zmiatamy jedzenie, w jego oczach zauważam wzruszenie. 
Może też marzył o podróży w nieznane? Czasem myślę, że każdy 
z rowerowych turystów ma coś wspólnego z gaucho, który całe ży-
cie spędza w siodle przemierzając argentyńską pampę.

PoZA cZASeM 

Nie zawsze jest tak, że to ja otrzymuję pomoc. Gdy pod wieczór 
opuszczam turystyczną maszynkę do wysysania pieniędzy – El Ca-

lafate, kilometry mijają szybko. To moja ulubiona pora dnia. Cie-
płe światło, wiatr również daje odpocząć. Słońce jeszcze wysoko, 
zachodzi dopiero koło godziny 22, w końcu mamy tutaj początek 
kalendarzowego lata. Gdy mijam stojącą na poboczu ciężarów-
kę, słyszę głos. To młody chłopak o imieniu Maxi. Transportuje 
elementy konstrukcyjne jakiejś szopy. Zepsuta ciężarówka staje 
się jego domem na dwie noce. Pyta o ciepłą wodę. Zapuszczam 
kuchenkę. Po chwili jemy „pan de dulce” (słodkie ciasto) i pijemy 
„mate”. Wokół bezkresna pampa.

W tej części Ameryki Południowej wystarczy jedno spojrzenie 
na półkę sklepową. To nie jest „kawowa” kultura. Do wyboru trzy 
rodzaje kawy (w tym dwie to rozpuszczalne), cztery rodzaje her-
baty, i niezliczona ilość smaków yerba mate (wysuszone, zmielone 
liście ostrokrzewu paragwajskiego – przyp. red.). Wszyscy tu po-
ciągają z bombilli – stalowej rurki, bo zaparzona yerba zostaje na 
powierzchni i tylko w ten sposób można ją pić. Na poboczu drogi 
co chwilę widać pobity termos, to kolejny przyrząd niezbędny przy 
piciu yerba mate. Mozna ją zaparzać kilka razy dolewając gorącej 
wody. Czuję, że jak wielu przede mną, wyjadę z tego krańca świata 
z yerbą w sakwie.

Piszę te słowa w przeddzień Bożego Narodzenia, choć jedynym 
świadectwem przedświątecznego czasu są tu choinki w hostelach 
i na wystawach sklepowych. Czuję się zupełnie wyjęty z tego świata. 
Wokół jeziora i góry. Święta przyjdzie mi spędzić w Villa O’Higgins, 
chilijskiej osadzie. Dostać się tutaj nie jest łatwo. Dla rowerzystów to 
przeprawa wymagająca wiele wysiłku. Trzy dni, dwie przeprawy pro-
mowe. Najcięższe osiem kilometrów szlaku na przełęcz oddzielają-
cą Argentynę od Chile zajmuje mi sześć godzin targania na plecach 
roweru i sakw. Przekraczam kolejne wrota. Przemierzenie Carretera 
Austral – 1500 km górskiej drogi spinającej południowe Chile to 
następny etap mojej podróży. Mniej tu turystycznych pułapek, ale 
również mniej zaopatrzenia. Tu zaczyna się prawdziwy koniec świata.  
Ale to temat na kolejną opowieść.
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inny pomysł i kupiłem  dywanową, czerwoną wykładzinę. Proszę mi 
wierzyć efekt był świetny! 

- Później wszystko potoczyło się bardzo dynamicznie…
- Stacja obsługi szybko się rozrastała już w 1993 roku otrzyma-

liśmy autoryzację na serwisowanie Peugeota. W 1995 otworzyłem 
pierwszy salon Citroena w Szczecinie, a sierpniu tego samego roku 
powstało pierwsze w Polsce Centrum Peugeot w Szczecinie przy uli-
cy Bagiennej. Jest to piękny salon samochodowy wraz z pełnym za-
pleczem serwisowym i blacharsko- lakierniczym. W lipcu 2000 roku 
nabyłem nieruchomość w Koszalinie i otworzyłem tam filię Citro-
ena. W 2001 nastąpiło uroczyste otwarcie nowego salonu Citroena 
w Szczecinie. Do dziś jest to jeden z najbardziej reprezentacyjnych 
obiektów w Polsce, a jego wyjątkowoś dodatkowo podkreśla fakt, 
że znajduje się  przy ulicy Andre Citroena. Oczywiście na przestrze-
ni lat obiekty były modernizowane tak, by  sprostać wymaganiom 
zmieniającego się rynku motoryzacyjnego. 

- czyli pasmo sukcesów?
- Cały czas umacniamy naszą pozycję na rynku. Jednym z więk-

szych sukcesów było to , że jako pierwsza firma ze Szczecina  zna-
lazłem się  na liście TOP 50 – największych dealerów samochodo-
wych w Polsce. W zeszłym roku do grupy pięciu obiektów dołącza 
kolejny salon Peugeota przy ulicy Rayskiego w Szczecinie, a także 
zostaliśmy autoryzowanym serwisem Land Rover w Szczecinie.

- A jakie są plany na najbliższy czas?
- Przede wszystkim chcemy  uruchomić specjalistyczną stację ob-

sługi Peugeota w centrum Koszalina wraz z blacharnią i lakiernią tak 
byśmy byli bardziej dostępni dla klientów. W 2013 roku uruchomi-
my sprzedaż samochodów Land Rover, a 2014 roku, mam nadzieję, 
będziemy świętować otwarcie nowego salonu Peugeota na lewo-
brzeżu w Szczecinie. 

- to bardzo szybko.
- Wcale nie tak szybko. Dzięki nowoczesnym  technologiom ta-

kie salony buduje się około roku. Kwestia organizacji i oczywiście 
finansów.

- Pracę przekuł pan w pasję. Słyszałam, że jest pan kolekcjone-
rem zabytkowych aut.

- To prawda, z radością dołączam kolejne zabytkowe auta do 
mojej kolekcji. Jestem posiadaczem m.in. Peugeota 190 S z 1930 
roku oraz trzy Citroeny 2 CV.W tej chwili odnawiam Peugeota 203 
A, później zabierzemy się do renowacji  Citroena Rosalia z 1934 
roku. Wszystkie auta są odnawiane w Goleniowie, tam gdzie wszyst-
ko się zaczęło. Odtwarzane są z drobiazgową dokładnością,  a ory-
ginalnych części szukamy na giełdach części do zabytkowych aut 
we Francji i Niemczech. Te piękne oldtimery są ozdobą moich sa-
lonów. 

- A jakim autem jeździ pan na co dzień?
- Zimą najchętniej Range Roverem. A że niedawno otworzyliśmy 

autoryzowany serwis tej marki, wszystko doskonale współgra z  po-
lityką firmy. 

Dziękuje za rozmowę. 

ak będą Państwo świętować  30-lecie firmy?
Andrzej Drewnikowski:  - Szczerze mówiąc jeszcze nie 

wiem, ale mogę opowiedzieć jak świętowaliśmy 25-lecie. 
Popłynęliśmy promem „Pomerania” do Ystad, później do 
Kopenhagi, tam zjedliśmy uroczystą kolację, a na drugi 
dzień zwiedzaliśmy miasto. To był bardzo udany wyjazd.

- w tym roku mija 30 lat rozwoju firmy, którą budował pan od 
podstaw. Jaki jest pana przepis sukces?

- Jest takie powiedzenie: „Mądrość zespołu jest mądrością sze-
fa”. I ja się pod tym podpisuję. Dobry, zgrany, profesjonalny zespół 
ludzi to podstawa. Nie lubię zwalniać, przywiązuję się do swoich 
pracowników. Wiele osób jest w firmie od 20 lat. Do dzisiaj pracuje 
ze mną mój pierwszy uczeń.

- Przy tak rozbudowanej firmie na pewno ważny jest także zmysł 
organizacyjny.

- Z pewnością. A także zdecydowane działanie, konsekwencja, 
odwaga. I osobiste zaangażowanie. Zaczynałem, pracując jako me-
chanik samochodowy. Wiem, jak ważna jest jakość świadczonych 
usług. I nie wstydzę się przyznać, że  naprawiałem  auta własno-
ręcznie,  tak samo jak wiem, że miałbym dzisiaj problem z samo-
dzielną naprawą auta, którym obecnie jeżdżę. Chociaż pochwalę 

się, że niedawno osobiście pomalowałem zderzak i całkiem dobrze 
mi to wyszło, chociaż ostatni raz miałem pistolet w ręce 25 lat temu. 
Zapytałem mojego pracownika „ Przyjąłbyś mnie na pomocnika? 
Odpowiedział : „Przyjąłbym”!

- Skąd pomysł, by specjalizować się w autach francuskich?
- W czasach kiedy zaczynałem, auta francuskie sprawiały wiele 

kłopotów mechanikom. Nikt tego nie chciał naprawiać! (śmiech). A 
że zawsze lubiłem wyzwania, postanowiłem zająć się naprawą tych 
aut. Naturalnie skierowałem swoją ścieżkę zawodową w stronę Peu-
geota i Citroena. 

- Jakie były początki firmy drewnikowski?
- W 1983 roku otworzyłem warsztat mechaniczny w Golenio-

wie.  W 1989 roku otrzymałem autoryzację na sprzedaż i naprawę 
samochodów Citroen, a rok później w Goleniowie powstał salon 
Citroena, jako pierwszy w województwie zachodniopomorskim! 
Ostatnio przeglądałem zdjęcia z tego czasu… i aż trudno uwierzyć, 
jak wiele się zmieniło. Pamiętam, jak rozeszła się fama po mieście, 
że Drewnikowski samochody ustawia na dywanach. I faktycznie tak 
było ( śmiech).W tamtych czasach płytki były horrendalnie drogie 
i po prostu nie było mnie na nie stać. Myślałem, by podłogę  po-
malować farbą,  ale wyglądałoby to okropnie. Wpadłem więc  na 
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Zaczynał od niewielkiego warsztatu mechanicznego, w którym zatrudniał mecha-
nika i dwóch uczniów. Dzisiaj firma Drewnikowski daje pracę stu osobom i ma 
na terenie województwa zachodniopomorskiego sześć salonów sprzedaży oraz 
cztery stacje naprawcze Peugeota, Citroena i Land Rovera. O pracy, pasji i jubile-
uszu firmy dla magazynu „Prestiż” mówi Andrzej Drewnikowski.

Przepis na sukces
AUTOR: IZABELA MAGIERA-JARZEMBEK
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d 2 stycznia br. swoje wnętrze udostępnił 
klientom całkowicie nowy obiekt autoryzo-
wanego salonu i serwisu Peugeot Mojsiuk 
Motor Sp.J. Ten postawiony od początku 
budynek reprezentuje wszystkie najnowsze 
standardy marki Peugeot i zlokalizowany 

jest przy pozostałych budynkach Grupy Mojsiuk położonych przy 
drodze krajowej nr 6 (wyjazd z Koszalina w kierunku Szczecina). 

Budynek znacząco powiększył część salonową w stosunku do 
poprzedniej lokalizacji, dzięki czemu można obejrzeć pod dachem 
w komfortowych warunkach więcej samochodów. Zwiększenie 
powierzchni znalazło odbicie również w dziale serwisu, który dys-
ponuje w obecnej chwili 12 stanowiskami naprawczymi, z czego 
siedem wyposażonych zostało w podnośniki. Serwis dysponuje 
także tzw. Aktywnym Przyjęciem, w którym klient razem z doradcą 
serwisowym dokonują wspólnie oględzin pojazdu przed naprawą. 
Jedno ze stanowisk zostało wyposażone w urządzenie do pomiaru 
geometrii zawieszenia pojazdów z linii najnowszych urządzeń tego 
typu marki Hofmann.

Nowa, większa powierzchnia, nowy układ pomieszczeń serwi-
sowych i nowoczesne urządzenia wymiernie skróciły czas naprawy 
samochodów na serwisie w stosunku do poprzedniego obiektu. 
Działanie te miały także na celu zwiększenie komfortu samego 
klienta (np. jasna i przestronna poczekalnia dla osób oczekujących 
na naprawę samochodu) i zapewnieniu szybkiej, profesjonalnej ob-
sługi w miłej atmosferze.

Na 11 lutego br. zostało zaplanowane uroczyste otwarcie, które 
da początek Dniom Otwartym w całej Grupie Mojsiuk (12-16 lute-
go) i będzie obfitować w szereg ciekawych promocji, mających na 
celu przybliżenie całej gamy oferty spółek wchodzących w skład 
Grupy Mojsiuk: Mojsiuk ASO Mercedes-Benz, Auto Mojsiuk KM 
ASO Honda, Mojsiuk Motor ASO Peugeot, Mojsiuk Centrum Bla-
charsko-Lakiernicze.

Jak widać, Grupa Mojsiuk wciąż dynamicznie się rozwija, suk-
cesywnie rozbudowując swoją nowoczesną infrastrukturę – przy-
pomnijmy, że w październiku zeszłego roku Grupa uruchomiła na 
swoim terenie jedno z największych i najnowocześniejszych w kraju 
Centrów Blacharsko-Lakierniczych, w którym można naprawić po-
jazd każdej wielkości bez względu na markę. Na uwagę zasługu-
je także fakt otrzymania wyróżnienia „Dealer Roku 2012” w sieci 
Peugeot Polska w kategorii „Sprzedaż” przez firmę Mojsiuk Motor. 
Jak podkreślają właściciele firmy, otwarcie nowego obiektu salonu 
Peugeot jest potwierdzeniem rozwoju Grupy Mojsiuk dla lepszej 
obsługi klientów obecnych i nowych.

o
Grupa Mojsiuk jest znana na zachodniopomorskim rynku motoryzacyjnym od blisko 35 
lat jako firma świadcząca usługi blacharsko-lakiernicze, ale też i jako dealer marek Mer-
cedes-Benz, Honda i od półtora roku również Peugeot. Koszalińska siedziba salonu tej 
marki ostatniej mieściła się dotychczas w obiekcie po poprzednim koncesjo nerze. Z po-
czątkiem roku salon sprzedaży francuskich auto ma już własne pomieszczenia.

W nowy rok z nowym salonem
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ColorNative

O dważne, mocne cięcia, zaznaczone 
wyraźnie różne długości włosów, fale 
i przedziałki, intensywne kolory prze-
łamane refleksami oraz stonowane 
pastele w różnych odcieniach – takie 
trendy proponują styliści Alternative. 
Trendy te zyskały sobie już uznanie 

w świecie mody. Każda stylizacja to indywidualna praca a kreowa-
nie całości zajęło prawie pół roku.

– Spędziliśmy ten czas oglądając trendbooki, filmy, zdjęcia i ma-
gazyny modowe, wyklejając mood board. Czasem piliśmy dobre 

wino, a czasem siedzieliśmy wspólnie przy komputerze sklejając 
w photoshopie nasze inspiracje. Naszą pracę spięła agencja A12 
Team, która postawiła kropkę nad i - mówi Michał Mular, współwła-
ściciel Alternative.

Ta kropka nad i to produkcja przemyślanej i zaplanowanej krok 
po kroku w najdrobniejszych szczegółach sesji zdjęciowej oraz klipu 
z sesji, który – także dzięki staraniom A12 Team – zachwycił dyrekto-
rów kreatywnych światowej telewizji Fashion TV. Dzięki emisji w tej 
największej na świecie telewizji modowej, trendy lansowane przez 
stylistów Clubu Fryzjerskiego Alternative, docierają do widzów na 
wszystkich kontynentach. 

Lata 50. i 60. oraz kultowe postaci z tamtych 
czasów były inspiracją stylistów Clubu Fryzjer-
skiego Alternative przy tworzeniu najnowszej 
kolekcji fryzur zatytułowanej ColorNative. 

cOlOrNative
i faShiON tv
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danny: Stylizacja, którą chciałem zaprezentować inspirowana 
jest latami 60., jak i również męskim magazynem modowym GQ. 
Fryzura klasyczna - adresowana do mężczyzn w różnym wieku, gdyż 
jest to cięcie klasyczne gładkie podkreślające męskość. 

Stylista radek Brański

twiggi: Inspiracją mojej fryzury była postać lat 60. Twiggi - fi-
glarna aktorka i najpopularniejsza modelka tych lat. Koloryzacją 
wydobyłam piękno mojej modelki. Dzięki połączeniu odcieni żół-
tego pastelu oraz zieleni pastelowej podkreśliłam ciężkie cięcie na 
boku. Bazą globalną jest beżowy blond .

Stylistka Agnieszka Pyżyk

Peggy: Moją inspiracją była supermodelka lat 60. Peggy Moffitt, 
która charakteryzowała się  mocnym makijażem oczu oraz asyme-
trycznymi fryzurami. Połączyłam w mojej fryzurze ciężkie cięcie z tyłu 
głowy, które podkreśla linię szyi oraz lekkość cięcia z przodu, co 
pozwala nadać twarzy wyrazu delikatności. Całość fryzury podkre-
śliłam mocnymi akcentami kolorystycznymi w odcieniach granatu 
oraz zieleni. Całą koloryzację wykonałam nowoczesną bezoksyda-
cyjną farbą, aby wydobyć naturalny blask z włosów. Mimo, iż całość 
jest w modernistycznym stylu, nadaje się do noszenia na co dzień i 
ma wiele możliwości restylizacji.

Monika dombrowska, dyrektor artystyczny Alternative

James: Moje źródła to brytyjska subkultura z lat 50., zwana teddy 
boys. U Jamesa widać ewidentnie dwie długości włosów. Dłuższa 
część fryzury jest bardzo praktyczna, można ją stylizować w za-
leżności od sytuacji. Na zdjęciach włosy są zaczesane do tyłu, ale 
również można je wygładzić na bok. Technika under cut, jaką widać 
z tyłu głowy dała bardziej agresywny i nowoczesny wygląd, włosy 
nabrały charakteru ulicznego stylu, jaki coraz częściej spotykamy u 
mężczyzn. 

Stylistka Sara Sobierajska

christy: W propozycjach na nadchodzący rok zauważymy wpływ 
lat 60. i 80. Szczególnie widoczne będzie to w modzie damskiej, 
którą zdominowała moda męska. Dlatego też stawiam na fryzury o 
charakterze chłopięcym. Forma wygodna, swobodna a jednocze-
śnie elegancka i kobieca, z wyraźnie podkreślonym przedziałkiem 
i pejsami, charakterystycznymi dla lat 60. Bryła, która da nam moż-
liwość przekształcenia i zabawy własnymi włosami. Kolor nasycony, 
ale nie intensywny, przełamany refleksem, co daje efekt trójwymia-
ru. Inspiracją moją stały sie okładki Vouge z lat 60. oraz sama mo-
delka. Moja muza Christy.

Stylista Piotr kunderak

Zdjęcia: Marcin Biedroń/A12 Team www.a12.com.pl
Make-up: Aleksandra Foka Przyłuska

Stylizacja: Anna Tusk, Natalia Lipińska
Asystenci: Sylwia Rajska, Jacek Kiejko

Modelki i modele: Adela Rostek, Daria Małobłocka, 
Monika Chmielnicka, Damian Siupka - Mróz, Michał Kucharski.

Fryzury: Monika Dombrowska, Sara Sobierajska, 
Agnieszka Pyżyk, Piotr Kunderak, Radek Brański.
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z darza się, że niektórzy traktują blogerki, 
jako osoby, które tylko „leżą i pachną”, 
czerpią korzyści z reklam i otrzymywanych 
prezentów. to chyba nie jest jednak takie 
proste?

– Ja żyję blogiem, nie mylić z tym, że żyję 
z bloga.

– czy według ciebie blogerki jedynie pokazują trendy, czy też 
może je także kreują?

– Nie można odmówić blogerkom, iż pełnią rolę trendsetterek, 
czyli osób odpowiedzialnych za tworzenie i upowszechnianie tren-
dów. Wcześniej trendsetterami byli tylko i wyłącznie mieszkańcy 
największych miast świata: Nowego Jorku, Los Angeles, Londynu, 
Paryża, rzadziej Mediolanu; najczęściej ludzie mediów: muzycy, 
aktorzy, modelki, stylistki. Sytuacja trochę się zmieniła, gdy niemal 
całe życie społeczne przeniosło się do internetu. Z pełnym przeko-
naniem mogę powiedzieć, że wiele blogów pełni funkcje kreacyjną, 

tworząc nową, charakterystyczną estetykę, wyprzedzając to, co już 
zostało nazwane trendem czy modą sezonową. Jednak przeważają-
ca większość jest odtwórcza i z łatwością można wskazać czyją kopią 
jest dany blog. Oczywiście, blogerki często pokazują na swoich stro-
nach stylizacje żywcem wyjęte z danego sezonu. Myślę, że o ile nie 
będą przypominać kopii manekina z Zary, nie ma w tym nic złego, 
ponieważ dzięki takim zabiegom, czytelnicy, czy też obserwatorzy 
będą mieli szansę zobaczyć, w jaki sposób dany trend interpreto-
wać. 

– otrzymałaś nagrodę za najlepszy blog o Gdańsku prowadzo-
ny przez mieszkańca Gdańska podczas Gdańsk Blog Forum 2012. 
Jak sądzisz, co wpłynęło na taką decyzję jury? co sprawia, że twój 
blog jest wyjątkowy?

– Mój blog wyróżnia fotografia bardzo dobrej jakości i przemy-
ślane sesje zdjęciowe, które są jego znakiem rozpoznawczym. Moi 
czytelnicy nie oglądają jedynie stylizacji, ale widzą także opowieść 
wyrażoną w zdjęciach. W tej historii, w znaczącej większości pokazu

Kapuczina, a właściwie Paulina Rudnicka, studentka filologii polskiej, zwyciężczyni konkur-
su „Blog of Gdańsk” 2012 w konkursie na bloga pisanego przez gdańszczan lub o Gdań-
sku. Jest doskonałym dowodem na to, że blogerki modowe nie tylko opisują trendy, ale 
także je kreują. Przekonać się o tym możecie, wchodząc na kapuczina.blogspot.com.

kapucziNa
- MOda z BlOga

AUTOR: AGATA RUDNIK

32 
Fo

t.
 A

da
m

 K
oz

ło
w

sk
i

 F
ot

. A
nn

a 
Ku

cz
yń

sk
a



MODA MODA 35 

ję gdańskie przestrzenie, m.in. plenery, kawiarnie. Myślę, że dla-
tego też zwyciężyłam w konkursie Blog of Gdańsk. W jednej z pu-
blikacji przeczytałam wypowiedź Anny Zbierskiej (dyrektor Biura 
Prezydenta Miasta Gdańska ds. Promocji – przyp. red.), tłumaczącą 
decyzję jury: „To blog lifestylowy, który poprzez modę pokazuje cie-
kawe miejsca w Gdańsku z dala od turystycznych szlaków”.

– Skąd czerpiesz inspiracje do kolejnych stylizacji, sesji i wpisów? 
czy jest ktoś, kto jest dla ciebie wzorem w tej dziedzinie?

– Inspiracje czerpię zewsząd, z otaczającej mnie rzeczywistości, 
tak więc: z filmów, muzyki, wystaw, literatury, pokazów mody, ulicy, 
wszelkich publikacji internetowych, które znajduję. Mam wrażenie, 
że trudno o wzór i autorytet w dziedzinie jaką jest moda. Jeśli chodzi 
o sam wizerunek, to od lat wielką inspiracją jest dla mnie Miroslava 
Duma, redaktorka z Rosji. Uwielbiam nie tylko jej stylizacje, ale także 
urodę i drobną sylwetkę. Mówiąc o  postrzeganiu mody i sposobie 
jej interpretacji to z pewnością Henrik Veijlgaard, autor książki „Ana-
tomia trendu”. Jeżeli chodzi zaś o tytuł ikony mody, to zasługuje na 
niego ktoś, kto świadomie i umiejętnie adaptuje i łączy wszystkie 
powstałe style i trendy danej epoki, jednocześnie tworząc coś in-
nowacyjnego. To utopijna teoria, więc nie jestem w stanie wskazać 
takiej osoby. Ikon stylu jest za to wiele.

– Nie mogę powstrzymać się od zapytania cię o to, gdzie naj-
częściej kupujesz ubrania i czym się kierujesz dokonując już wy-
boru…

– Zacznijmy od tego, że teraz już rzadko kupuję. Mogę powie-
dzieć, że nie ma takiej rzeczy, którą rzeczywiście bym potrzebowała, 
więc moje zakupy przestały służyć czysto praktycznym celom. Trak-
tuję je jako małe przyjemności, takie „umilacze życia”. Często łapię 
się na tym, że będąc w sklepie chwytam za kolejny podobny sweter, 
których mam już kilka w szafie. Na szczęście jestem sobie w stanie 
wytłumaczyć, że nie potrzebuję kopii tych samych ubrań. Moje rze-
czy pochodzą głównie z second handów i sklepów internetowych, 
czasem z tzw. sieciówek, ale to zakupy w tych pierwszych wciąż spra-
wiają mi największą przyjemność. Im jestem starsza, coraz częściej 
stawiam na jakość, nie ilość.

– co sądzisz o trójmiejskich projektantach mody? 

– Jeśli chodzi o trójmiejskich projektantów, bardzo lubię duet 
Shumik 100%. Miałam kiedyś okazję przeprowadzać wywiad z  Ka-
riną Goźdź oraz Anną Leszkiewicz i przyznaję, że bije od nich taka 
sama energia, jaką widać w ich kolekcjach. Dziewczyny tworzą 
przede wszystkim kapelusze, którym nie sposób odebrać fantazji 
i precyzji wykonania. 

– A jeśli chodzi o projektantów światowych. Masz jakiś fawory-
tów?

– Światowi designerzy to temat rzeka. Staram się śledzić więk-
szość pokazów, o ile czas i okoliczności mi na to pozwalają. Z re-
guły nie przywiązuję się do żadnego z domów mody, żeby zawsze 
zachować świeży osąd, jednak moja uwaga bardzo często kieruje 
się w stronę Marca Jacobsa – uwielbiam jego eklektyzm – oraz So-
nii Rykiel, co chyba widać w moich stylizacjach, w których dominuje 
ostatnio dzianina. 

– czy zdarzają ci się w ogóle modowe wpadki? 
– Swoje wpadki widzę, kiedy oglądam posty sprzed roku. Zastana-

wiam się wtedy co mi przyszło do głowy, żeby założyć coś takiego. 
Wspominam zasłyszane niegdyś słowa Karla Lagerfelda, że „moda 
trwa trzy miesiące” i wiem, że skoro wtedy zostało to dobrze przyjęte 
przez czytelników, musiało też dobrze wyglądać. Za swoją najwięk-
szą wpadkę uważam mój wizerunek podczas sesji egzaminacyjnej. 
Na szczęście nikt poza domownikami nie widzi mnie w tej odsłonie, 
ale przypominam wtedy bezdomnego, który nie spał kilka dni.

– Na koniec w takim razie małe podsumowanie – po co kapuczi-
na prowadzi bloga? 

– Zaczęłam pisać swojego bloga z myślą o pracy zawodowej sty-
listki i „dziennikarki modowej”. To pierwsze zrealizowałam i wciąż 
to robię. Pozostało mi jeszcze drugie, w stosunku do którego mam 
pewne poczucie misji, bo uważam, że o modzie w Polsce pisze się 
z reguły zbyt infantylnie, przez co jest deprecjonowana. Początkowo 
moje zamiary były czysto pragmatyczne. Dziś się to trochę zmieniło, 
ponieważ jestem emocjonalnie przywiązana do swojego miejsca 
w sieci. Prowadzenie bloga zabiera mi wiele godzin, nie mam nad 
sobą szefa, który kazałby mi to robić i płacił za wykonaną pracę. Tak 
więc głównym powodem, dla którego to robię, jest pasja.
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„Prestiż. Magazyn Koszaliński” objął wybory patronem prasowym. Ufundowaną przez nas nagrodą jest profesjonalna sesja fotograficzna.  
Kto wie, może dla którejś z dziewcząt będzie to początek kariery modelki? 

Tradycyjnie już Galeria EMKA stanie się gospodarzem regionalnych finałów wyborów 
Miss Polski Nastolatek. Impreza odbędzie w sobotę, 9 lutego br. Początek o godz. 16. 
Dziewczyny uznane przez jury za najpiękniejsze otrzymają tytuły Miss Nastolatek Pomo-
rza Środkowego 2013 oraz Miss Nastolatek Galerii EMKA 2013. Również Państwo mogą 
wybierać, bo na facebookowym profilu EMKI trwa konkurs na Miss Internetu. Aby ułatwić 
Państwu decyzję prezentujemy finałową dziesiątkę kandydatek.

Wybieramy MiSS 
Polski Nastolatek
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Klaudia Piaskowska, ma 171 cm wzrostu, 
mieszka i uczy się w Wałczu. Interesuje się piłką 
nożną, podróżami i literaturą. 

Daria Wilińska, 175 cm wzrostu, mieszka 
i uczy się w Szczecinie. Interesuje się 
sportem i fotografią.

Kamila Wasilewska, wzrost 176 cm; mieszka w Mierzynie, uczy się w Szczecinie. 
Zainteresowania: malarstwo, moda, sport.

Katarzyna Sikorska, 171 cm wzrostu, 
słupszczanka. Jej zainteresowanie to fotografia, 
muzyka (gra na keyboardzie) i taniec.

Justyna Dorota Łuksza, ma 170 cm wzrostu, 
mieszka i uczy się w Szczecinku. Jej zainteresowania 
to fotografia, muzyka i rysunek.

Oliwia Trznadel, 175 cm wzrostu. Mieszka 
w Kłosie, chodzi do I LO im. Dubois w Koszalinie. 
Gra na gitarze, śpiewa; lubi siatkówkę.

Magdalena Brodzińska, 170 cm wzrostu, 
pochodzi z Karlina, uczy się w V LO w Koszalinie. 
Jej hobby to muzyka, fotomodeling i gotowanie.

Agnieszka Ambroziak, 166 cm wzrostu, 
mieszka i uczy się w Świdwinie. Jej hobby 
to fotografia i siatkówka.

Magdalena Mrożewska, wzrost 178 cm. Mieszka 
w Kretominie, chodzi do koszalińskiego Gimnazjum 
nr 6. Zainteresowania: modeling, medycyna, języki obce.

Izabela Berezowska, 175 cm wzrostu, mieszka 
w Człuchowie i tam uczy się w liceum 
ogólnokształcącym. Uprawia biegi, lubi gotować.



Matka, ofiara mężowskiej przemocy, protestuje przeciwko zabiera-
niu jej nastoletnich dzieci, bo nie będzie jej miał kto bronić!

Albo na przykład biologiczni rodzice przyglądają się z odległo-
ści, jak zastępcza matka bawi się na placu zabaw ze swoją gromad-
ką, po czym zawiadamiają pomoc społeczną, że dzieci (przecież ich 
dzieci!) noszą zniszczone buciki. Matki pouczone, że mają prawo 
do odwiedzin, przyjeżdżają, zasiadają przy stole, wypijają kawę, 
głaszczą dziecko po głowie i odjeżdżają. Pojawiają się coraz rza-
dziej i rzadziej, aż do całkowitego wygaśnięcia kontaktów. Wtedy 
jest podstawa do pozbawienia ich władzy rodzicielskiej.  Zadaniem 
każdej rodziny zastępczej jest praca nad powrotem umieszczonego 
w niej dziecka do rodziny naturalnej, a jeśli nic z tego nie wychodzi - 
nad umożliwieniem przysposobienia. Dla Barbary oznacza to pracę 
z rodzicami (o ile chcą współpracować). A praca polega na uczeniu 
prostych rzeczy. 

PrAwo do PokocHANiA

Pomimo tylu doświadczeń z rodzicami przebywających u niej 
dzieci Barbara ciągle nie może wyjść ze zdumienia, jak można nie 
umieć bawić się z maluszkiem, rozmawiać z nim, stawiać granic, wy-
magać, jasno określać zasad. Często rodzice czy dziadkowie, tracąc 
prawo do opieki nad wnukami, oburzają się: „Przecież w domu miał 
wszystko, nic nie musiał robić!” No, właśnie…

Agata i Piotr zdecydowali się zostać rodziną zastępczą, gdy dwoje 
ich własnych dzieci dorosło. Pamiętają wszystkie „niewłasne”. Pomi-
mo że jako rodzina zawodowa muszą się liczyć z tym, że dzieci przy-
chodzą i odchodzą, każde pozostaje „naszym Łukaszkiem”, „naszą 
Klaudynką”. Czekają na listy, telefony, zdjęcia, które rodzice adop-
cyjni przysyłają. Albo i nie, jeśli adopcję traktują jako nowy rozdział 
życia dziecka, w źle pojęty sposób odcinając je od przeszłości. 

Tymczasem Piotr z Agatą chcą wszystko wiedzieć, bo tęsknią. 
Dają sobie do tego prawo. Podobnie, jak Barbara, przywiązują się 
do każdego maluszka. Po rozstaniu każde z nich potrzebuje czasu 
na smutek, żal, w końcu pogodzenie się ze stratą. – Już swoje odpła-
kałam – Barbara rzeczowo informuje swego koordynatora rodzinnej 
pieczy zastępczej. – Już jestem gotowa przyjąć następne. 

Agatę i Piotra cieszy album w modnej formie książki na kredo-
wym papierze ze zdjęciami niemowlaka, który trafił do nich na kilka-
naście tygodni wprost z porodówki. Książkę dostali od jego nowych 
rodziców. – Prawda, że bardzo podobny do ojca? Konsternacja: -  
Jakiego ojca? Ano tego, który z żoną dziecko przysposobił. 

Z MAtki NA córkę

Barbara, zanim została zawodową rodziną zastępczą, wraz z mę-
żem sprawowała pieczę zastępczą nad kuzynką. Dla jej własnych 
dzieci było to naturalne. Ale gdy rodzina zaczęła się powiększać 
o kolejne maluchy, córka Barbary przeżyła kryzys. Była najstarsza 
z rodzeństwa, zawsze chętnie opiekowała się młodszymi braćmi. 
Jednak, gdy maluchów w domu przybyło, uznała, że już dość. Była 
zazdrosna o rodziców, o ich czas i miłość. Szybko okazało się, że 
bezpodstawnie. Potem pomagała przy karmieniu, przewijaniu, 
odrabianiu lekcji, znajdując w tym wszystkim coraz większą satys-
fakcję. 

Toteż nikogo nie zdziwiło, że wybrała pedagogikę jako kierunek 
studiów . Kiedy dzwoniła z akademika, zawsze pytała, co nowego 
u dzieci. Ukończyła szkolenie dla kandydatów na rodziców zastęp-
czych. Teraz może czasowo wyręczać Barbarę w obowiązkach jako 
tzw. rodzina pomocowa. Wcześniej naradziła się z narzeczonym. 
– Nie chcemy być rodziną zastępczą dla innych dzieci, zanim nie 
dorobimy się własnych. To logiczne! 

Logika córki Barbary jest zresztą zgodna z logiką przepisów, za-
kładających, że dzieci umieszczane w rodzinnej pieczy zastępczej 
powinny być młodsze od własnych dzieci opiekunów. Rodzic za-
stępczy musi mieć doświadczenie. Niedoświadczeni mogą mieć 
najlepsze chęci, ale szybko je stracić w kontakcie ze skrzywdzonym 
przez dorosłych nastolatkiem. – Bez sensu jest zakładać, że wystar-
czy mówić do nastolatka: tego nie rób, tego ci nie wolno, to jest dla 

o rozmowie z sąsiadami wiedzą też, że niemow-
lęcia i jego rodziców nie ma w domu. Ojciec z 
matką wywieźli je do krewnych w innej wsi. Sami 
z pobliskiego pola obserwują, co się dzieje na ich 
podwórzu. Dają się w końcu sprowadzić do domu 
argumentem, że lepiej rozmawiać w czterech ścia-
nach, niż dalej budzić sensację we wsi.

to Nie BiedA ZAwiNiłA

„Dom” to tak naprawdę pokój w przedwojennym nieremontowa-
nym budynku. Przedzielony starą meblościanką. Zagracony. Jakby 
urządzony zdobyczami z wysypiska. Okazuje się, że tak jest w istocie. 
– Dziecko wszystko miało – pokazuje ojciec. – Wanienkę, łóżeczko, 
co chcecie! Ale to nie bieda czy ciasnota były powodem, dla które-
go sąd rodzinny odebrał dziecko rodzicom. Dochodziły sygnały, że 
oboje piją. A kiedy wypiją, są agresywni wobec siebie. – Załatw mi 

pan jaką robotę – ojciec prowokuje pracownika socjalnego. – Będę 
miał kasę na dojazdy, na mityngi, na remont.

Wywiezione niemowlę to pierwsze dziecko, które oficjalnie 
uznał w urzędzie. Co nie znaczy, że nie ma innych. One też były  
zabierane od matek do rodzin zastępczych i później do adopcji. – 
Sprzedali je, sprzedali – gorączkuje się. – Z tym będzie tak samo!   
Do akcji wkracza  Barbara. Podaje mężczyźnie swój numer telefonu. 
Mówi, że razem z matką dziecka mogą je odwiedzać, kiedy zechcą, 
byle uprzedzili o wizycie. No i żeby byli trzeźwi.

rodZic JAk dZiecko

Barbara ma za sobą doświadczenia z kilkudziesięcioma rodzi-
cami umieszczonych u niej dzieci. Głównie z matkami. Najszybciej 
zapominają te, które najgłośniej groziły, że po dobroci dzieci nie 
oddadzą. Zanim zapomną, nękają Barbarę „strzałkami” z telefonu o 
piątej rano. Piszą do sądu listy o rzekomym biciu i głodzeniu dzieci. 

p
- Trzeba mieć nie po kolei w głowie, żeby się za to brać! Zawsze to powtarzam – śmieje się 
Barbara. Jest w towarzystwie pracowników pomocy społecznej. Przyjechali po dziecko, 
którego rodziców dobrze znają. Wiedzą, że łatwo nie będzie. 

AwAryJNi
RODZICE

AUTOR: MAJA IGNASIAK
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ciebie odpowiednie... – objaśnia Barbara. – Chyba nikt jeszcze nie 
wychował dzieci gadaniem!

NAdroBiĆ cZAS

Przez lata pełnienia funkcji zawodowej rodziny zastępczej Agata 
i Piotr zapracowali na miano fachowców od nastolatków z proble-
mami. – Jeśli oni nie dadzą rady, to już nikt – twierdzą pracownicy 
socjalni, gdy sąd rodzinny prosi o wskazanie kandydatów na ro-
dzinę zastępczą. Zanim koordynator rodzinnej pieczy zastępczej 
poprosi Agatę i Piotra o przyjęcie nastolatka, gromadzi dla nich 
informacje, od których często włos się jeży. Rodzina zastępcza 
ma prawo do pełnych danych o rozwoju podopiecznych. Dostaje 
więc to, co mają w notatkach kuratorzy, asystenci rodzinni, pracow-
nicy socjalni, policjanci (drugie tyle wychodzi na jaw już podczas 
pobytu dzieci w ich domu). Mówią one o przemocy. O samotno-
ści. O czekaniu, kiedy wreszcie ktoś je zabierze od wiecznie pija-
nej lub skacowanej matki; od ojca, który bije, gdzie popadnie.  
Nie od razu się otwierają. Dziewczyny milczą, nie jedzą. Chłopcy 
demonstracyjnie palą papierosy, odmawiają sprzątania po sobie. 
Agata i Piotr czekają. Wiedzą, że ich spokój, konsekwencja i przy-
kład innych dzieci przełamią bunt i kontestację. 

Przez problemy dotykające starsze dzieci, wymagające umiesz-
czenia w pieczy zastępczej (nieraz interwencyjnego, w trybie 
natychmiastowym) należy rozumieć nie tylko ich demoralizację, 
ale także zaniedbania środowiskowe. Nastolatek, trafiający po 
raz pierwszy do rodziny zastępczej, ma z reguły rok do trzech lat 
opóźnienia w szkole. Może to wynikać z braku zainteresowania, 
wsparcia i pomocy ze strony biologicznych rodziców. Może być 
też skutkiem specyficznych trudności czy deficytów rozwojowych, 
w żaden sposób nieudokumentowanych. Do rodziców zastęp-
czych należy załatwienie diagnozy w poradni psychologiczno-pe-
dagogicznej, a nierzadko również u dziecięcego psychiatry. Potem 
zajęcia wyrównawcze w szkole, korepetycje, bieżące ustalenia 
wspólnych działań z nauczycielami. Do tego ich codzienna praca 
nad lepszą samooceną dziecka, nad rekonstrukcją jego dawnych 
marzeń. - Wiem, że trudno na nowo uwierzyć, że można osiągnąć, 
co się chce – Piotr jest realistą. – My jednak musimy pokazać dziec-

ku wszelkie możliwości i dać mu siłę do wyboru tych najlepszych.  
Nie zawsze się udaje. Bywa, że starsze rodzeństwo, przez lata nie 
mające pojęcia, gdzie przebywa młodsze, nagle obdarza je troską i 
zapewnieniami o miłości na krótko przed dojściem do pełnoletnio-
ści. Bo przecież po wyjściu z pieczy zastępczej dostanie finansową 
pomoc... A dzieciak z wdzięcznością kupuje te przejawy rzekomych 
uczuć. Pokazuje z dumą nowo nabytą namiastkę kochającej się ro-
dziny. Jeśli jej brak, a często tak się dzieje, gubią się w świecie doro-
słych. Dziewczyny szybko zachodzą w ciążę i/lub wchodzą w związki 
z mężczyznami. – Chcą mieć wreszcie coś swojego – kwituje Piotr. 
Nieważne, że mężczyzna okazuje się takim samym dręczycielem jak 
ojciec. Młoda kobieta mocno wierzy, że będzie lepszą żoną i matką 
niż jej własna matka.

Proszę Barbarę o adres mejlowy, bo chcę jej pokazać ten tekst 
przed publikacją. Pyta, po co go piszę. Tyle złego przecież teraz 
się mówi o rodzinach zastępczych. Tragedie w Pucku, niedawno 
ujawniony pedagog-pedofil prowadzący rodzinny dom dziecka… 
Odpowiadam, że chcę przybliżyć ideę rodzinnej opieki zastępczej. 
Przekonać potencjalnych zastępczych rodziców, że nie ma się cze-
go bać. - Bo i nie ma! To jest sposób życia, bardzo dobry dla wielu 
ludzi. Ja się w opiece zastępczej realizuję, dobrze mi w tej roli. Ale 
też nie ma co ukrywać: to jest poświęcenie. Dla nas z mężem skoń-
czyły się imprezy, wspólne wyjścia do znajomych. Nawet na porząd-
ny spacer trudno się czasem wybrać, bo jak? Przy tylu małych dzie-
ciach? Ale spokojnie, chodzimy!

Mieszkańcy powiatu koszalińskiego chcący 
uzyskać kwalifikacje do pełnienia funkcji ro-
dziny zastępczej wszelkie informacje uzyska-
ją w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
przy ul. Racławickiej 13, telefon 94 71 40 251. 
Mieszkańcy samego Koszalina – w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej przy alei Monte 
Cassino 2, telefon 94 31 60 344.
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d XIX wieku Mielno coraz prężniej rozwijało 
się, najpierw za sprawą władz niemieckich, 
następnie – po II wojnie światowej – dzięki 
władzom polskim. Dziś jest wakacyjnym ku-
rortem, do którego przybywają turyści z Pol-
ski – najbardziej upodobali je sobie miesz-

kańcy Wielkopolski. W Mielnie tkwi urok, który przyciąga również 
gości z bardziej odległych regionów, również z zagranicy. 

Mielno, to przede wszystkim niezastąpiony niczym nadmorski 
krajobraz. Od zawsze brzegi wydm na mierzei porastała najoka-
zalsza z nadmorskich traw. Ten klimat wabił szczególnie zamiesz-
kujących te tereny Niemców. Pierwsi turyści pojawili się tu w 1826 
roku. Byli to głównie bogaci mieszkańcy Berlina, którzy najczęściej 
odwiedzali miejscowość nazywaną niegdyś Großmőllen. Mielno 
stało się ich ulubionym kąpieliskiem. Nikogo to nie dziwi – docenili 
piękno tutejszej natury, krajobraz wydm i lasów sosnowych. W po-
łowie XIX wieku zaczęto budować w Mielnie i okolicach pierwsze 
pensjonaty, restauracje, a także wille czynszowe. 

PiękNo PrZyrody i ArcHitektUry

Wielu wczasowiczów szybko dostrzegło uroki Mielna i doceniło 
piękno przyrody. Tu silne wiatry wraz z morską bryzą kształtowa-
ły krajobraz w niepowtarzalny sposób – kiedy schodzimy z wydm 
widzimy jak, trawy ustępują karłowatym sosnom, które powoli 
przechodzą w otulające całe Mielno rozległe bory bażynowe. Na 
odwiedzających Mielno z roku na rok czekało coraz więcej atrak-
cji, takich jak uzdrowisko, w którym można było wziąć ciepłą mor-
ską kąpiel. Mielno wyróżniała też niebanalna architektura. Do dziś 
wśród osób starszych, pamiętających przedwojenne lata, trwa sen-
tyment za dawnymi urokliwymi domami szachulcowymi, o charak-
terystycznej zabudowie z muru pruskiego, podkreślającymi krajo-
braz tych okolic. 

NieZAPoMNiANy kLiMAt dAwNycH dNi

Spacery po plaży to od wielu lat jednocześnie najmilsza rozryw-
ka, ale też odpoczynek. To właśnie nad Bałtykiem najlepiej zadbać 
o zdrowie. Określone pod koniec XIX wieku, a dokładnie w 1881 r., 
zasady noszenia strojów plażowych i zachowań nad brzegiem mo-

rza mogą wydawać się nam, ludziom współczesnym, zadziwiające. 
Popularnością na mieleńskiej plaży cieszyła się specjalna drewnia-
na przebieralnia, oddzielna dla kobiet i mężczyzn. Nikogo nie dzi-
wiły oddzielne godziny kąpieli w morzu, co dziś może wydawać się 
kuriozalne. Dawniej nikt nie myślał o zrzuceniu z siebie zbyt dużej 
części garderoby, nikt także nie słyszał o stroju kąpielowym, a nie-
taktem były wspólne kąpiele kobiet i mężczyzn. Wśród ówczesnej 
inteligencji opalenizna była źle widziana i charakteryzowała osoby 
z niższych sfer społecznych. W związku z tym nawet na plaży kobiety 
nosiły fantazyjne kapelusze z szerokimi falbaniastymi rondami, nie 
zdejmowały też wełnianych pończoch. Na dłoniach pozostawiały 
eleganckie rękawiczki, nosiły sztywne gorsety. Szaty pozwalały im 
zachować upragnioną bladość skóry. Panowie natomiast zażywali 
kąpieli w pasiastych trykotach. Strój plażowy różnił się więc znacz-
nie od znanego wszystkim dziś. 

droGA do ZMiAN

Na zachód od Mielna od 150 lat rosną okazałe lipy, które najpięk-
niej ozdabiają tutejszy krajobraz jesienią, gdy obsypane są złoto-
czerwonymi liśćmi. Niezwykły klimat tej okolicy potęguje także neo-
gotycki ceglany kościół, który spotykali zwiedzający Mielno goście 
na drodze do Sarbinowa. Ostro zakończone okna przysłaniają XIX-
wieczne malownicze witraże. Już na początku XX wieku Mielno tęt-
niło życiem, przez lata przeszło wiele przemian, jednak dziś wracają 
dni jego świetności. Z powrotem staje się miejscem, którego nie 
wypada nie odwiedzić. Dla wielu stało się miejscem, w którym mają 
swój drugi dom i spędzają wakacje, święta i wolne weekendy.

Obecnie Mielno przyciąga turystów nie tylko z Niemiec, ale także 
z krajów skandynawskich, niezależnie od zasobności portfela. Po-
wstają tu kompleksy SPA, baseny i hotele z funkcjami nadmorskich 
uzdrowisk. Pną się w górę także apartamentowce. Kurortem intere-
sują się prywatni przedsiębiorcy, którzy mają wizję zmian w Mielnie. 
Wielki potencjał, prawie 12 lat temu, odkryła w mieleńskich plażach 
norweska firma Firmus Group, która inwestuje w rozwój miejscowo-
ści, budując tu eleganckie apartamentowce, takie jak Tarasy, Rezy-
dencja Park i jeden z najbardziej luksusowych w tej części Wybrzeża 
apartamentowiec – DUNE. Jego topowa lokalizacja, kilka kroków od 
plaży i promenady, z widokiem widok na panoramę Mielna oraz na 
wzburzony Bałtyk, jeszcze bardziej uatrakcyjni tę część Wybrzeża.
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W 1266 r. istnienie wsi Mielno zostało po raz pierwszy odnotowane na kar-
tach historii. Na początku była to spokojna osada rybacka, która z biegiem 
czasu rozkwitała i przeistoczyła się w piękną miejscowość wypoczynkową. 

Z kArt HiStorii. Jak Mielno zmieniało 
się z osady rybackiej w całoroczny kurort
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rzed wojną, kiedy Mielno leżało w granicach 
Niemiec, nad Morzem Bałtyckim wypoczywali 
głównie zamożni mieszkańcy Berlina. Prestiżo-
we kurorty rozciągały się na całym wybrzeżu od 
Juraty, przez Sopot, Ustkę, po Kołobrzeg. Dziś 
moda na Bałtyk powraca. Widać to wyraźnie na 

przykładzie miejscowości takich jak Mielno, które z małej wioski 
rybackiej, jaką było przed wiekami, zmieniło się w całoroczny ku-
rort.

Lokalizacja Mielna, między plażą Bałtyku a jeziorem Jamno, jest 
wyjątkowa. Z powstających tu apartamentów widok rozpościera 
się zarówno na panoramę okolicy, jak i na Morze Bałtyckie czy 
spokojną taflę Jamna. Plaża w Mielnie zajmuje pas 25 kilometrów, 
a naturalną otoczkę tworzą wydmy, które porasta drobna roślin-
ność. Od lat znajduje się w czołówkach najbardziej atrakcyjnych 
polskich plaż.

Miejscowość od kilku lat sukcesywnie zmienia oblicze. Lokalne 

władze zainwestowały w poprawę infrastruktury, lepszą komu-
nikację i zaplecze kulturalno-rozrywkowe. Zmiany widać gołym 
okiem. Wyremontowano większość dróg, położono kostkę bruko-
wą nawiązującą stylistyką do dawnej architektury Mielna. Wybu-
dowano boiska sportowe oraz place zabaw dla dzieci. Częścio-
wo rozpoczął się także remont promenady nadmorskiej, a jego 
kontynuacja w pełni ma być prowadzona w tym roku. W czerwcu 
br. planowane jest również zakończenie przebudowy Kanału Jam-
neńskiego i zbudowanie wrót przeciwsztormowych. Dzięki temu 
w przyszłości możliwe będzie wybudowanie mariny na jeziorze 
Jamno. Natomiast północnym brzegiem jeziora będzie przebie-
gać ścieżka rowerowa, kolejna trasa dla amatorów sportu.

Jednak siłą, która pozwala zmieniać oblicze polskiego Wy-
brzeża jest kapitał prywatny. Samorządy, nawet te najbardziej 
przedsiębiorcze, bez wsparcia inwestorów nie byłyby w stanie tak 
aktywnie rozwijać miejscowości. To właśnie w Mielnie od ponad 
12 lat działa deweloper, który swoje korzenie ma w Norwegii. Za 

p
Mielno przed wojną było kurortem, który przyciągał osoby zamożne. Nad Bałtykiem 
wypoczywali głównie mieszkańcy Niemiec. Dziś Morze Bałtyckie przeżywa swoją drugą 
młodość. Do Mielna przyjeżdżają nie tylko rodziny z dziećmi, ale także turyści z Polski 
i zagranicy, biznesmeni szukający luksusu i wypoczynku w komfortowych warunkach. Do 
zmiany wizerunku Mielna przyczyniają się świadomi inwestorzy, dzięki którym powstają 
tu luksusowe i eleganckie apartamenty.

MieLNo pięknieje
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sprawą firmy Firmus Group powstają tu apartamenty, które kuszą 
zarówno elegancją, jak i ceną, biorąc pod uwagę to, że wszystkie 
lokale deweloper oddaje wykończone pod klucz.

Przy samej plaży w otoczeniu lasów sosnowych, na wydmie, 
powstaje apartamentowiec DUNE, co w języku angielskim ozna-
cza wydmę i kojarzy się z lekkością architektury oraz naturalnymi 
kształtami. Budynek oferuje eleganckie apartamenty, wyposażone 
w wysokiej klasy sprzęty AGD, a także ponad 120-metrowe pen-
thousy na najwyższym piętrze. Właściciele lokali będą mieli do 
dyspozycji baseny zewnętrzne i taras widokowy z całoroczną ka-
wiarnią. Inwestycja już ściąga do Mielna ludzi świata biznesu i kul-
tury. Przynosi wiele korzyści jednak nie tylko tym, którzy decydują 
się na zakup apartamentu w najbardziej topowej lokalizacji na 
całym Wybrzeżu. Jednym z głównych założeń firmy Firmus Gro-
up jest stworzenie wokół DUNE nowej, prestiżowej części kurortu. 
Również w Mielnie, jednak bliżej jeziora Jamno, ten sam inwestor 
wybudował już drugi budynek mieszczący kameralne apartamen-

ty – to kompleks Rezydencja Park. Swoją architekturą nawiązuje do 
dawnych powstających w Mielnie i okolicach, domów szachulco-
wych. Połączenie drewna i kamienia harmonijnie wplata się w oto-
czenie. Bliskość jeziora i sosnowych lasów potęguje poczucie 
ciągłego kontaktu z naturą. Rezydencja Park to kameralne aparta-
menty, również wykończone pod klucz, każdy lokal ma przypisane 
własne miejsce postojowe. – Działalność deweloperska to więcej 
niż stawianie budynków – to tworzenie otoczenia dla przyszłych 
pokoleń. Chcemy zmienić Mielno w całoroczny kurort na świato-
wym poziomie, dlatego konsekwentnie, od lat powoli dokładamy 
kolejne cegiełki do tej wizji – mówi Stein Christian Knutsen, prezes 
Firmus Group. Dzięki aktywności norweskiego inwestora Mielno 
zmienia wizerunek, stało się już całorocznym kurortem, który przy-
ciąga turystów zarówno z Polski, jak i z krajów skandynawskich 
i Niemiec. Mielno rozwija się szybciej i oferuje odwiedzającym 
coraz więcej atrakcji, tylko tu bowiem na dłużej zatrzymał się świa-
domy potencjału tego miejsca inwestor.



aki okres w dziejach był dla koszalina najlepszy?
- Zależy o który Koszalin pytamy, czy ten do 1945 

roku, czy ten po 1945 roku. Po wojnie najlepszym cza-
sem dla miasta była połowa lat 70. Prawdziwy przełom, 
który miał związek z przygotowaniami do centralnych 
dożynek. Powstało przejście podziemne przy dworcu 
PKP, wiadukt w ciągu dzisiejszej ulicy Monte Cassino, 

poszerzono ulicę Zwycięstwa. Otwarto Koszalin obarczony spuści-
zną małego ośrodka urzędniczego. Miasto dostało szansę rozwoju. 
Znalazłem gdzieś informację, że miało osiągnąć liczbę 200 tysięcy 
mieszkańców. 

- w planach ery gierkowskiej dużo było megalomanii.
- Tak, ale bezsprzecznie w połowie lat 70. miasto przeżyło prze-

łom. A jeśli chodzi o 700 lat niemieckiej historii, wskazałbym dwa 
okresy: czasy burmistrza Brauna i moment, gdy Koszalin stał się sto-
licą rejencji. Za rządów Brauna Koszalin przeżył poszerzenie granic. 
Pojawiły się pierwsze przedmieścia, dzisiejszy Park Książąt Pomor-
skich. Z kolei podniesienie rangi administracyjnej przez utworzenie 
rejencji, czyli czegoś na kształt województwa, wiązało się z napły-
wem pieniędzy i ludzi wykształconych. Symbolem aspiracji Kosza-

lina jest budynek d. Urzędu Wojewódzkiego. Miasto ma wtedy 37 
tys. mieszkańców, a powstaje w nim gmach na miarę wielkiego cen-
trum  administracyjnego. 

- rok 1945 to swoisty mur. to, co zdarzyło się po ii wojnie świa-
towej zostało jakoś opisane, są dokumenty, żyją bohaterowie 
i świadkowie zdarzeń. A jak jest ze źródłami do historii przedwo-
jennej? chyba nie mamy ich wiele?

- Ależ skąd. One istnieją i można z nich czerpać wiedzę. Nawet 
ktoś, kto nie zna języka niemieckiego, może z nich korzystać. Są fan-
tastyczni ludzie, którzy w tym pomagają – amatorzy i profesjonaliści. 
Mówiąc o profesjonalistach, mam na myśli pracowników Archiwum 
Państwowego z dyrektor  Joanną Chojecką na czele. Oferują mi 
wszelką pomoc. Kiedy pojawia się jakiś nowy temat, błyskawicznie 
odnajdują potrzebne materiały.

- czyli dokumenty źródłowe pozostały po wojnie na miejscu, 
w koszalinie?

- Część pozostało, część Niemcy wywieźli. Nasze archiwum 
współpracuje ze swoim odpowiednikiem w Greifswaldzie, gdzie ko-
szalińska dokumentacja trafiła i stamtąd uzyskujemy kopie. W Gre-
ifswaldzie znajduje się na przykład oryginalny akt lokacyjny Kosza-

j
O rosnącym zainteresowaniu dziejami Koszalina, potrzebie profesjonalnego opracowa-
nia historii miasta oraz historycznych inspiracjach dla budowy tożsamości współczesnych 
koszalinian „Prestiż” rozmawia z Piotrem Polechońskim, dziennikarzem „Głosu Koszaliń-
skiego”, autorem cyklu artykułów popularyzujących przeszłość naszej Małej Ojczyzny. 

HiStorycZNe koMikSy 
PIOTRA POLECHOńSKIEGO
AUTOR: ANDRZEJ MIELCAREK
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Ulica Zwycięstwa, lata 30. Pierwszy budynek po prawej to ówczesny ratusz miejski. Stał w tym miejscu, gdzie dziś mieści się sklep jubilerski (ten blisko katedry). 
Za kamienicą po lewej stronie jest rynek miejski. Po dojściu nazistów do władzy skończyły się w budynku magistratu czasy demokratyczno-parlamentarnego 
samorządu. Rządy rozpoczął nadburmistrz wskazywany przez koszalińskie struktury partii faszystowskiej i akceptowany w samym Berlinie. 
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lina. Jeśli ktoś chce, może – oczywiście przy pomocy pracowników 
muzeum – uzyskać  dostęp do wszelkich potrzebnych źródeł. 

- Skoro tak, to dlaczego nie powstała dotąd profesjonalna mo-
nografia koszalina?

- Sam się nad tym zastanawiam. Jest tak potrzebna, jak wydana 
kilka lat temu „Kronika Wendlanda”.

- czyli?
- Czyli zapiski XVIII-wiecznego kronikarza , który opisał dzieje 

miasta od początków do czasów sobie współczesnych. Kapitalna 
rzecz, bo oprócz historii oficjal-
nej, urzędowej, są też notatki 
z codziennego życia. Bardzo 
barwne i ciekawe, o sprawach 
z pozoru banalnych, ale dające 
wyobrażenie, jak wyglądało ży-
cie niegdysiejszych koszalinian. 

- Pisuje Pan o tym dla „Gło-
su” od prawie 10 lat.  

- Urodziłem się tutaj, cho-
dziłem do szkoły. Wydawało 
mi się, że znam miasto. Ale 
odkąd zacząłem pisywać na 
temat przeszłości, na miasto, 
które znam, zaczął mi się nakła-
dać Koszalin dawny. Zacząłem 
na nowo poznawać miejsca. 
Ulica którą chodziłem wiele 
razy, dzięki temu, że o niej coś 
przeczytałem, stawała się inną 
ulicą. Podobnie z domami. Mi-
jane wcześnie każdego dnia 
budynki pod określonym nu-
merem, kiedy się o nich czegoś 
dowiadujemy ze starych doku-
mentów czy zapisków, nie są już 
tymi samymi domami. 

-  to są wrażenie człowieka, 
który popularyzuje wiedzę 
o koszalinie. Ludzi podobnych 
Panu jest trochę. Jak duży to 
krąg? 

- Coraz większy. Kiedy za-
czynałem swoje pisanie o tym 
w 2004 roku w „Głosie”, kom-
pletnie nie znałem historii Ko-
szalina. Do szkoły podstawowej 
chodziłem w czasach PRL-u, 
kiedy obowiązywała doktryna, że historia miasta zaczęła się w 1945 
roku, a te ziemie są prapolskie. One były kiedyś słowiańskie, ale wła-
śnie słowiańskie, a nie polskie – warto mieć tę świadomość. Zresz-
tą z czasem ludność słowiańska rozpłynęła się w niemczyźnie. Tak 
jak moi rówieśnicy byłem święcie przekonany, że miasto powstało 
dzięki temu, że po wojnie przyjechali tutaj osadnicy. Wtedy, 10 lat 
temu, dużo dowiadywałem się od pasjonatów takich jak  młodo 
zmarły Jurek Grynkiewicz, dla którego historia Koszalina była ob-
sesją. Kiedy pojawił się pierwszy książkowy zbiór moich artykułów 
z „Głosu”, ujawnili się ludzie, którzy pasjonowali się przeszłością 
Koszalina wcześniej ode mnie. Była na przykład grupa kolekcjone-
rów pocztówek. Dla nich badanie dziejów zaczynało się od groma-
dzenia obrazów z utrwalonym wyglądem dawnego miasta. Za tymi 
pocztówkami szła jakaś ciekawość. Zaczęło się szukanie dodatko-
wych informacji.  Miałem to szczęście, że kiedy rozpocząłem swój 
cykl historyczny, nastąpiło duże ożywienie takich zainteresowań. I te 
moje strony w gazecie stały się platformą wymiany informacji, bo 
nie tylko pisałem, ale i dawałem ludziom miejsce na wypowiedzi 
i dyskusje. A dzisiaj to już tak duża grupa, że nawet nie wszystkich 
znam. Czasami ludzie do mnie piszą, pytając o coś. Nie na wszystkie 
pytania jestem w stanie odpowiedzieć, bo nie wszystko wiem . Ale 

także dostarczają ciekawych, opartych na źródłach informacji. Cza-
sami słusznie albo niesłuszne wytykają błędy.

- Myślę, że wielu dzisiejszych gimnazjalistów albo licealistów 
tkwi w niewiedzy na temat miejsca, w którym dorasta.

- Może część, ale to się zmienia. Jestem zapraszany do szkół 
i mogę obserwować, jak uczniowie wyszukują informacje i jak wy-
korzystują coraz liczniejsze publikacje przyczynkarskie z dziejów 
Koszalina. Wbrew stereotypowi, że dziejami miasta pasjonują się 
tylko starsi, wśród pasjonatów są osoby w różnym wieku, a wręcz 

zaryzykowałbym twierdzenie, 
że rośnie liczba młodzieży 
wciągniętej w wyszukiwanie 
nowych informacji o dawnym 
Koszalinie. 

- Ujawnia się potrzeba toż-
samości?

- Tak. To najważniejsze. Zain-
teresowanie niemieckimi cza-
sami było długo zamrożone 
z powodów ideologicznych, 
nie rozmawiano o tym. Ale 
w nowych warunkach politycz-
nych stało się to jednym z wielu 
tematów. Pojawiło się pokole-
nie nieobciążone garbem ide-
ologii, które pyta o wszystko 
i poszukuje wiedzy prawdziwej. 
No i w konsekwencji każdy do-
chodzi do konstatacji, że histo-
ria Koszalina nie rozpoczęła się 
tuż po wojnie, a trwa od prawie 
750 lat i w większości była to 
historia miasta niemieckiego. 
Innej historii nie ma.

- Pod koniec ii wojny świa-
towej koszalin  miał 37 tysięcy 
mieszkańców. ilu pozostało w  
mieście w marcu 1945 roku?

- Kilka tysięcy osób. Niektórzy 
nie zdążyli uciec, albo decydo-
wali się na pozostanie, bo mieli 
nadzieję, że ochronią majątek 
i że nic im nie grozi. Srodze się 
zawiedli. Utworzono swoiste 
getto, gdzie żyli w tragicznych 
warunkach, które miały ich 
zmusić do decyzji o wyjeździe. 

Warunki życia były tam rzeczywiście tak straszne, że Niemcy dobro-
wolnie udawali się za Odrę. 

- czy koszalinianie uciekający albo wysiedlani trafiali w jakieś 
określone miejsce w głębi Niemiec, czy się rozpraszali. 

- Tego nie wiem. Wiem jednak, że spora grupa trafiła do miasta 
Minden. Także protestanckie siostry zakonne z domu Salem, któ-
re prowadziły szpital w Koszalinie. W Minden utworzyły one szpital 
bliźniaczy. A w ratuszu w Minden stoi makieta przedwojennego Ko-
szalina.

- czy istnieje jakieś stowarzyszenie albo ziomkostwo koszaliń-
skie? Niemcy interesują się tym, co się tutaj dzieje? 

- Tak,  bardzo. Przyjeżdżają, oglądają. Wielką zasługą Macieja 
Sprutty, szefa Stowarzyszenia Przyjaciół Koszalina,  jest to, że re-
gularnie organizuje spotkania przedwojennych i współczesnych 
mieszkańców. Nie wiem, czy robią to szczerze, ale niemieccy goście 
mówią, że uznają fakty, do Polaków nie mają pretensji. Mówią też, że 
tamtego Koszalina nie ma już wiele w dzisiejszym. 

- A szkoda, bo zdaje się, że przedwojenny koszalin miał jakiś 
charakter?

- Wiele osób tak twierdzi, bo na zdjęciach widzi piękne kamie-
niczki. Ale było chyba inaczej. Poznałem kiedyś wspaniałą, niestety 
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już nieżyjącą osobę, panią Leokadię Drzewiecką, bardziej Kaszubkę 
niż Niemkę, która przyjechała tu z rodzicami w roku 1933 z Gdań-
ska. Jak zamieszkała w domu przy ulicy 4 Marca, gdzie jej rodzice 
otworzyli piekarnię, tak mieszkała tam do końca życia. Oglądaliśmy 
wspólnie pocztówki i zdjęcia, a ona z tym wszystkim miała własne 
skojarzenia. I stwierdzała,  że na pocztówkach Koszalin wygląda do-
brze, ale w rzeczywistości był prowincjonalny i że bardziej jej podo-
ba się ten powojenny.

- Ale takie rzeczy, jak tramwaje albo obiekty rekreacyjne na 
Górze chełmskiej nadal robią 
wrażenie. 

- Góra Chełmska była pro-
fesjonalnie zagospodarowana 
jako centrum rekreacyjne, wy-
korzystujące ewenement przy-
rody, jakim jest tak wysokie 
wzgórze nad morzem. Narcia-
rze, tor saneczkowy, restaura-
cja , boiska.  Teraz wiele miast 
stutysięcznych szuka czegoś, 
co by je wyróżniło. My mamy 
rozwiązania podane na tacy.

- Za mojej świadomości, 
a mieszkam tu od 1991 roku, 
żadna ekipa samorządowa nie 
nawiązała w żaden sposób do 
tradycji przedwojennej. A jest 
mnóstwo wątków, które by się 
do tego nadawały.

- Wydaje się, że władze były 
i są skupione wyłącznie na 
codzienności, nie patrzy się 
szerzej. Bez wiary w to, że prze-
szłość może być wartościową 
inspiracją. 

- Nadal nie wiadomo na 
przykład, jak dużo mamy pod-
ziemi. Nie wiemy, bo nie zosta-
ły spenetrowane i zinwentary-
zowane. wokół nich można by 
budować jakąś atrakcję tury-
styczną.

- Jest również opowieść o za-
kopanym na Górze Chełmskiej 
pomniku króla Fryderyka, bu-
downiczego potęgi Prus. Nie 
jestem za tym, żeby zmieniać 
polski Koszalin na powrót w niemiecki i stawiać Fryderyka w cen-
tralnym punkcie miasta, ale legendę o pomniku warto by zweryfi-
kować. 

- Podobnie na wyobraźnię działa legenda o platynie zatopionej 
w dawnej papierni i jednocześnie wytwórni banknotów, którą po-
tem rozkradli z maszyn i wywieźli do rosji czerwonoarmiści

- Ten wątek był jednym z ulubionych tematów Jerzego Grynkieiw-
cza. To, że niemieckie banknoty miały platynowy pasek wskazuje na 
to, że jakiś zapas szlachetnego metalu w zakładzie musiał być stale. 
Ile go było i czy rzeczywiście Niemcy nie zdążyli wywieźć ostatnich 
skrzyń, tego nie wiemy. Ale to pobudza wyobraźnię. Zresztą historia 
samej papierni też jest interesująca. 

- wielki zakład, dzisiaj w koszalinie takiego dużego nie ma - 
1500 pracowników. 

- A w czasie wojny obóz pracy przymusowej. Fantastyczną ko-
rzyścią z zajmowania się dzie-
jami miasta jest to, że spotykam 
ciekawych ludzi. Spotkałem na 
przykład panią, która się urodzi-
ła tutaj w 1944 roku. Jej ojciec 
pracował przymusowo u bau-
era, a matka właśnie w papierni 
– zresztą jak wiele Polek i Jugo-
słowianek. 

- Nawet przed wojną Pola-
ków tutaj trochę było, bo przy-
jeżdżali do pracy sezonowej. 
Szacuje się, że w niektórych 
okresach stanowili nawet 10 
procent siły roboczej. 

- Jeden z przedwojennych 
zakładów fotograficznych, 
gdzie wykonywano piękne 
zdjęcia familijne, miał właścicie-
la o polskim nazwisku. A kościół 
świętego Józefa, mały kościół 
przy katedrze, został pobudo-
wany w połowie XIX wieku jako 
pierwsza katolicka parafia i sfi-
nansowany w dużym stopniu 
przez pracujących w Koszalinie 
i okolicach Polaków. 

- tematów jest mnóstwo. Aż 
się prosi, żeby je badać i wokół 
nich budować tożsamość ko-
szalinian. 

- Dobrze, że teksty publiko-
wane na łamach „GK” ukazują 
się w formie książek. Zostają 
na dłużej niż codzienna gaze-
ta. Piszę o rzeczach ciekawych 
i prawdziwych. Ale nie jestem 
profesjonalnym historykiem. To 

co robię, to taki historyczny komiks.  
- Nadal brakuje monografii, bo ile osób może pójść do archi-

wum i otrzymać opracowane materiały na własny użytek. 
- Miejmy nadzieję, że wykluwający się pomysł na monografię 

zostanie zrealizowany i że będzie ona czymś, co pobudzi jeszcze 
silniej zainteresowanie dziejami naszej Małej Ojczyzny. 

Jedno z wejść na Górę Chełmską. Pierwsze lata XX wieku.

R e K L A M A
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Jak pOdkręcić 
MęSkie liBidO

o najlepiej wpłynie na męskie libido? Teorie 
są rozmaite – picie soku z granatu, oglądanie 
romantycznych filmów (!), a nawet ziewanie… 
Proponujemy połączyć kilka metod, które mogą 

pomóc facetowi zyskać więcej apetytu na seks.

dotykANie

Dotykajmy partnerki lub partnera codziennie – kontakt fizyczny, 
przytulanie, głaskanie, po prostu bycie blisko mogą pomóc. Jest 
naukowo dowiedzione, że taki kontakt ułatwia organizmowi wy-
twarzanie oksytocyny odpowiedzialnej za to, że ludzie się do siebie 
zbliżają, w efekcie łącząc się w pary. Taka bliskość sprawi, że siłą 
rzeczy, będziemy mieć na siebie większą ochotę.

więceJ ŚwiAtłA

Przyda się, szczególnie w zimie. Okazuje się, że godzina przeby-
wania na słońcu (a także w solarium) może zwiększyć poziom testo-

steronu aż o 69 (nomen omen) procent! A testosteron to, jak wia-
domo, najważniejszy męski hormon, od którego libido w wysokim 
stopniu zależy.

PrAwidłowA dietA

Zbilansowana, bogata w cenne składniki odżywcze, wykluczająca 
śmieciowe jedzenie. Mężczyzna powinien pamiętać o produktach 
bogatych w cynk, który wspiera produkcję testosteronu oraz o wi-
taminie C, która z kolei wpływa na wydzielanie oksytocyny. Wiado-
mo, że jesteśmy tym, co jemy, a ociężały po obfitym i tłustym po-
siłku raczej zaśniesz na kanapie, niż zainicjujesz zabawy w sypialni. 

Wspólna kolacja składająca się ze zdrowych smakołyków, obojgu 
partnerom przyniesie większą ochotę na seks.

rZUceNie PALeNiA

Chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że zwężone naczynia 
krwionośne to wróg erekcji oraz męskiej potencji. Jeżeli w łóżku 
łapie nas zadyszka, też wolimy zrezygnować z intensywnych zabaw. 
Rzucenie palenia to na pewno sprzymierzeniec libido – spróbujcie 
pozbyć się tego nałogu.

SMAkołyki LUB ZAPAcHy

Zwiększeniu libido mogą służyć jeszcze takie produkty jak banan 
– bogaty w bromelię, czyli enzym wspomagający funkcje seksual-
ne. Banan zawiera także dużo węglowodanów, a więc dostarcza 
energii, co jest istotne po ciężkim dniu lub tygodniu. Warto także 
pić sok z granatu – badania naukowców z Uniwersytetu Kalifornij-
skiego wykazały, że szklanka soku z granatu wypita raz dziennie 
pomaga zwiększyć przepływ krwi – a co za tym idzie, poprawia 
erekcję. Tak samo działa ponoć… zapach wanilii!

NAStroJowe FiLMy

Na koniec proponujemy najtrudniejszą dla mężczyzn me-
todę – oglądanie romantycznych filmów. Wiemy, są tacy, któ-
rym przychodzi to bez problemu (i chwała im za to!), jednak 
większość niekoniecznie za tym przepada. Uwierzcie, że są ta-
kie romantyczne filmy, które naprawdę można obejrzeć z przy-
jemnością – np. „Dwa tygodnie na miłość”, „Kate i Leopold”. Po-
szukajcie, a znajdziecie coś dla siebie. Taki film obejrzany raz 
na jakiś czas wprawi Was w nieco bardziej romantyczny nastrój. 
Do dzieła!

Źródło: www.facetpo40.pl 

Są takie dni, kiedy stres i zmęczenie biorą górę, nie masz ochoty na seks. Jeżeli jednak 
taki okres się przedłuża, a Ty mimo relaksu i odpoczynku wciąż nie masz szczególnie wy-
sokiego popędu – może trzeba poszukać sposobu na podniesienie libido.

ZDROWIE I URODA
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STREFA PRZEMIAN

Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej sp. z o.o.
ul. Fredry 15 A, 78-100 Kołobrzeg

tel. 94 35469 68 / 728 109 897
www.baltyckachirurgia.pl

Bałtyckie Centrum Chirurgii Plastycznej 
oferuje m. in.:
- rekonstrukcje piersi
- powiększanie piersi
- liftingi twarzy
- korekty powiek/uszu/nosa
- liposukcje
- wygładzanie zmarszczekza pomocą 
  osocza bogatopłytkowego

Oraz całe spektrum zabiegów 
z medycyny estetycznej oraz 
chirurgii naczyniowej

Zabiegi z zakresu chirurgii 
plastycznej wykonuje 
dr A. Krajewski wraz z zespołem



niej od tej narysowanej eyelinerem, ale może dość szybko się ze-
trzeć lub odbić na powiece. Poza tym, linia nie będzie cienka. Dużo 
precyzyjniejszy jest eyeliner i dzięki temu, za jego pomocą, można 
nadać oku pożądany kształt. Jest bardzo trwały i daje efekt zdecy-
dowanej kreski.

SZtUkA MALowANiA

Przed nałożeniem kredki przypudruj powiekę. Linię rysuj zawsze 
od wewnętrznego do zewnętrznego kącika oka, najlepiej jednym 
ruchem, nie odrywając pędzelka lub ołówka od powieki. Początku-
jący mogą najpierw nanieść kilka punkcików na oko, a potem po-
łączyć je kreską. Niedoświadczonym pomaga również naciągnięcie 
górnej powieki palcami (w kierunku skroni). Kreska powinna być 
cieńsza przy wewnętrznym kąciku oka, a grubsza na zewnątrz.

Podkreślenie kształtu i wielkości oczu to tajemnica makijażu. 
W zależności od typu urody możesz je odpowiednio wymodelo-
wać. Jeśli masz oczy blisko osadzone, unikaj podkreślania całej 
ich krawędzi. Głęboko osadzone nie lubią zaś eyelinerów. W tym 
przypadku lepiej jest podkreślić oko ołówkiem tuż przy linii rzęs, 
dokładnie rozcierając linię. Wnętrze oka można pomalować białą 
lub perłową kredką. Właścicielki małych oczu, nigdy nie powinny 
malować ciemną kredką linii wewnątrz oka. A jeśli masz opadające 
powieki, unikaj mocnego ich rysunku.

do wyBorU, do koLorU

Najpopularniejsze są tradycyjne czarne i brązowe ołówki, pasują 
bowiem do wszystkiego. W sklepach znajdziemy także kolorowe 
kredki, dostępne właściwie w każdym kolorze. Biała, szara i beżowa 
służy do malowania wewnętrznej strony dolnej powieki (oczy wyda-
ją się większe). Inne barwy należy dobierać do koloru swoich oczu, 
cery oraz ubrania. Do oczu niebieskich pasuje zieleń, fiolet, brąz, 
czerń oraz delikatny róż. Do zielonych niebieski, brąz, miedź i ecru. 
Brązowe lubią zieleń, błękity, róż i biel.

rZUt okA wStecZ

Eyeliner stosowano już w starożytnym Egipcie i Mezopotamii. 
Egipcjanki malowały brzeg górnych i dolnych powiek czarnym 
ołówkiem z węgla, a wypukłą część powieki zieloną farbą. Makijaż 
ten przyjęli także mężczyźni i dzieci, ponieważ spełniał on funkcję 
nie tylko upiększającą, ale też higieniczną – chronił oczy przed sta-
nami zapalnymi wywoływanymi przez kurz, słońce i owady.

redka do oczu, obok tuszu do rzęs, to podstawowy 
„gadżet” do makijażu, który powinien znajdować 
się w kosmetyczce każdej pani. Dzięki niej można 
bowiem modelować oraz wizualnie korygować 

kształt i wielkość oka, a także ożywić wyraz twarzy. Podkreśla oczy 
i wydobywa ich głębię. Kredka może naprawdę zdziałać cuda.

cZyM MALowAĆ

Wybierając kredkę musisz najpierw wypróbować ją na wierzchu 
dłoni, aby przekonać się, jaka jest jej konsystencja. W zależności od 
tego, jaki efekt chcesz uzyskać, możesz wybrać miękką lub twardą.

• Twarda – odpowiednia do malowania cienkiej i delikatnej kreski 
wokół oka oraz do brwi.

• Miękka – łatwo się rozciera, dlatego jest dobra do stworzenia 
efektu przydymionego oka. Idealna również do malowania kresek 
wewnątrz oka.

Ale do rysowania kresek i malowania powiek służy nie tylko kla-
syczny ołówek. Taki makijaż można zrobić także z pomocą eyeline-
ra, specjalnego żelu czy też cieni do powiek. Każdy z tych kosmety-
ków różni się od siebie i ma swoje wady i zalety.

kredkA cZy eyeLiNer?

Kredka pozwala na narysowanie nieco rozmytej kreski i nie trze-
ba mieć wprawy, aby ładnie ją nanieść. Jeśli lekko ją rozmażemy, 
da to efekt optycznego zagęszczenia rzęs. Kreska wygląda natural-

k

OkO Jak MalOwaNe
Jak podkreślić urodę oczu, zaakcentować ich kontur kredką? Wystarczy chwila, aby z jej 
pomocą nadać spojrzeniu blasku i intensywności.

ZDROWIE I URODA

AUTOR: DARIA MĘDELSKA-GUZ
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osmetyki – zarówno te przeznaczone do pielęgna-
cji jak i do makijażu – sprzedawane są w większo-
ści aptek w Polsce. Przyczyna jest prosta – dziś od 
kosmetyków oczekujemy znacznie więcej niż daw-

niej. Przykład? Podkład ma nie tylko wyrównać koloryt cery, ale – co 
równie ważne – nie podrażnić i nie zniszczyć skóry, nie zapychać 
porów i jednocześnie pomóc w walce z tendencją do nieestetycz-
nego czerwienienia się wrażliwej skóry twarzy, albo zagwarantować 
efekt liftingu. Kosmetyki mają nie tylko działać „tu i teraz” (np. zmyć 
makijaż czy ukryć przebarwienia), ale efekt ich stosowania ma być 

jednocześnie nakierowany na przyszłość – mają polepszyć stan na-
szej skóry. 

SkUtecZNie i BeZPiecZNie

Ale to nie wszystko. Świadome konsumentki interesują się skła-
dem kosmetyków i wiedzą, że ładny zapach kremu do twarzy nie 
przekłada się na efekty, a kosmetyki często zawierają substancje 
konserwujące – np. kontrowersyjne parabeny, które zdaniem wie-
lu nie są obojętne dla naszego zdrowia. Od preparatów do pie-

k

pacJeNt 
OczekuJe 

więceJ
Jaką przewagę mają kosmetyki sprzeda-
wane w aptekach nad tymi z drogerii lub 
z Internetu? Dają kupującemu coś bezcen-
nego – pewność, że są bezpieczne, bo były 
dobrze przechowywane. 

ZDROWIE I URODA

AUTOR: SYBILLA WALCZYK
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INNOWACJA.
  WIĘCEJ NIŻ ODŻYWIENIE  
SKÓRY: NOWA GENERACJA  
OLEJKÓW WITALNYCH  
O WŁAŚCIWOŚCIACH  
ODBUDOWUJĄCYCH.
Połączone z Pro-Xylane 
i Proteic Gf o udowodnionym 
działaniu odbudowującym 
skórę warstwa po warstwie 
już w 10 dni. Testy in vitro.

  UNIKALNA 
KONSYSTENCJA  
BALSAMU
dla skóry uwrażliwionej 
spadkiem aktywności 
hormonalnej. Skóra 
odczuwa natychmiastowy 
komfort, dzień po dniu 
odzyskuje gęstość.  
Testowane pod kontrolą 
dermatologiczną.

* Test samooceny, 49 kobiet, 8 tygodni.

DOSTĘPNE W APTEKACH.  
POPROŚ FARMACEUTĘ  
O PORADĘ.
www.vichy.pl

Idealna skóra przestała być marzeniem,  
nawet po menopauzie.

NOWOŚĆ 
NEOVADIOL MAGISTRAL

Odżywczy balsam przywracający gęstość skóry.

Rysy wymodelowane – Skóra elastyczna  
– Natychmiastowy komfort

INFORMACJA
O LOKALIZACJI

APTEK

APTEKA CENTRALNA
- PÓŁNOC
ul. Kutrzeby 14

czynna codziennie 8:00-22:00

APTEKA CENTRALNA
ul. Zwycięstwa 154

czynna codziennie 8:00-21:00,

CENTRUM 
FARMACEUTYCZNE

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

sob. 9:00-15:00

APTEKA CENTRALNA
ŚRÓDMIEŚCIE

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

sob. 9:00-15:00

APTEKA ARNIKA
ul. Lechicka 23

czynna pn.-pt. 8:00-19:00,
sob. 9:00-14:00

R e K L A M A

lęgnacji oczekujemy nie tylko skuteczności, ale i bezpieczeństwa. 
I pewnie dlatego w Stanach Zjednoczonych kremy z filtrem UV czy 
kosmetyki antycellulitowe sprzedawane w aptekach zostały sklasy-
fikowane jako leki dostępne bez recepty. Bo według tamtejszych 
przepisów to produkty z pogranicza – nie są to „zwykłe” kosmetyki 
(te kupuje się w drogeriach), tylko produkty mające w pewnym sen-
sie leczyć skórę. 

I chociaż w Polsce nie funkcjonuje taki podział, to jednak pacjenci 
intuicyjnie tak właśnie traktują kosmetyki sprzedawane w aptekach. 
Czy słusznie? 

PrZede wSZyStkiM PrZePiSy

Zdania są podzielone, dlatego najlepiej będzie przyjrzeć się 
faktom. A te są następujące: w myśl polskich przepisów apteka to 
miejsce ochrony zdrowia, a farmaceuta to zawód zaufania publicz-
nego. Efekt jest taki, że farmaceuta musi spełnić szereg wymagań, 
żeby prowadzić aptekę, a jego działalność jest bardzo często kon-
trolowana. Daje to pacjentom pewność, że produkty sprzedawane 
w aptece były odpowiednio transportowane do apteki, a gdy się 
już w niej znajdą – będą przechowywane w odpowiednich warun-
kach. To przecież od tego często zależy to, czy lek lub kosmetyk 
będzie skuteczny. Podczas kontroli, które może przeprowadzać 
w aptekach organ kontrolujący, zawsze bierze się pod uwagę spo-
sób przechowywania produktów (np. temperatura). Sprawdza się 
nie tylko tę część apteki, którą widzą pacjenci, ale także zaplecze. 
Takim obostrzeniom nie podlega żadna drogeria, o osobach sprze-
dających kosmetyki w sieci nie wspominając. 

FAcHowA rAdA

Farmaceuci chętnie korzystają z okazji do pogłębienia swojej 
wiedzy, a ponieważ coraz więcej klientów oczekuje od nich facho-
wej informacji o kosmetykach, ich składzie i działaniu, albo sami po-
szukują szkoleń z tego zakresu, albo zatrudniają tzw. dermokonsul-
tantki. Producenci zaś, wiedząc, że klienci oczekują od kosmetyków 
aptecznych więcej, chętnie zaopatrują apteki w bezpłatne próbki, 
dzięki którym możemy przetestować kosmetyk przed kupnem.

DERMOKOSMETYKI 
Produkty, które co prawda są kosmetykami, 
ale ze względu na skład, ich działanie po-
tocznie przyrównuje się do leków. Do dermo-
kosmetyków zalicza się np. kremy przeciw-
zmarszczkowe. 

o
g

ł
o

s
z

e
n

i
e

Fo
t.

 A
rc

hi
w

um
 re

da
ka

cj
i



www.froe.pl

najwy¿szej klasy specjaliœci w dziedzinie IMPLANTOLOGII

stomatologia zachowawcza i estetyczna

chirurgia stomatologiczna

protetyka 

korony i mosty w 3 dni - posiadamy w³asne  laboratorium protetyczne

ul.Panieñska 18, 70-535 Szczecin tel. 0048 91 48 88 250 

a skórę najgorzej wpływają zmiany temperatury – 
a od tego w zimie jej nie ustrzeżemy. Wymarznięta 
na zewnątrz, w pomieszczeniu szybko zaczyna od-
tajać. To miłe, kiedy zmarznięta skóra się ogrzewa, 

jednak niezbyt dla niej zdrowe, ponieważ w ten sposób dochodzi 
do odwodnienia. Komórki skóry, które powinny być zwarte, stają 
się kruche, przesuszone, a w efekcie zaczerwienione, skłonne do 
podrażnień, a często także bolesne.

NAtUrALNA ocHroNA

Najlepiej zimową pogodę znosi tłusta cera – ma naturalną ochro-
nę i predyspozycje, by być znacznie bardziej odporną od pozo-
stałych typów skóry. Gorzej ma się cera sucha, a najgorzej naczyn-
kowa. Pamiętajmy jednak, że nawet ta, która dobrze znosi mroźną 
pogodę, wymaga ochrony.

Skórze tłustej wystarczy półtłusty krem nawilżający, skóra sucha 
będzie potrzebowała doboru czegoś cięższego – np. zimowe-
go kremu ochronnego. Natomiast cera naczynkowa domaga się 
szczególnej opieki. Wszelkie kosmetyki – najlepiej z witaminą C lub 
wyciągiem z kasztanowca, które pomagają uszczelniać naczynia – 
powinny być dobrane odpowiednio do potrzeb danej cery, a poza 
tym zastosowane długo przed wyjściem na mróz. Krem powinien 
się bardzo dobrze wchłonąć, ponieważ jakiekolwiek drobinki wody, 
które pozostaną w naskórku, na mrozie zaczną zamarzać, a skutek 
tego będzie opłakany.

Żadna zresztą cera nie powinna być narażana na to, by składniki 
preparatu nawilżającego mogły zamarznąć po wyjściu na zewnątrz. 
Dlatego w zimie nie rezygnujmy z podkładów i fluidów. Te kosmetyki 
nie są przez skórę wchłaniane, zatem pozostawiają na jej powierzch-

ni warstwę ochronną. To naprawdę skuteczne codzienne zabez-
pieczenie przed mrozem. Z zewnątrz zabezpieczona, również pod 
spodem skóra lepiej trzyma wilgoć i nie jest już tak przesuszona.

w ciePLe

Przemarznięta skóra w domu i w biurze zmaga się z ogrzewa-
niem, przesuszonym powietrzem, zbytnim przegrzaniem i od-
wodnieniem. Starajmy się, w miarę możliwości, zmniejszyć różnicę 
temperatur między pomieszczeniami a zewnętrzem. Już kilka stop-
ni pomoże – kosmetyki, którymi pomalowałyśmy się do pracy nie 
będą się warzyć, wilgoć nie będzie wyparowywać w mgnieniu oka 
– dla naszego wyglądu to same plusy.

Wieczorem zaś koniecznie starannie zmyjmy makijaż i zastosuj-
my odpowiednie do naszej cery kosmetyki. Istotnym zabiegiem jest 
delikatne złuszczanie naskórka – trzeba przeprowadzać go niezbyt 
inwazyjnymi preparatami, zapomnijmy o gruboziarnistym peelin-
gu, wybierając raczej delikatny żel myjący z drobinkami złuszcza-
jącymi. Stosujmy go jednak odpowiednio często. Ciężkie zimowe 
kosmetyki razem z zanieczyszczeniami zatykają pory, a to prowadzi 
do skórnych problemów.

Zimą nie tylko twarz jest narażona na działanie mrozu – również 
skóra naszych dłoni wymaga szczególnej uwagi. Natłuszczajmy ją, 
co parę dni wykonując poważniejsze zabiegi pielęgnacyjne (okłady 
z oliwki lub z oliwy z oliwek, zabiegi parafinowe). I pamiętajmy bez-
względnie o rękawiczkach!

Autorka jest dziennikarką serwisu www.pasque.pl. Serwis 
adresowany jest do kobiet aktywnych, zainteresowanych 

zdrowiem i urodą; ma charakter poradnikowo-rozrywkowy. 

N

Mróz i cera 
– trudNe Starcie

Przesuszona, podrażniona, przemarznięta, popękana – taka może, ale nie musi 
być zimą nasza skóra.

ZDROWIE I URODA

AUTOR: WERONIKA BULICZ
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KULTURA60 

lehandra Heredia  tańczyła z najlepszymi or-
kiestratorami świata. Farfaro jest choreogra-
fem wielu  festiwali tanga i również uznanym 
tancerzem. Podobnie jak Artur Danielewski, 
dla którego taniec jest życiową pasją od dzie-
wiątego roku życia (z żoną, Mirą, tańczy od lat 

pięciu). Oprawę muzyczną pokazu przygotowali fenomenalny  Kwin-
tet Akordeonowy Artura Zajkowskiego oraz wokalistki Wiktoria Wi-

zner i Bogna Jaśkiewicz ze studia wokalnego pani Ewy Turowskiej. 
Obie pary, na zaproszenie prezydenta Gdańska, zatańczyły  21 
stycznia br. podczas koncertu w Filharmonii Gdańskiej. Pokaz do 
muzyki orkiestry Milonga Baltica został żywiołowo przyjęty przez 
gdańską publiczność. 

Milonga Karnawałowa była  pierwszą z imprez zapowiadających 
II Międzynarodowy Festiwal Tanga Argentyńskiego ARTETANGO 
KOSZALIN 2013.                                                                                        jp

a
W studio koncertowym Radia Koszalin 18 
stycznia br. odbyła się Milonga Karnawało-
wa. Argentyńczyk Federico Farfaro i Hisz-
panka Alejandra Heredia oraz koszalinianie 
Mira i Artur Danielewscy zaprezentowali 
tango w mistrzowskim wydaniu.

tANGo 
mistrzów

Bałtycki Bank Spółdzielczy to wymarzony bank dla Ciebie

Kredyt gotówkowy „na okrągło”

Kredyt gotówkowy dla pracowników instytucji finansowych 
i samorządowych

www.bbsdarlowo.pl

Oddziały:

    

    
Punkty Obsługi Klienta:

    

    

    

    

    
Wrzutnie znajdujące się na terenie 
Koszalina mieszczą się w:

    
    

Bankomaty:

ZAPRASZAMY



Ferie ZiMowe NA ZAMkU
ZAMkowA AkAdeMiA SZtUki
WARSZTATY ORIGAMI, DECOUPAGE, FILCOWANIA, 
WARSZTATY TWORZENIA ŚWIEC, WARSZTATY 
CERAMIKI, WARSZTATY SZYCIA MASKOTEK.

koNcert wALeNtyNkowy
Miłość to niebo na ziemi – niech wiecznie trwa
16 lutego 2013, godz. 18.00, sala ks. Anny Jagiellonki, 
Joanna Tylkowska - sopran
Paweł Wolski - tenor
Michał Francuz - fortepian
W programie koncertu najpiękniejsze operetkowe 
i musicalowe utwory miłosne 

wieLcy AktorZy w MAłycH ForMAcH 
OBŁOCZNI CZYLI SEN CHOPINA
23 lutego 2013 (sobota), godz. 18.00, 
sala księcia Bogusława X
OLGIERD ŁUKASZEWICZ
HENRYK TALAR
GRZEGORZ WALCZAK

wyStAwy
Symbole pamięci. Powstanie Styczniowe 1863
sala Jana Fryderyka, sala Elżbietańska

Nadbałtyckie zamki
wystawa Stowarzyszenia Zamków i Muzeów 
regionu Morza Bałtyckiego
Galeria Gotycka

Ucieczka przed asteroidą
wystawa prac dariusza Mląckiego
Galeria Gotycka

ekSPoZycJe StAłe:
komnaty księcia Jerzego i
Muzeum Zamkowe: Gabinet Lubinusa,  Cela Czarownic, 
Dzieje siedziby książęcej w Szczecinie, 
Pompa funebris książąt z dynastii Gryfitów

PoNAdto: spotkania i wykłady, spektakle teatralne w teatrze 
krypta i Piwnicy przy krypcie, seanse filmowe w kinie Zamek, 
restauracja ZAMkowA, restauracja oPerA (Na kuncu 
korytarza), Bar Piwnica przy krypcie

Zamek książąt Pomorskich w Szczecinie, 
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin,

zamek@zamek.szczecin.pl, tel. 91 489 16 30

Bilety do nabycia w centrum informacji kulturalnej i turystycznej, 
tel. 91 48 91 630 i w kasie Zamku, tel. 91 43 47 391 

Szczegóły na stronie www.zamek.szczecin.pl i na Facebooku.

ZAMEK KSIĄŻĄT POMORSKICH W SZCZECINIE ULUBIONYM ZAMKIEM W POLSCE wg RANKINGU GAZETY WYBORCZEJ

Wynajem sal i dziedzińców oraz organizacja specjalnych spektakli teatralnych, koncertów i seansów filmowych dla instytucji i firm.

ZAMek kSiĄżĄt 
PoMorSkicH 
W SZCZECINIE 

ZAPRASZA
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1. Filet ryby opłucz pod bieżącą wodą. Następnie skrop sandacza 
oliwą z oliwek.
2. Przygotuj zieloną otulinę. Sparz natkę pietruszki we wrzątku. Po-
siekaj w blenderze z bułką tartą z dodatkiem oliwy i kolendry.
3. Usmaż na niewielkiej ilości oliwy sandacza, układając na skórze. 
Na wierzchu sandacza umieść jednocentymetrowa warstwę zielo-
nej otuliny. Rybę zapiekaj przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym 
do 180 stopni.
4. Bulion rybny ugotuj na elementach rybnych lub użyj kostki roso-
łowej, smakowej.
5. Przygotuj sos, bulion rybny zagotuj z winem. Dodaj musztardę 
z ziarnami gorczycy i posiekanym szczypiorkiem. Dopraw solą i pie-
przem.
6. Jeżeli sos jest za rzadki, rozprowadź mąkę ziemniaczaną w nie-
wielkiej ilości wody i dodaj do sosu zagęszczając sos.
7. Zdejmij z ognia. Lekko wystudź. Dodaj kawior do niegorącego 
sosu (inaczej się zetnie tworząc twarde białe kulki)

1. Łososia skrop oliwą z oliwek.
2. Obierz mango ze skóry. Jedną czwarta pokrój w kostkę 1x1 cm. 
Cebulę białą, czerwoną i paprykę posiekaj w kostkę.
3. Sok z pomarańczy wyciśnij świeży; użyj trzech owoców.
4. Łososia smaż na niewielkiej ilości oliwy.
5.  Na niewielkiej ilości oliwy smaż kolejno, mango, paprykę, białą 
cebulę i czerwoną. Dopraw solą i pieprzem, podlej sokiem poma-
rańczowym do zredukowania.
6.  Usmażonego łososia dopraw solą i pieprzem, usmażonego ukła-
daj na salsie. Dekoruj świeżymi listkami ziół, bazylii i/lub posiekaną 
natką pietruszki.

1. Filet ryby opłucz pod bieżącą wodą. Następnie skrop sandacza 
oliwą z oliwek. Oliwki podsmaż na niewielkiej ilości oliwy, aby po-
zbyć się nadmiaru wody. Następnie przełóż je do kielicha miksera.
2. Do oliwek dołóż czosnek. Całość dokładnie zmiksuj, aż otrzymasz 
gęstą, czarną masę, lecz nie mus, muszą być widoczne kawałki oli-
wek.
3. Z cukinii zetnij końcówki. Następnie pokrój wzdłuż na cienkie pla-
stry. Usmaż na niewielkiej ilości oliwy plastry cukinii.
4. Na tej samej patelni smaż sandacza, układając na skórze. Na 
wierzchu sandacza umieść jednocentymetrową warstwę tapenady 
oliwkowej. Rybę zapiekaj przez 20 minut w piekarniku rozgrzanym 
do 180 stopni.
5. Bulion rybny ugotuj na elementach rybnych lub użyj kostki roso-
łowej, smakowej.
6. Przygotuj sos – zagotuj sok z cytryny, a następnie dodaj masło, 
bulion rybny i energicznie wymieszaj. Poczekaj, aż sos lekko się roz-
puści i zagęści. Dodaj posiekany szczypiorek oraz szczyptę soli do 
smaku. Jeżeli sos jest za rzadki – mąkę wymieszaj dokładnie z wodą 
i dodaj do sosu do zgęstnienia. Rybę podawaj polaną sosem cytry-
nowo-maślanym na ułożonych wzdłuż plastrach cukinii.

1. Łososia skrop oliwą z oliwek. Ugotuj ryż na sypko. Szpinak usmaż 
z cebulą i czosnkiem doprawiony solą i pieprzem. Wystudzony ryż 
wymieszaj ze szpinakiem.
2. Łososia smaż na niewielkiej ilości oliwy. Przygotuj sos. Bulion za-
gotuj z niewielką ilością wody. Dodaj posiekany szczypiorek. Do-
praw solą i pieprzem. Zagotuj, zmniejsz ogień i dodaj nitki szafranu. 
Zredukuj sos (po odparowaniu 1/3 ilości wody sos zgęstnieje), do-
praw solą i pieprzem smażonego łososia i sos.
3. Usmażonego łososia podawaj na postumencie z risotto szpina-
kowego.
4. Podlej sosem.
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reStAUrAcJA ViVA itALiA
ul. M. C. Skłodowskiej 1-3

75-803 Koszalin
www.vivaitalia-koszalin.pl

tel. 94 347 00 11
kom. 506 037 660

e-mail: biuro@vivaitalia-koszalin.pl
ZAPRASZAMY od 12.00 do 24.00

reStAUrAcJA ViVA itALiA
ul. M. C. Skłodowskiej 1-3

75-803 Koszalin
www.vivaitalia-koszalin.pl

tel. 94 347 00 11
kom. 506 037 660

e-mail: biuro@vivaitalia-koszalin.pl
ZAPRASZAMY od 12.00 do 24.00

Sandacz 300 g 
1 pęczek natki pietruszki 
gałązki świeżej kolendry 
łyżka stołowa kawioru z łososia 
100 ml półwytrawnego wina białego 
łyżka stołowa musztardy z ziarnami gorczycy 
100 ml bulionu rybnego 
łyżeczka mąki ziemniaczanej 
2 łyżki bułki tartej 
sól, pieprz do smaku 
oliwa do smażenia

200 g łososia świeżego 
1/4 świeżego mango 
80 g świeżej papryki 
mała czerwona cebula 
mała biała cebula 
200 ml świeżego soku z pomarańczy 
sól, pieprz do smaku 
oliwa do smażenia

sandacz 300 g 
cukinia 3 długie plastry 
pół pęczka szczypiorku 
80 g masła 
sok z połowy cytryny 
150 ml wody 
150 ml bulionu rybnego 
1 płaska łyżka mąki pszennej 
150 g czarnych oliwek bez pestek 
1 ząbek czosnku 
sól, pieprz do smaku 
oliwa do smażenia 60 ml

200 g łososia świeżego 
50 g ryżu 
50 g szpinaku uduszonego z cebulą i czosnkiem 
szczypta szafranu (ok 15 nitek) 
bulion warzywny lub cebulowy 
pęczek świeżego szczypiorku 
sól, pieprz do smaku 
oliwa do smażenia

Marcin LatkowskiKarol Dłubak

KULINARIA64 

Sandacz w zielonej otulinie na sosie z kawioremłosoś na salsie z mango Sandacz z czarnymi oliwkamiłosoś na risotto szpinakowym z sosem szafranowym

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A

Szef kuchni
P    O    L    E    C    A
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tel. +48 518 730 133
www.aleksandradudojc.pl

DOM LEKARZA
Koszalin, ulica Piłsudskiego 45

Zapraszamy w każdy dzień powszedni 
(poniedziałek – piątek) w godz. 15.00-18.00

Wizyty można umawiać telefonicznie:
517 555 750
517 556 656
604 588 998

Dr Ryszard Mosbach 
jest doświadczonym 
lekarzem, z praktyką 
m.in. w szpitalach 
w RPA i klinikach 
w Niemczech

W naszej ofercie:

Nowość! Łóżko kolagenowe

Dr Ryszard Mosbach
G A B I N E T  I N T E R N I S T Y C Z N Y

STYL ŻYCIA

cZwArtek 07.02.2013
14:00 – 17:00 Trampoliny – plaża główna w Mielnie
12:00 – 18:00 Kąpiel w baliach i sauna dla Morsów –
 promenada pomiędzy hotelem Meduza a kładką
12:00 – 14:00 Zdjęcia termowizyjne – namiot przy wejściu 
głównym na plażę (przy pomniku morsa)
20:00 – 23:00 Impreza integracyjna – „Grill urodzinowy”

PiĄtek 08.02.2013
10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 16:00 Trampoliny 
– plaża główna w Mielnie
11:00 – 12:00 Morsowa Zumba – przy pomniku morsa
11:00 –  Nordic Walking – zajęcia dla początkujących
12:00 –  Nordic Walking – zajęcia dla zaawansowanych
12:00 – 18:00 Kąpiel w baliach i sauna dla Morsów 
– promenada pomiędzy hotelem Meduza a kładką
9:00 – 11:00 oraz 14:30 – 16:00 Zdjęcia termowizyjne – namiot 
przy wejściu głównym na plażę (przy pomniku morsa)
12:30 – 14:30 Sympozjum pt. „Jak morsować, aby nie chorować?” (cz.1)
17:00 – 18:00 Gra Miejska
Godz. 20:00 Wieczorna impreza integracyjna w Disco Mors

SoBotA 09.02.2013
10:00 – 12:00 oraz 14:00 – 16:00 Trampoliny – plaża główna  w Mielnie

11:00 - Morsowy Bieg śniadaniowy
11:00 - Nordic Walking – zajęcia dla początkujących
12:00 - Nordic Walking – zajęcia dla zaawansowanych
12:00 - 16:00 - Kąpiel w baliach dla Morsów – promenada 
pomiędzy hotelem Meduza a kładką
9:00 – 11:00 oraz 14:30 – 16:00 - Zdjęcia termowizyjne – namiot 
przy wejściu głównym na plażę (przy pomniku morsa)
12:30 – 14:30 - Sympozjum pt. „Jak morsować, aby 
nie chorować?” (cz. 2)
15:00 – 18:00 - Turniej MROZOODPORNI 2013 (stadion przy 
ul. Mickiewicza) i pokaz sztucznych ogni
18:30–24:00 - Bal Morsów w hali sportowej w Mielnie
Godz. 24:00 - Disco Mors dla chętnych
 
Niedziela 10.02.2013
10:30 Zbiórka na parkingu przed halą sportową w Mielnie
11:00 - Przemarsz parady morsów głównymi ulicami Mielna
11:30 - Morsy wchodzą na plażę: odśpiewanie hymnu Morsów
11:40 – 11:55 Wspólna rozgrzewka
12:00 - Wielkie odliczanie, sygnał i wszyscy do wody
12:30 - Ogłoszenie wyników wszystkich konkursów i wręczanie 
nagród na scenie głównej.
13:30 - Zakończenie X MZM 2013 szklaneczką morsowego 
napoju

ProGrAM iMPreZy

„Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 - 2013”.

X Międzynarodowy Zlot Morsów Mielno 2013
Zapraszamy koszalinian do udziału w zlotowych wydarzeniach. wielki finał, 

czyli zbiorowa kąpiel Morsów w Bałtyku – niedziela, 10 lutego br. w samo południe.
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Honorowy patronat nad Zlotem objęli:
• Pani Joanna Mucha, Minister Sportu i Turystyki
• Pan Stanisław Gawłowski, Sekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska
• Pan Andrzej Jakubowski, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego



pracowników, to wymierne korzyści dla przedsiębiorstwa.
W marcu będziemy rozmawiać o pomysłach na zwiększanie 

sprzedaży kontraktowej (dzieląc kategorie sprzedaży na kontrak-
tową, detaliczną i internetową). Nie mniej istotnym zagadnieniem 
jest utrzymanie komfortowej płynności finansowej, która może ge-
nerować problemy nawet w takiej firmie, która ma bardzo dobrą 
sprzedaż i właściwie zarządza kosztami.

Podczas konferencji kwietniowej będziemy rozmawiać zarówno 
o właściwym konstruowaniu umów, o monitorowaniu należności 
i zobowiązań, jak i o działaniach windykacyjnych, które najczęściej 
kojarzą się z procesami sądowymi, jednakże my będziemy rozma-
wiać również o technikach zapożyczonych z psychologii.

O terminach konferencji oraz o szczegółowych agendach można 
się dowiedzieć w Biurze Koszalińskiego Oddziału Północnej Izby 
Gospodarczej, jak i na stronie internetowej www.izba.info.

koMiSJe

Poszczególne grupy przedsiębiorców mają różne problemy, po-
trzeby i oczekiwania względem organizacji biznesowej. Postano-
wiliśmy zachęcić przedsiębiorców do łączenia się w  tzw. komisje, 
aby mogli wspólnie działać na rzecz danej grupy, wykorzystując po-
tencjał Północnej Izby Gospodarczej. Cel jest więc taki, aby osoby, 
którym najbliższa jest dana tematyka oraz, które mogą i chcą aktyw-
nie działać na rzecz rozwoju naszej regionalnej gospodarki, mogły 
się rozwijać i realizować w naszej organizacji. Przyjęliśmy zasadę, iż 
każda komisja wybiera 5 osób, które pełnią funkcję „zarządu” danej 
komisji, a ta z kolei wybiera swojego lidera. W styczniu br. powstało 
formalnie 5 komisji:

1. centrum Miasta koszalina. Każdy koszalinianin zapewne 
marzy o tym, aby centrum naszego miasta było atrakcyjniejsze za-
równo dla mieszkańców, jak i gości Koszalina. Mówimy tu nie tylko 
o rozrywce i gastronomii, ale również o odpoczynku i zwiedzaniu 
ciekawych miejsc. Komisja ta ma zająć się realizacją tych marzeń.

2. współpraca z zagranicą. Ta komisja ma na celu nawiązywa-
nie kontaktów z zagranicznymi organizacjami biznesowymi. Ma to 
wspomóc przedsiębiorców działających w naszym regionie w po-
zyskiwaniu kontrahentów zagranicznych, jak również w zachęcaniu 
inwestorów do tworzenia zakładów pracy w naszym mieście.

3. Pomoc charytatywna. Północna Izba Gospodarcza często or-
ganizuje akcje charytatywne. Osoby działające w tej komisji będą 
nadawać kierunek działaniom charytatywnym naszej organizacji, 
a także organizować wsparcie dla potrzebujących.

4. organizacja imprez sportowych. Komisja ta będzie planować 
i organizować spotkania dla aktywnych, typu: squash, bowling, 
spływy kajakowe, kulig i nie tylko.

5. klub kobiet. Panie organizują spotkania, podczas których roz-
mawiają na tematy związane nie tylko z działalnością kobiet w biz-
nesie, ale również o pomysłach na zajęcia w tzw. „wolnym czasie”, 
dbałości o urodę i zdrowie itd.

Robert Bodendorf, prezes Koszalińskiego 
Oddziału Północnej Izby Gospodarczej
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Koszaliński Oddział Północnej Izby Gospodarczej
SKuteczna StrateGIa „3K”

koNSULtAcJe

Możliwe są dzięki aktywności ekspertów, którzy chcą dzielić się 
swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi przedsiębiorcami. Jak 
to się odbywa? Otóż przedsiębiorca zainteresowany konkretnym 
zagadnieniem (problemem, potrzebą) wysyła opis problemu na 
adres e-mail: konsultacje@izba.info. Treść tego maila jest przeka-
zywana konkretnemu ekspertowi, który podczas swojego „dyżuru 
dla Izby” udziela odpowiedzi, a ta następnie jest przekazywana 
BEZPŁATNIE zgłaszającemu. Gdy problem jest na tyle poufny, że 
zgłaszający nie chce go opisywać w treści maila, należy wysłać samo 
zgłoszenie potrzeby konsultacji na adres: konsultacje@izba.info, po 
czym pracownicy Biura Oddziału umówią spotkanie lub rozmowę 
telefoniczną z konkretnym ekspertem:
∙ PrAwo PrAcy (w tym BHP) – każdy wtorek w godz. 9:00-12:00, 
Natasza Goliszewska-Hamulewicz, N&K Koszalin
∙ tłUMAcZeNiA (angielski i niemiecki) – każdy wtorek 
w godz.12:00 -14:00, Izabela Stefanowska, Szkoła językowa 
„ECHO”, www.echo-koszalin.com
∙ dotAcJe UNiJNe – każdy wtorek w godz. 10:00-12:00, 
Damian Sobolewski, Prior Consulting, www.priorconsulting.pl

∙ UBeZPiecZeNiA – każdy wtorek w godz. 10:00 -13:00, 
Urszula Jeger, Multiprofit, www.multiprofit.com.pl
∙ PorAdy PrAwNe – każda środa w godz. 15:00-17:00, 
radca prawny Magdalena Gromaszek, www.gromaszek.pl
∙ iNForMAtycZNe – każdy czwartek godz. 9:00-11:00, Robert 
Bodendorf, Informatyczny Partner Biznesowy MIKROSERWIS, 
www.mikroserwis.pl
∙ PorAdy PodAtkowe – każdy piątek w godz. 9:00-11:00, 
Bożena Pawłowska, Constans Spółka Doradztwa Podatkowego 
Sp. z o.o., www.constans-sp.pl

koNFereNcJe

Cykliczne konferencje ułożą się w pewną całość, której głównym 
celem jest wspieranie przedsiębiorców w obecnej sytuacji gospo-
darczej. Konferencje te mają na celu przedstawienie pomysłów na 
ograniczanie kosztów, zwiększanie przychodów i poprawę płynno-
ści finansowej.

W lutym rozmawiamy o „zarządzaniu czasem” i to zarówno w uję-
ciu czasu managerów, jak i pracowników, którym delegujemy za-
dania. Właściwe zarządzanie czasem przedsiębiorcy i podległych 

Północna Izba Gospodarcza najbardziej znana jest z tego, że integruje środowisko go-
spodarcze, dzięki czemu umożliwia nawiązywanie kontaktów biznesowych. Jednakże 
tak naprawdę jej działania bieżące koncentrują się na promocji przedsiębiorstw w niej 
zrzeszonych oraz na ich rozwoju, czym z kolei przyczynia się do wzrostu gospodarczego 
w regionie. W realizacji tego celu pomaga Strategia „3k”, czyli konsultacje, konferencje, 
komisje.
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Strategia „3K” , Konsultacje, Konferencje, Komisje

Robert Bodendorf 
prezes Koszalińskiego 
Oddziału Północnej 
Izby Gospodarczej

iZBowy dZień otwArty
Północna Izba Gospodarcza rozpoczyna organizację 

tzw. „Izbowych dni otwartych”, podczas których przedsię-
biorcy – i to nie tylko zrzeszeni w Północnej Izbie Gospo-
darczej – będą mieli okazję do zapoznania się z działania-
mi w obszarze KKK (Komisje, Konsultacje, Konferencje), 
jak również dowiedzą się o szkoleniach, możliwościach 
promocji swojej firmy, produktów, usług, wydarzeń, czy 
o spotkaniach integracyjnych. 

Eksperci, którzy udzielają konsultacji w ramach działal-
ności izbowej, odpowiedzą na pytania związane z ich spe-
cjalizacjami. Na miejscu będzie można też dowiedzieć się 
o korzyściach, jakie daje Przedsiębiorcom przynależność 
do Północnej Izby Gospodarczej. Między innymi będzie 
można porozmawiać z reprezentantami poszczególnych 
komisji izbowych na temat planów rozwojowych oraz 
możliwości uczestnictwa w niektórych projektach. Dodat-
kowo, podczas „Izbowych dni otwartych” będzie można 
uzyskać informacje nt. finansowania działalności gospo-
darczej, wsparcia przy zatrudnieniu nowych pracowników 
oraz o możliwościach współpracy z uczelniami wyższymi, 
a szczególnie z Politechniką Koszalińską. 

Udział w takim spotkaniu jest bezpłatny. O terminach 
i miejscach organizacji „Izbowych dni otwartych” można 
dowiedzieć się na stronie internetowej www.izba.info lub 
bezpośrednio w biurze Koszalińskiego Oddziału Północ-
nej Izby Gospodarczej przy ul. Przemysłowej 8, e-mail: 
koszalin@izba.info lub tel. 94 341 10 83.



O interesach 
w 12 językach
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rillant Partner, wykorzystując Internet jako narzędzie, 
umożliwia m.in. tłumaczenie w czasie rzeczywistym 
rozmów telefonicznych, czatów, e-maili (oczywiście, 
oferuje również tradycyjne tłumaczenia materiałów 
pisanych i na żywo – na miejscu zdarzenia). Firma 

zbudowała platformę internetową, na której każdy może się zare-
jestrować i założyć konto. Wpłacając określoną kwotę, użytkownik 
uzyskuje dostęp do rozmaitych usług. Może na przykład korzystać 
z tłumaczenia rozmów telefonicznych, kore-
spondencji elektronicznej lub czatu. 

Dzwoniąc do osoby, której języka nie 
znamy, najpierw logujemy się w serwisie. 
Wpisujemy informację, w jakim języku ma 
się odbywać konwersacja. Po chwili zgłasza 
się dyżurujący tłumacz, który przedstawia się 
nam i naszemu partnerowi i towarzyszy nam 
do końca rozmowy. Opłata za tłumaczenie 
pobierana jest zgodnie z cennikiem z przed-
płaconej kwoty. Można również zamówić 
usługę z wyprzedzeniem, umawiając się na 
określony termin i czas trwania konwersacji. 

Na życzenie klienta rozmowy są nagry-
wane. Można więc do nich wrócić po jakimś 
czasie. Podobnie archiwizowane są inne 
przetłumaczone materiały. Klient ma do 
nich stały dostęp poprzez założone w sys-
temie konto, chronione unikalnym loginem 
gwarantującym poufność. 

kLieNci teStUJĄ SySteM

 Jak się okazuje, mimo że firma działa dopiero od jesieni ubiegłe-
go roku i nie prowadziła dotąd szerzej zakrojonej akcji promocyj-
nej, ma już 300 zarejestrowanych użytkowników. Większość z nich 
korzysta z usług systematycznie. Jak mówi Agnieszka Chmielewska, 
założycielka i współwłaścicielka serwisu, te początkowe miesiące 
działalności są dla firmy niezwykle ważne. Pierwsi użytkownicy do-
starczają cennych informacji, które pozwalają udoskonalać system 
informatyczny. – Kiedy projektowaliśmy platformę, wydawało nam 
się, że wszystko jest jasne i zrozumiałe. Tymczasem z punktu widze-

nia klienta nie zawsze tak jest – mówi pani Chmielewska. – Użytkow-
nicy weryfikują zastosowane rozwiązania, testują funkcjonalności. 
Dzięki temu wiemy, co można jeszcze usprawnić albo poprawić. 

tłUMAcZe NA dyżUrZe

 Brillant Partner oferuje obecnie tłumaczenia w 12 językach – w tym 
w chińskim. Zapowiada wprowadzenie kolejnych, również tak rzad-

kich jak kazachski. – Polacy robią interesy 
w rozmaitych zakątkach świata, gdzie znajo-
mość języków uniwersalnych, choćby angiel-
skiego, nadal jest znikoma – mówi Agnieszka 
Chmielewska. – Stąd popyt na specjalistów 
znających języki miejscowe. Firmy nie zawsze 
są w stanie zainwestować we własnych wie-
lojęzycznych pracowników. My wychodzimy 
im naprzeciw i proponujemy wsparcie języ-
kowe w zakresie, jaki jest potrzebny. Dla firm 
jest to rozwiązanie tańsze i wygodniejsze.

Nasunąć może się pytanie, jak Brillant 
Partner może zapewnić dostępność tylu 
tłumaczy jednocześnie. Tu znów powodze-
nie opiera się na systemie informatycznym. 
Tłumacze, z którymi firma nawiązała współ-
pracę, wpisują się w wirtualnym grafiku na 
dyżury. W czasie, kiedy nie muszą skupić 
się na jakimś swoim absorbującym zada-
niu i mają dostęp do komputera, czekają 
po prostu na zgłoszenia klientów. Kiedy 
zakończą tłumaczenie rozmowy czy czatu, 
mogą wrócić do własnych zajęć i czekać 

na następne zgłoszenie. – To rozwiązanie korzystne dla obu stron. 
Tłumacze mają dodatkowe źródło dochodu, my zaś gwarancję, że 
w dowolnym momencie w każdym z dwunastu języków możemy 
zapewnić tłumaczenie – podkreśla Agnieszka Chmielewska.

AMerykAńSki koNcePt

Tłumaczenia telefoniczne to w Polsce nowość. Tymczasem w Sta-
nach Zjednoczonych, skąd pochodzi pomysł, to już rozwinięta gałąź 

Cieszy każda firma powstająca w Koszalinie. Podwójnie cieszy taka jak Brillant 
Partner, oferująca innowacyjne usługi i wyznaczająca nowe trendy biznesowe.

BIZNES
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usług. Kluczowe firmy z tej branży zarabiają tam rocznie grube mi-
liony dolarów. Zaczęło się od amerykańskich instytucji publicznych. 
Już w 1998 roku wprowadziły one pierwsze stałe dyżury powiązane 
z policyjnymi i strażackimi numerami alarmowymi. Dzięki temu lu-
dzie nieznający angielskiego a potrzebujący pomocy lub zgłasza-
jący przestępstwo byli w stanie szybko porozumieć się z kompe-
tentną osobą. 

Skuteczność tłumaczeń telefonicznych szybko dostrzegł biznes. 
W wielokulturowych i wielojęzycznych Stanach Zjednoczonych zna-
lazły one zastosowanie na przykład w call centers obsługujących 
handel, ubezpieczenia czy turystykę. W Europie dopiero się przyj-
mują. W Polsce raczkują. – Ich znaczenie będzie rosło – przekonuje 
Agnieszka Chmielewska. – Przede wszystkim dlatego, że są one sto-
sunkowo tanie i wygodne. 

żeńSkie trio

Firmę Brillant Partner pani Chmielewska prowadzi wraz z dwie-
ma partnerkami. Sama jest absolwentką Wydziału Neofilolo-
gii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, studiów 
podyplomowych Excutive Master of Business Administration 
oraz The Strategic Leadership Academy w ICAN Institute. Do 
2011 roku była menedżerem w przedsiębiorstwach produk-
cyjnych z udziałem kapitału zagranicznego – w Polsce i za gra-
nicą. W Brillant Partner odpowiada za zarządzanie i rozwój. 
Z kolei odpowiadająca za relacje z klientami i marketing Anna 
Dzięcioł jest absolwentką Wydziału Neofilologii Uniwersytetu 
Georga Augusta w Getyndze (lingwistyka hiszpańska, italianistyka 
oraz filologia słowiańska). Ona również przez kilka lat pracowała 
w przedsiębiorstwach zagranicznych. Zdobyte w nich doświadcze-
nie w dziedzinie e-commerce wykorzystuje teraz we własnym biz-
nesie. Żeńskie trio partnerek w firmie dopełnia Stella Figurzyńska, 
skandynawistka po Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 1999-
2010 zatrudniona była w przedsiębiorstwach z udziałem kapitału 
zagranicznego na stanowiskach kierowniczych i zarządzających. 
Prowadzi innowacyjne projekty w zakresie tłumaczeń i edukacji ję-
zykowej. W Brillant Partner odpowiada za jakość tłumaczeń i relacje 
z klientami.

Firma ma siedzibę w Koszalinie i przedstawicielstwo w Warsza-
wie. Na dobrą sprawę nie potrzebowałaby biura w ogóle, bo plat-
forma internetowa umożliwia korzystanie z usług Brillant Partner 
bez kontaktu (zresztą internetowo-telefonicznego) z kimkolwiek 
poza tłumaczami. A klientami mogą być nie tylko Polacy, bo global-
na sieć otwiera ofertę firmy dosłownie na cały świat. 

Bliższe informacje na temat firmy i jej usług znaleźć można na 
stronie http://www.brillantpartner.com. 
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Agnieszka Chmielewska

Anna Dzięcioł

Stella 
Figurzyńska



Królestwo kwitnących cebulek

siem milionów przeznaczonych w tym roku do 
sprzedaży kwiatowych cebulek zajmuje po-
wierzchnię hektara pod szkłem i trzech hektarów 
na polach. Chronione od mrozu i śniegu warstwa-
mi specjalnych folii są sukcesywnie przewożone 

do hal, gdzie się je sortuje. Niektóre, odpowiednio już rozwinięte, 
umieszczone w ozdobnych doniczkach albo koszyczkach, trafiają 
do chłodu na przechowanie. Inne, te słabo rozwinięte, lądują w in-
nych halach, gdzie pod wpływem ciepłego powietrza i promienni-

ków świetlnych zaczynają przyspieszoną wegetację i zbliżają się do 
kwitnienia. – Wszystkie prace przy konfekcjonowaniu wykonujemy 
ręcznie – informuje pani Katarzyna Spencer, zajmująca się produk-
cją roślinną. – Podobnie jak prace pielęgnacyjne na polach i pod 
szkłem. W naszym przypadku automatyzacji nie da się zastoso-
wać w szerszym zakresie. Wszystko odbywa się jak w tradycyjnym 
ogrodnictwie. 

w rytM Pór rokU

Firma Kompozycje Ozdobne Karwice żyje w powtarzalnym rytmie 
związanym z porami roku. Okres styczeń-kwiecień to czas cebulek. 
Między kwietniem a sierpniem w centrum zainteresowania są skal-
niaki. A od października do grudnia królują ozdoby świąteczne. 

Karwicki zakład od 1994 roku jest częścią największej duńskiej 
firmy ogrodniczej należącej do rodziny Larsenów, od pokoleń naj-
słynniejszych w Skandynawii hodowców roślin ozdobnych. Na stałe 
zatrudnia ok. 60 osób. W okresie spiętrzenia prac – np. przed świę-
tami Bożego Narodzenia – zatrudnienie wzrasta do ok. 300 ludzi. 

HodowLA dAcHów 

Firma się rozwija, wprowadza innowacje. Jest nią w polskich wa-
runkach Nature Impact – system zielonych dachów. To opatentowa-
ny produkt składający się z modułów, które szybko i w prosty spo-
sób można rozłożyć na dachu domu czy innej budowli. 

Nature Impact zbudowany jest z rozchodników (u nas sadzone 
najczęściej w ogródkach skalnych). Rosną one na specjalnie przy-
gotowanym podłożu wyposażonym w drenaż. Zadaniem zielone-
go dachu jest absorbowanie wody deszczowej, dzięki czemu duża 
jej część nie trafia do kanalizacji i nie marnuje się. Wykorzystuje się 
tu tę właściwość rozchodników, że ich liście w miarę wchłaniania 

Zanim na dobre przyjdzie wiosna, w milionach domów jej zapowiedzią staną się kwitnące 
hiacynty, miniaturowe żonkile i szafirki wyhodowane i udekorowane w firmie Kompozy-
cje Kwiatowe Karwice. Na razie gotowe do drogi czekają w chłodniach. Wkrótce olbrzy-
mie ciężarówki rozwiozą je po Europie Zachodniej, a część znajdzie się w wielkanocnej 
ofercie największych polskich sieci handlowych.
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wody zwiększają objętość. Stanowią więc swego rodzaju naturalny 
magazyn.

Tradycja zielonych dachów wiąże się ze Skandynawią od wieków. 
Na dalekiej Północy roślinna pierzynka była z jednej strony sposo-
bem na wzmocnienie dachu, a z drugiej także izolacją termiczną. 
Obecnie takie nietypowe rozwiązanie dachowe jest w krajach skan-
dynawskich i w Niemczech wspierane dotacjami państwowymi. 
Uznaje się bowiem, że w naszym coraz bardziej zabetonowanym 
świecie każdy metr zieleni ma swoją wartość, a oszczędzanie słod-
kiej wody jest obowiązkiem wszystkich. Rozwiązania takie wspiera 
także Unia Europejska. Możemy się spodziewać, że Polska jako jej 
członek, z czasem również będzie zobowiązana do promowania 
zielonych dachów. 

Jak dowiedzieliśmy się w firmie, już niedługo powstanie pierwszy 
na Pomorzu dach pokryty roślinami wyhodowanymi w Karwicach. 
Choć słowo zielony, jest tu nieprecyzyjne. Rozchodniki występują 
bowiem w wielu odmianach różniących się nieco barwą, ale także 
zmieniają kolory wraz z porami roku. 

wProSt Z AFryki

Jeśli mowa o nowościach, warto wspomnieć o tym, że wkrótce 
w ofercie Kompozycji Kwiatowych znajdzie się, jako roślina cięta, pięk-
na protea. W stanie naturalnym występuje ona w Afryce Południowej. 
I właśnie tam hoduje ją na swojej plantacji firma rodziny Larsenów.  
Najczęściej protea używana jest jako element kompozycji suchych. 
Pięknie wygląda także w bukietach kwiatów żywych. Jej kielicho-
wate kwiaty mogą osiągać średnicę nawet 30 centymetrów. Jest 
ceniona, bo poza urodą wyróżnia ją spora trwałość. 

FirMA Z SerceM

Spółką Kompozycje Kwiatowe Karwice kieruje pani Joanna Ły-
siak. Czytelnikom „Prestiżu” znana jest przede wszystkim jako zało-
życielka i prezes fundacji Hearts World Wide. 

Głównym zadaniem, jaki realizuje fundacja, jest pomoc w reha-
bilitacji osób, które po wypadkach, dotknięte schorzeniami neu-
rologicznymi albo z powodu wrodzonych dysfunkcji wymagają 
długotrwałego usprawniania. Sukcesem fundacji jest nowatorski 
program wsparcia rodzin pacjentów w śpiączce i z porażeniami 
mózgowymi. Odbywające się w jego ramach zajęcia służą nie tylko 
bezpośredniej rehabilitacji chorych, ale także uczą rodziny technik, 
które stosowane systematycznie w domu a nie tylko doraźnie pod-
czas turnusów rehabilitacyjnych, są w stanie istotnie poprawić stan 
chorych.

Joanna Łysiak skupiła wokół fundacji łańcuch życzliwych osób 
– lekarzy, rehabilitantów, wolontariuszy. Ale także grupę przedsię-
biorców wspierających fundację materialnie (jest wśród nich oczy-
wiście i spółka Kompozycje Ozdobne Karwice). – Powstała swoista 
izba gospodarcza „firm z sercem” – śmieje się pani Joanna. – To też 
ma swoją wartość, bo zawsze powtarzam, że dobro powraca. Dając 
coś innym, mamy prawo spodziewać się, że w razie potrzeby ktoś 
wyciągnie do nas pomocną dłoń.

o
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ature Impact® – System Zielonych Dachów to uni-
kalne, chronione patentem, rozwiązanie opracowa-
ne przez duńską firmę Larsen a/s we współpracy ze 
specjalistami w zakresie pokryć dachowych, technik 
odprowadzania wody, statyki oraz ochrony przeciw-

pożarowej. Zielone dachy mogą zredukować ilość wody spływają-
cej z dachów o ponad połowę. 

Nature Impact® w przeciwieństwie do innych systemów wszyst-
kie funkcje, jak np. podłoże uprawowe i system drenażu, propo-
nuje w postaci jednego modułu. Podłoże stanowią certyfikowane 
kamienie mineralne wymieszane z nawozem. Moduły w szybki 
i prosty sposób można zamontowa

. Inwestorzy i architekci mają możliwość doboru zarówno kolory-
styki jak i odmian rozchodników przed dostawą modułów. 

Sposób montażu elementów zielonego dachu obrazują zamiesz-
czone obok zdjęcia. 

Źródło: materiały firmy Larsen a/s

początekbudowywiosna2013

www.firmamc.pl

Firma MC
ul. Zwycięstwa 21-25, Koszalin

n



KRONIKI

Darłowo: Zbiórka 
na szlachetny cel

Fo
t.

 M
ag

da
le

na
 B

ur
du

k

KRONIKI 77 76 

tałym punktem programu w czasie dorocznych darłowskich 
balów charytatywnych na rzecz miejscowego hospicjum CA-

RITAS  jest licytacja darów osób publicznych. Nie inaczej było na VII 
Balu Charytatywnym, który odbył się 26 stycznia br. w hotelu Lidia. 
Najwięcej, bo 7 tys. zł udało się wylicytować za obraz przekazany przez 
obecnego na balu wiceministra środowiska Stanisława Gawłowskie-
go (obraz „Słoneczniki” kupił darłowski przedsiębiorca Krzysztof 
Bobrowski).  Łączny dochód z licytacji i sprzedaży cegiełek wyniósł 
55 tys. zł. Darłowskie hospicjum działa od półtora roku. Ma 21 łóżek, 
w tym 10 przeznaczonych do typowej opieki hospicyjnej; 11 łóżek 
to zakład opiekuńczo-leczniczy dla chorych wymagających stałej 
opieki.                                                                                                          pr

s

Dr Przemysław Jan Majchrzak 
z żoną Katarzyną 

Burmistrz Arkadiusz Klimowicz 
z żoną Joanną 

Lekarz pediatra Grażyna Nawracaj

Starosta sławieński Wojciech 
Wiśniowski z małżonką Elwirą

Ojcowie franciszkanie:  Grzegorz Piśko 
(z lewej) i Stanisław Piankowski.

Katarzyna Kużel (Radio Koszalin) i Leszek 
Dydyna (przedsiębiorca rolny)

Arkadiusz Sip z żoną Dorotą

Andrzej Protasewicz (wicestarosta 
sławieński) z żoną Renatą

Jolanta Jabłońska (powiatowy 
inspektor nadzoru budowlanego) 
z mężem Mirosławem

Adam Dziedzina (zarządca 
nieruchomości) z żoną Eleną

Mec. Marcin Sychowski z małżonką
Bp Edward Dajczak z organizatorką 
balu Danutą Woźniak

Sędzia Katarzyna Walasek z Białogardu 
z mężem Tomaszem

Ireneusz Nawrocki (przedsiębiorca 
z Bielska-Białej) wylicytował z 3 
tys. zł mozaikę z herbem Darłowa

Gwiazda wieczoru - Izabela Trojanowska

Biskup Edward Dajczak, poseł Stanisław 
Gawłowski i prezes Ryszard Mroziński 
(Bałtycki Bank Spółdzielczy)

Magdalena Burduk (szefowa biura 
promocji w darłowskim ratuszu) 
namówiła Izę Trojanowską do 
udziału w kampanii lubiędarłowo

Zastępca burmistrza Darłowa Elżbieta 
Karlińska z mężem Jerzym 

Rzecznik prasowy darłowskiego 
ratusza Leszek Walkiewicz w tańcu 
z Izabelą Trojanowską

Burmistrz Sławna Krzysztof Frankenstein ze sławieńskim przedsiębiorcą Włodzimierzem 
Olszewskim. Wylicytowana przez W. Olszewskiego za 3 tys. zł ikona z miłosiernym 
Samarytaninem (dar dyrektora Caritas Polska ks. Mariana Subocza) zawiśnie w hospicjum.

Joanna Klimowicz (organizatorka balu) i szefowie hospicjum: były – ks. 
Norbert Kwieciński (z lewej) i obecny - ks. Krzysztof Sendecki.

Krzysztof Bobrowski (z prawej) z żoną Małgorzatą i ojcem Wiesławem Bobrowskim. K. 
Bobrowski wylicytował obraz „Słoneczniki” podarowane przez S. Gawłowskiego za 7 tys. zł. Sebastian Dereń (sekretarz w Starostwie Sławieńskim) z żoną Anetą.

Grażyna i Janusz Psiuchowie, 
na drugim planie notariusz 
Romuald Okulicz z małżonką

Rodziny Omylaków i Piątkowskich (przedsiębiorcy z branży rybnej)
Koledzy z darłowskiej szkoły morskiej: red. Cezary Łazarewicz („Newsweek”) z żoną Ewą 
Winnicką („Polityka”) i  wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski z żoną Renatą Andrzej Mączka – właściciel stoczni w Szczecinie za 4 tys. zł wylicytował pluszowego misia

Współwłaściciel darłowskiej stoczni Marek Wojniusz odbiera wylicytowany 
medal jubileuszowy wydany na 700-lecie Darłowa 

Koszalinian Krzysztof Bastek (z żoną) wylicytował popiersie Jana Pawła II za 5 tys. zł Otwarcia balu dokonał bp Edward Dajczak.
Tomasz Bobin (dyr. Urzędu Morskiego w Słupsku 
- z prawej)z wicestarostą Andrzejem Protasewiczem

Izabela Trojanowska po koncercie włączyła się 
w licytację na rzecz chorej dziewczynki ze Sławna
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ie mamy najmniejszych wątpliwości, że zorganizowany 
przez koszaliński oddział Północnej Izby Gospodarczej Bal 

Biznesu (12 stycznia br.), był nr 1 wśród tegorocznych zabaw kar-
nawałowych w naszym mieście.  Za motyw przewodni miał  lata sie-
demdziesiąte ubiegłego wieku. Stąd charakterystyczne przebrania 
i gwiazdy wieczoru: Edward Hulewicz (śpiewał m.in. niegdysiejszy 
przebój „Za zdrowie pań”) oraz Druga M., czyli męski sobowtór 
Maryli Rodowicz. Do tego mnóstwo innych atrakcji. Nic dziwne-
go, że zasłużone gratulacje zbierała pani Kinga Bidziuk, kierownik 
biura PIG w Koszalinie, na której głowie była organizacja imprezy.  
A jaka była atmosfera w restauracji Kowal? Zdjęcia same mówią za 
siebie.                                                                                                         am

n

Elwira Jankowska, Paweł Dębski

Anna Gońda

Paweł Dębski, Elwira Jankowska

Urszula Jeger

Danuta Fronczek, Sławomir Pawlicki

Jarosław Kalenik

Gwiazda wieczoru, czyli Druga M - 
sobowtór Maryli Rodowicz

Karolina i Adam Szałkowie

Karina Talewska

Tomasz Świętowicz i (w czarej peruce) 
Anna Jankowska-Dawidziuk

Karolina Odrowąż-Petrykowska, 
Agnieszka Staszewska

Magdalena i Robert Bodendorfowie Edward Hulewicz i hostessy Dariusz Jeger, Maciej Buczek Od prawej: Justyna Śmidecka, Anetta i Tomasz Świetowiczowie i Bogdan Jankowski 

Robert Bodendorf, Marcin Zarębski, Adam Szałek
Robert Kopeć, Emilia i Ryszard Grzeszczukowie, Renata 
Paderewska, Stanisław Szatkowski, Joanna Gołaszewska Maciej Buczek, Anna Talewska Piotr i Joanna Starnawscy

Małgorzata Kozak, Jarosław Kalenik, Małgorzata Salwa, Anna Dudojć, Anna Strucka Urszula i Dariusz Jegerowie Joanna Gołaszewska, Bożena i Edward Pawłowscy, Elżbieta i Jerzy Konarscy Kinga Bidziuk, Jarosław Burzak

Od lewej: Bartosz, Iwona, Iweta i Marek Mrozińscy Emilia i Ryszard Grzeszczukowie, Halina Kozak, Stanisław Szatkowski Na pierwszym planie Mariusz Miszczuk Anna Dudojć, Małgorzata Salwa, Anna Strucka
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restiż” został zaproszony do Teatru Variete Muza na studniów-
kę IV Liceum Ogólnokształcącego (popularnie nazywanego 

Liceum przy Jedności) przez klasę III AD (akademicko-dziennikarską).  
Jaka to klasa? Co ją wyróżnia? – Jesteśmy bardzo z sobą zżyci i mamy 
świetną wychowawczynię. Trudno będzie się rozstać po maturze – 
kwituje  Angelika Karabin z III AD. Wspomniana wychowawczyni to 
pani profesor Natalia Konieczna, polonistka. 

„P
Studniówka II LO, 
czyli Bronek w Muzie
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Także studniówka II Liceum Ogólnokształcącego  im. Wła-
dysława Broniewskiego odbyła się w Teatrze Muza. My to-

warzyszyliśmy klasie III B (profil biologiczno-chemiczny), której wy-
chowawczynią jest pani profesor Grażyna Szot, anglistka. Co można 
powiedzieć o III B? – Jesteśmy zbiorem burzliwych osobowości 
– mówi o sobie i kolegach Iga Wysocka. – Na co dzień często się 
konfliktujemy, ale jak trzeba, umiemy się wziąć w garść i osiągnąć 
wspólnie to, na czym nam zależy.  

t
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Studniówka VI LO

Relacje fotograficzne ze studniówek przygotował Wojciech Gruszczyński, www.wojciechgruszczynski.pl
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sobotni wieczór 26 stycznia br. w Teatrze Variete Muza swój 
bal studniówkowy mieli maturzyści z VI Liceum Ogólno-

kształcącego. My towarzyszyliśmy klasie III A (profil humanistyczny), 
w której uczy się 19 dziewcząt i pięciu  chłopaków. Wychowawcą 
klasy jest polonistka Iwona Rakus-Brzozowska. – Lepszego wycho-
wawcy nie można sobie wymarzyć – przekonują podopieczni pani 
profesor.

w rugi koszaliński Bal Prezydencki zorganizowany przez Stowa-
rzyszenie Kultura z Muzą (działające przy Teatrze Variete Muza) 

przyniósł 45 tys. zł dochodu, który zostanie przeznaczony na pomoc 
trójce chorych dzieci. Pieniądze pochodzą z licytacji przedmiotów po-
darowanych przez znane osobistości, a także od sponsorów i ze skle-
piku charytatywnego. Gośćmi imprezy byli lokalni politycy, przedsię-
biorcy, prawnicy. Podczas balu (jak twierdzą dobrze zorientowani – na 
specjalne życzenie pani prezydentowej Anny Jedlińskiej) z recitalem 
wystąpiła Katarzyna Groniec. 

d
Rodzi się piękna tradycja 
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Alicja Derebecka , Teresa Żurowska, Anna Nowak

Iwona Bielicz, państwo Jedlińscy, Eugeniusz Krawsz Gospodarzom balu towarzyszą: Agata Sapieha i Krzysztof Łukasik 

Gospodarze oraz generał Krzysztof Żabicki z żoną Agatą Państwo Jedlińscy, Tamara i Janusz Rzewuscy

Państwo Jedlińscy i Gudajczykowie Gospodarze balu oraz Agnieszka Kudosz i Ryszard Mroziński

Państwo Anna i Piotr Jedlińscy oraz Elżbieta i Jędrzej Leonowiczowie Gospodarze wieczoru oraz Joanna i Arkadiusz Klimowiczowie

Gospodarzom wieczoru towarzyszy Maciej Flens z żoną Hanna Mojsiuk i Stein Christian Knutsen w towarzystwie Gospodarzy balu. 

Gospodarze balu oraz Lidia i Kazimierz Ligarscy Śmieją się: Stein Christian Knutsen i Jarosław Loos

Tadeusz Dudojć (tyłem) 
i Stanisław Gawłowski

Katarzyna Groniec, gwiazda wieczoru

Elżbieta i Wojciech Kuklińscy

Anna i Piotr Jedlińscy w towarzystwie 
bpa Edwarda Dajczaka 
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Wielki bal w Mielnie
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Ponad dwustu gości bawiło się podczas 13. Wielkiego Cha-
rytatywnego Balu Karnawałowego w Mielnie w sobotę, 26 

stycznia br. Fundusze uzyskanie m.in. z okolicznościowej licytacji 
są tradycyjnie przeznaczane na stypendia dla zdolnej a ubogiej 
młodzieży z terenu gminy. Bal zorganizowali: Gmina Mielno, Hotel 
Unitral i Forum Samorządowe Nasza Gmina. Gwiazdą wieczoru był 
Jose Torres wraz zespołem muzycznym i tanecznym.

p

Cezary Kulesza z żoną

Olga Roszak-Pezała (wójt 
Mielna) i Jose Torres

Grupa Jose Torresa

Solo na saksofonie w wykonaniu 
wicewójta Czesława Zdrojewskiego

W latynoskich rytmach

Torres Salsa Group

Żywiołowe reakcje na początek występu Jose Torresa Ten taniec z panią wójt był jednym z licytowanych „fantów”  

Stein Knutsen odbiera wylicytowany obraz z rąk autora – Krzysztofa Urbanowicza

Hanna Mojsiuk, Anna i Piotr Świądrowie, Stein Knutsen

Gospodarze balu: Jolanta i Bolesław Krawcowie (Hotel Unitral)

mijającym karnawale ten bal nie miał sobie równych pod 
względem liczby uczestników. To już tradycja, że małanka 

(ukraiński odpowiednik sylwestra) przyciąga nie tylko mieszkają-
cych w Koszalinie Ukraińców. O północy życzenia gościom złożyli 
przedstawiciele władz województwa, powiatu i miasta oraz wice-
minister środowiska Stanisław Gawłowski. Impreza jest organizo-
wana nie tylko dla rozrywki. Dochód z niej stanowi pokaźną część 
funduszy przeznaczonych na działalność Koszalińskiego Oddziału 
Związku Ukraińców w Polsce. ZUwP prowadzi w ramach statuto-
wych obowiązków m.in. punkty nauczania języka ukraińskiego 
w miejscowościach, gdzie są duże skupiska osób kultywujących 
tożsamość ukraińską.

w

Małanka, czyli taneczne 
powitanie nowego roku
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Marszałek Andrzej Jakubowski, poseł Stanisław Gawłowski, starosta 
Roman Szewczyk, prezydent Piotr Jedliński, Roman Radziwinowicz

Roman Szewczyk (starosta koszaliński), Roman Radziwonowicz 
(szef koszalińskiego koła Związku Ukraińców)

Anna Wąsacz, Piotr Kostiw, Joanna Kostiw, Michał Iwańcio

Momentami na parkiecie brakowało miejsca Bożena i Leszek Gorzeniowie

Do tańca grał olsztyński zespół HOPAK

Roman Kostyk, Maria Kostyk, Krystyna Diakun, Roman Fałat, Daria Fałat Justyna Kostyk, Sławomir Kostyk, Olga Dziobko , Marysia Sorokania, Dariusz Dziobko 

Dorota Bukowiec (stomatolog), Dariusz Pawlikowski (Radio Koszalin), 
dr Wacław Idziak (politechnika), Maria Idziak (malarka) Anna Wygonowska , Olga Dziobko , Barbara Łucyk
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Biuro Podróży ITAKA,
ul. Domina 7/9 (Pasaż Milenium I p.)

INNE    

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

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

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

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

HOTELE    

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

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

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



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

Zgodnie z prawem

APTEKA
ma obowiązek informowania o

TAŃSZYCH
odpowiednikach

LEKÓW
o takim samym działaniu terapeutycznym

Koszalin,
ul. Rynek 
Staromiejski 1

UWAGA!!! NOWA LOKALIZACJA

APTEKA CENTRALNA
TERAZ

CAŁOTYGODNIOWA!!!
NOWE GODZINY OTWARCIA:

CZYNNA CODZIENNIE 8-21
KOSZALIN

UL. ZWYCIĘSTWA 154


