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lekroć zamykam wydanie
„Prestiżu”, jestem w stresie.
Nie tylko dlatego, że zmęczenie, dużo pracy, czas
nagli, ktoś się znowu z czymś spóźnia. Spinam się, bo wiem, że jak
tylko magazyn przyjedzie z drukarni, usłyszę w domu pretensję:
„Znowu we wstępniaku napisałeś tak poważnie, zasadniczo, nic
prywatnie…”. To ulubiony refren mojej żony.
Mamy rok mocno rocznicowy. 25 lat od wyborów czerwcowych, nie
całkiem demokratycznych, ale jednak przełomowych. 25 lat od założenia w Polsce pierwszej niekontrolowanej przez komunistów gazety, w której zresztą zaczynałem dziennikarską karierę. 25 lat od powstania szeregu firm i marek, ważnych w skali miasta, regionu i kraju.
Zaraz, zaraz… STOP.
Przede wszystkim to 25 lat od naszego ślubu – najpierw w USC
(kto mógł wtedy przypuścić, że to będzie w przyszłości miejsce pracy mojej żony), później u franciszkanów. 25 lat od kartkowego jeszcze przyjęcia weselnego w stołówce energetyków przy Morskiej
(kartki były nawet na wódkę i obrączki!).
Przywędrowałem za żoną na Pomorze z Pyrlandii. Trochę czasu
zajęło mi przyzwyczajenie się do klimatu, późnej wiosny, wczesnej
jesieni, chłodów, wiatru. Ale nawet się nie obejrzałem, kiedy po
paru latach, stojąc w sierpniowy skwarny i zakurzony dzień w centrum Poznania, pomyślałem, że czegoś mi brakuje. Czego? Zatęskniłem za czystym powietrzem i tym wiecznie u nas obecnym lekkim
wiatrem, jakże sympatycznym w upalne dni.
I tak oto stałem się koszalińskim patriotą.
Poznałem miasto i chyba dzisiaj wiem o nim więcej, niż moja
lepsza połowa, choć ona jest urodzoną koszalinianką. Kiedy myślę, co się tu zmieniło od momentu, gdy w moim dowodzie osobistym znalazł się adres „Koszalin, ulica…”, to muszę stwierdzić, że
dla mnie najważniejsza jest przemiana mentalności. 25 lat temu
nie rozumiałem, dlaczego nikt właściwie nie potrafi mi powiedzieć
czegokolwiek o przedwojennej historii miejsc, ulic, obiektów. Potem zrozumiałem, że dziesiątki lat propagandowego straszenia
niemieckim rewizjonizmem musiało odnieść skutek. Dzisiaj lęku
już nie ma. Jest wielkie otwarcie na przeszłość. To nie tylko moda
na historię. To świadectwo faktu, że czujemy się jako społeczność
u siebie. I stąd pewnie ożywienie w Koszalinie aktywności społecznej, o której w wywiadzie opublikowanym w tym wydaniu „Prestiżu” mówi prezydent Piotr Jedliński. Aktywności, która zmienia nasze miasto.
A jakich chciałbym następnych 25 lat? Takich samych. Szczęśliwych i pracowitych. Nawet jeśli co miesiąc będę słyszał: „Znowu we
wstępniaku…”. Kocham to.
Andrzej Mielcarek
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Znamy nowych mistrzów
Europy w kiteracingu
Tylko pod jednym względem Mistrzostwa Europy w Kiteboardingu Mielno 2014
pozostawiły niedosyt. Za mało wiało. Z tego powodu przez dwa dni zawodnicy
pauzowali, bo do bezpiecznego rozwinięcia latawców napędzających deskę
i ścigania się po morzu potrzeba co najmniej 6 węzłów. Tymczasem panowała
flauta. Pogoda plażowa w pierwszym tygodniu września!

n

iekwestionowanym triumfatorem zakończonych 7
września br. ME w Kiteboardingu został Oliver Bridge. Reprezentant Wielkiej Brytanii został mistrzem
Europy w aż trzech kategoriach: mężczyzn do lat 18,
mężczyzn do lat 21 oraz w kategorii otwartej mężczyzn. Mistrzynią
Europy została Rosjanka, Elena Kalinina.
Tytuł wicemistrza Europy w kategorii otwartej zdobył Hiszpan,
Florian Trittel. Ostatni na podium stanął Riccardo Leccese, reprezentujący Włochy. W kategorii Masters najlepszy okazał się Tomasz
Janiak, dzięki któremu Polska zdobyła jedyny mistrzowski tytuł na
tych zawodach. Na uwagę zasługuje też występ dwóch innych Polaków – koszalinianina Maksa Żakowskiego (7. miejsce w kategorii
open, 3. miejsce w kategorii do lat 21) oraz Błażeja Ożóga (9. miejsce w kategorii open).
Poza mistrzynią Europy Elena Kalininą wśród pań na podium stanęła polska zawodniczka – Agnieszka Grzymska. Na trzecim miejscu
uplasowała się Tatiana Sysoeva.
Organizatorem Mistrzostw Europy był klub Kite Mielno, a ich
głównym partnerem mieleński deweloper Firmus Group. Wielkiej
pomocy w ich organizacji udzieliły również: Urząd Marszałkowski
Województwa Zachodniopomorskiego i Gmina Mielno.

Velux EHF Liga Mistrzów
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T-Mobile Ekstraklasa

Najlepszy sport

Tylko w kanałach sportowych nc+
Pakiety z nSport+
już od

39

90

zł/ mies.

Pakiety już od 39.90 zł/mies. w promocji „Comfort+ 24m”

ENEA Ekstraliga

ZAPRASZAMY DO PUNKTU SPRZEDAŻY.
PHU "Markus-Sat" Zbigniew Cieślak
CENTRUM NC+
ul.Biskupa Domina 11 (Pasaż Millenium)
75-065 Koszalin
tel/fax 94 341 33 87

ncplus.pl
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Chłodnia odbierze i rozwiezie żywnościową pomoc
Bank Żywności w Nowych Bielicach zyskał nowy samochód. Mercedes Sprinter w wersji chłodniczej został przygotowany
i przekazany bankowi w siedzibie firmy Mojsiuk. Oprócz niej do zakupu przyczyniły się samorządy gmin
i powiatów pozostających w zasięgu działania banku.

b

ank Żywności jest instytucją non profit, która przyjmuje dary
w postaci żywności i dalej je rozdysponowuje. W naszym regionie pomoc ta dociera aż do 260 tysięcy osób rocznie (średnio
70 kg żywności w roku na osobę). Bank działa od 14 lat. W tym czasie rozdysponował między potrzebujących 37 tysięcy ton jedzenia
o wartości grubo przekraczającej 100 mln zł.
Dostawczy Mercedes Sprinter z chłodnią kosztował Bank Żywności 120 tysięcy złotych. – Tego typu samochód był nam niezbędny.
Zgodnie z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi hurtownie i producenci nie mogą nam przekazać niektórych kategorii żywności
nietrwałej, takiej jak nabiał, czy mięso, jeśli nie dysponujemy chłodnią – mówi Maria Józefowska-Jurga, prezes Stowarzyszenia Bank
Żywności w Nowych Bielicach. – To był dla nas nie lada problem,
ponieważ jako stowarzyszenie non-profit po prostu nie mieliśmy
pieniędzy, by taki samochód kupić.
To już trzeci samochód, jaki trafił do banku z udziałem firmy Mojsiuk. Jej prezes, Kazimierz Mojsiuk, mówi: – Pani Maria jest osobą
ogromnie zaangażowaną w działalność społeczną. Robi dużo dobrego. Dlatego staramy się ją wspierać zawsze, gdy zachodzi taka
potrzeba, czy to jako szefową Banku Żywności, czy też jako dyrektorkę Domu Pomocy Społecznej. Tym bardziej, że możemy o sobie
mówić, że jesteśmy sąsiadami, bo nasza firma i bank działają w Bielicach.
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Nie pożałujcie im swojego głosu
Kamerton - szkolna orkiestra koszalińskiego „muzyka” zakwalifikowała się jako jedyna z Zachodniopomorskiego
do II edycji Ogólnopolskiego Konkursu Orkiestr Szkół Muzycznych II st., którego organizatorem jest Akademia Filmu
i Telewizji. Jedną z nagród przyznają w tym konkursie internauci. Dlatego za naszym pośrednictwem młodzi
muzycy apelują o nic niekosztującą pomoc.

„z

wanie orkiestra otrzyma 1 punkt, za „Lubię to!” na Facebooku – 2
punkty, za „Fajne” (kciuk do góry) na Youtube – 1 punkt oraz za 5
obejrzeń na Youtube – 1 punkt.”

wracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie głosami w III
etapie, który rozpoczął się 1 września br., kiedy to wszystkie
nagrania orkiestr szkolnych zostały upublicznione na stronie internetowej Konkursu, na kanale Youtube oraz na koncie Facebook
zarządzanych przez Organizatora. Regulamin stanowi, że zwycięzcami Konkursu zostaną dwie orkiestry, w tym jedna wybrana przez
publiczność internetową. Prawo głosu ma tutaj każdy użytkownik
Internetu, niezależnie od kraju pochodzenia ani miejsca, z którego
głosuje.
Zdobywcą nagrody publiczności zostanie orkiestra, która do 15
listopada 2014 roku zdobędzie łącznie największą liczbę wyświetleń na kanale Konkursu w Youtube, „polubień” na stronie Facebook Konkursu i głosów na przygotowanej w tym celu stronie internetowej Konkursu www.oksos.pl. Prosimy więc o wsparcie naszej
orkiestry w dowolnej formie:
– przez głos oddany na ORKIESTRĘ ZPSM „KAMERTON”, czyli
NUMER „5” na liście na stronie www.oksos.pl/Głosowanie
– przez kliknięcie „Lubię to!” pod nagraniami z koncertu orkiestry
zamieszczonymi na Facebooku
– przez wybór opcji: „Fajne” (kciuk do góry) pod nagraniami na
kanale Youtube
– oraz przez samo obejrzenie nagrań na kanale Youtube.
Za potwierdzony głos oddany na stronie www.oksos.pl/GłosoR
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Ziemniaczane warsztaty dla koneserów i amatorów
Niestrudzony propagator zdrowej rodzimej żywności w postaci wysokogatunkowych ziemniaków, Krzysztof Korolewicz,
dyrektor koszalińskiej firmy Europlant, organizuje w październiku kolejne ogólnokrajowe seminarium
poświęcone ziemniakowi w kuchni.

w

ezmą w nim udział dziennikarze prasy kulinarnej, a w warsztatach – amatorscy i profesjonalni kucharze. Nasz magazyn
będzie towarzyszył uczestnikom obu wydarzeń. Państwu zaś zaproponujemy ciekawy konkurs – oczywiście związany z kartoflem jako
królem polskiej kuchni. Prosimy śledzić nasz profil na Facebooku,
bo start konkursu nastąpi wkrótce.
Krzysztof Korolewicz tak uzasadnia potrzebę powrotu do korzeni naszej tradycji kulinarnej: „O ziemniaku mówi się, ale wciąż za
mało i wciąż niewnikliwie. Moda na dobre jedzenie pominęła tak
ważny w naszej kuchni produkt. Jak zatem zdobywać widzę na
temat francuskich serów, włoskiej oliwy, sushi , czy argentyńskiej
wołowiny i wina , kiedy nic nie wiemy o naszym ziemniaku. Tak jak
wina, które zachwycają bukietem, smakiem i barwą tak i ziemniaki
zawdzięczają to wszystko ziemi, na której rosną. Można przez wiele
lat znać smak ziemniaka i nagle doznać olśnienia. Nowe odmiany
o bardzo wysokiej jakości kulinarnej, żółtym miąższu, smakują wybornie. Często te smaki to smaki naszego dzieciństwa. Do tego bardzo istotny jest typ kulinarny. Ale czy te subtelności są nam znane?
Raczej nie. Czarny PR, który towarzyszy ziemniakowi od wielu lat
i niska jakość oferowanych na rynku ziemniaków zsunęły je na margines naszego stołu. Czas to zmienić. W erze slow food to ziemniak
powinien wieść prym. Ta cudowna bulwa jest najbardziej dostępnym, najmniej przetworzonym produktem dla każdego. Wspólne
przygotowanie potraw z ziemniaka daje możliwość integracji przy
domowym stole. W  czasach Internetu to wyjątkowo cenny trend.
Dodatkowo ziemniak ma nieograniczone możliwości kreacji noR

Marta
Burczyk

E
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wych potraw. Każda, nawet niedoświadczona Pani domu, poczuje
się jak profesjonalny szef kuchni, kiedy wyciągnie z piekarnika zapiekankę ziemniaczaną.
Konsument powinien jednak wiedzieć, że w Polsce jest ponad
120 zarejestrowanych odmian. Wybór zatem w każdym punkcie
sprzedaży powinien być szeroki. Ziemniaki posiadają różny kolor
skórki i miąższu, ale nie ma to wpływu na ich smak. Oprócz wymienionych wcześniej typów kulinarnych najważniejszy wpływ na smak
ma odmiana i miejsce uprawy. Ziemniaki powinno się jeść świadomie , dobrane do naszego gustu i potrzeb menu. Wykopki ruszyły
pełną parą, szukajmy zatem swoich ulubionych odmian i jedzmy,
jedzmy, jedzmy.”
L

A

M

A

Justyna
Kwiatkowska

WYDARZENIA 11

Reprezentantka Koszalina, Polski, Europy…
Mijający sezon lekkoatletyczny okazał się wyjątkowo udany dla Małgorzaty Hołub, zawodniczki koszalińskiego Bałtyku.
Po sukcesach na mistrzostwach Polski, Europy i świata – znalazła się ona w reprezentacji Europy na drugi Puchar
Interkontynentalny, który odbywał się w połowie września br. w Marrakeszu (Maroko).

p

ani Małgorzata pobiegła w sztafecie 4 razy 400 m – razem
z Olhą Zemlyak (Ukraina), Libanią Grenot (Włochy) i Indirą
Terrero (Hiszpania). W  rywalizacji sztafet Europejki uzyskały czas
3.24,12 min. i były wolniejsze tylko od reprezentacji obu Ameryk –
3.20,93 min. Małgorzata Hołub biegła na drugiej zmianie.
Puchar Interkontynentalny, to drużynowe zawody, w których rywalizują nie państwa a kontynenty. Każdy wystawia po dwóch zawodników w danej konkurencji. Rywalizację w Marrakeszu wygrała
Europa.
Małgorzata Hołub na co dzień studiuje ochronę środowiska na
Politechnice Koszalińskiej. Trenuje w klubie Bałtyk Koszalin pod
okiem Zbigniewa Maksymiuka. Jej koronny dystans to właśnie bieg
na 400 metrów.
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Kiedy idziemy w Koszalinie nowym chodnikiem albo widzimy wznoszony nowy obiekt,
możemy z dużym prawdopodobieństwem przypuszczać, że w ich powstaniu swój udział
miał Agrobud. W ciągu 25 lat istnienia firma rozwinęła się z małego rodzinnego zakładu
produkującego beton towarowy w przedsiębiorstwo oferujące niemal wszystko,
co z betonu da się wykonać. I rozwija się dalej, inwestując w kolejne linie
technologiczne i kolejne rodzaje działalności. Obecnie jest ono nie tylko dostawcą
betonu, prefabrykatów i galanterii ogrodowej dla rozmaitych zewnętrznych
inwestorów, ale sama z rozmachem zaistniała na rynku deweloperskim.
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AGROBUD

– SYSTEM BUDOWLANY.
OD FUNDAMENTU PO STROP
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela
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a

grobud domy i mieszkania na sprzedaż
buduje już od paru lat. Ale w to, że może
on na tym rynku odgrywać rolę pierwszoplanową, konkurencja uwierzyła
dopiero przed rokiem, kiedy ruszyła
budowa osiedla Panorama w Koszalinie. W  zaplanowanym z rozmachem
kompleksie znajdzie się docelowo ponad 320 mieszkań. W pierwszym budynku – stojącym już w stanie gotowym do zasiedlenia – do
użytku zostanie oddanych jeszcze w bieżącym roku ponad 80 lokali. Ale to nie jedyny duży front inwestycyjny, jaki Agrobud otworzył. Buduje on osiedle domków jednorodzinnych w Skwierzynce
(Nowy Horyzont) oraz pierwszy z kilku zaplanowanych domów wielorodzinnych na Osiedlu Bajkowym w centrum Sianowa (o ofercie
mieszkaniowej Agrobudu piszemy szerzej odrębnie). Wszędzie ta
sama zasada: wysoka jakość za przystępną cenę.
I wszędzie to samo podejście do budowania – jak najwięcej wykonać dzięki własnej produkcji betonu i prefabrykatów. Jak z satysfakcją objaśnia Krzysztof Hendzel, wiceprezes w tej nadal rodzinnie
zarządzanej firmie, jest to realizacja gruntownie przemyślanego
planu: – Żeby odnieść sukces, trzeba działać z wyobraźnią i trzeba
planować. To co robimy obecnie, w naszych rozmowach i planach
pojawiło się mniej więcej 10 lat temu. Przez cały czas myślimy o tym,
co jeszcze powinniśmy zrobić, żeby firma rozwijała się i rosła. Elementy strategiczne mamy poukładane na 25 lat do przodu. Zmieniać się mogą szczegóły, bo ciągle zmieniają się okoliczności ze-

wnętrzne, więc trzeba być elastycznym w reagowaniu na nie, ale
główne cele są niezmienne.
System
Wachlarz produktów Agrobudu układa się w coś, co nazywa się
systemem budowlanym. Co to znaczy? Można tu odwołać się do
analogii z klockami Lego. Poszczególne elementy Lego idealnie do
siebie pasują i pozwalają tworzyć wszystko, czego zapragniemy. Podobnie korzystając z prefabrykatów Agrobudu, da się wznosić budynki od fundamentów, poprzez ściany nośne, kanały wentylacyjne
po stropy. Kluczowy jest tu Termobet – podstawowy, oryginalny materiał, jaki został przez firmę opracowany samodzielnie. Takim osiągnięciem mogą się poszczycić jedynie najwięksi gracze na rynku
materiałów budowlanych w Polsce.
Jak podkreśla Krzysztof Hendzel, Termobet jest konsekwencją
całościowego myślenia o budowaniu i efektem niemal 20 lat przemyśleń i doświadczeń: – Z dumą mogę powiedzieć, że stworzyliśmy
własny materiał. Kosztowało to ogrom pracy. Ostatecznie doszliśmy
do efektu, z którego byliśmy zadowoleni i który uzyskał wszelkie konieczne aprobaty i potwierdzenia jakości.
Instytucją, która w Polsce stoi na straży jakości produktów budowlanych jest Instytut Techniki Budowlanej. To on bada wszelkie wprowadzane na rynek elementy stosowane w budownictwie, udziela
tzw. aprobat i certyfikatów. Termobet – podobnie jak inne wyroby
Agrobudu – pozytywnie przeszedł rygorystyczne sprawdziany ITB.
Sporo wysiłku kosztowało przygotowanie podstawowego prefabrykatu do budowy ścian. Poza pożądanymi parametrami technicznymi (m.in. nośność, wytrzymałość, właściwości termiczne i akustyczne) chodziło o takie jego dopracowanie, by był maksymalnie
ergonomiczny. To wbrew pozorom nie tylko kwestia komfortu pracy ekip budowlanych wykorzystujących dany materiał, ale również
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ważny czynnik warunkujący powodzenie na rynku. Jeśli materiał
jest dopracowany, ergonomiczny, majstrowie chętnie z nim pracują
i polecają go innym. Pustak Agrobudu w opinii praktyków ma szereg zalet: łatwo go chwycić i nim obracać, wymaga użycia mniejszej
ilości zaprawy do łączenia z innymi, jest stosunkowo lekki. – Termobet zaprojektowałem osobiście, ale nie była to sprawka „zaczarowanego ołówka”, czyli rysunek i gotowe – wspomina Krzysztof Hendzel. – Wielokrotnie zmienialiśmy formy, wykonywane były kolejne
testy wytrzymałościowe. Do ostatecznego rozwiązania doszliśmy
metodą prób i błędów. Później stworzyliśmy z Termobetu cały system materiałów wentylacyjnych i ogrodzeń, rozpoczęliśmy produkcję standardowych nadproży (L19), standardowych stropów Teriva,
bloczków betonowych i materiałów drogowych, od kostki brukowej
do małej architektury, czyli gazonów i elementów dekoracyjnych.
Samodzielność
Agrobud opiera produkcję na własnych kruszywach, które od
2007 roku pozyskuje w kopalni w Ratajkach. W  tym samym roku
uruchomił węzeł betoniarski w Ustroniu Morskim, a rok później fabrykę prefabrykatów przy ul. Szczecińskiej w Koszalinie. – Naszym
celem jest nie tylko wytworzenie dobrego produktu, lecz również
posługiwanie się wysokiej jakości surowcami – podkreśla Krzysztof
Hendzel.
Firma prowadzi obecnie zaawansowane rozmowy na temat
dwóch nowych kopalń kruszyw. Ma to związek z rozbudową zakładu przy ulicy Szczecińskiej, gdzie kolejna linia technologiczna
w nowym obiekcie rozpocznie produkcję z końcem tego roku.
Część urządzeń z nią związanych już pracuje (np. węzeł betoniarski). Urządzenia, których montaż dobiega końca, należą do najwydajniejszych na Pomorzu Zachodnim. Powiększą one i tak ogromny potencjał Agrobudu. – Decyzja o otwarciu kolejnej fabryki była

Potencjał Agrobudu
Oferowane materiały prefabrykowane
• 153 - rodzaje produktów prefabrykowanych drogowych oraz ogrodowych
• 117 - rodzajów typowo budowlanych produktów prefabrykowanych
• 270 - kształtów, w jakich wykonywane są produkty prefabrykowane
• 295 - liczba rodzajów produktów prefabrykowanych
z uwzględnieniem kształtu prefabrykatu i klas wytrzymałościowych
• 1279 - rodzajów produktów prefabrykowanych z uwzględnieniem
kształtu prefabrykatu, klas wytrzymałościowych oraz wariantów
kolorystycznych
Możliwości produkcyjne po uruchomieniu drugiej linii produkcyjnej
wzrosną ponad dwukrotnie
• 8 000 m2 kostki brukowej na dobę, co pozwoliłoby na wyłożenie
dziennie boiska do piłki nożnej
• 104 000 metrów bieżących obrzeży na dobę, co wystarczyłoby
na ułożenie chodnika z Koszalina do Kołobrzegu
Wydajność roczna w przeliczeniu na bloczki fundamentowe:
• 17 563 909 sztuk, co pozwoliłoby na wzniesienie fundamentów
dla 14 000 domków jednorodzinnych
Produkcja betonu towarowego
• 370 m3 - wydajność na godzinę (suma możliwości węzłów
betoniarskich działających w Koszalinie, Ratajkach i Ustroniu Morskim).
Agrobud byłby w stanie dostarczyć cały beton potrzebny
do zbudowania koszalińskiego akwaparku w ciągu 48 godzin.
Sprzęt do transportu betonu oraz rozładunku
• 22 betoniarki, czyli popularnych „gruszek”
• 4 „gruszko-pompy”, czyli samochody na których podwoziach
znajduje się betoniarka wraz z pompą
• 2 dwie pompy o zasięgu 37 metrów i 53 metrów
• 15 ciężarówek - wywrotek służących do przewozu betonów
sypkich i kruszyw
• 38 jednostek kołowo-gąsienicowych
• 16 aut do przewozu prefabrykatów
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spowodowana nie tylko potrzebami naszych budów, lecz również
zainteresowaniem ze strony firm i klientów indywidualnych, którzy
przekonują się do naszych nowych materiałów – tłumaczy prezes
Hendzel. – Powodzeniem cieszą się nasze stropy Teriva, nadproża, elementy płotowe, wentylacyjne czy do budowy ścian. Klienci
nam ufają, bo znają nasze podejście do jakości, którą potwierdzają
atesty, świadectwa produkcji, aprobaty różnych ośrodków badawczych z ITB na czele.
Na lata 2015/2016 zaplanowana jest rozbudowa zakładów przy
ulicy Połczyńskiej i Bohaterów Warszawy w Koszalinie. Będą tam
produkowane betonowe rury oraz kręgi do systemów wodnych, kanalizacyjnych i ściekowych. To kolejny istotny etap w rozwoju Agrobudu, bo i tak szeroki asortyment jego produktów powiększy się
na stałe o elementy budownictwa sanitarnego. Obecnie produkowane przez firmę kręgi betonowe są tzw. elementami wymiennymi.
Oznacza to, ze mogą one uzupełniać jakieś ubytki w sieciach wodnych czy kanalizacyjnych, nie mogą jednak służyć za podstawowe
materiały do budowy całych nowych studni lub układów wodnokanalizacyjnych. Kolejne produkty przejdą proces atestowania pod
kątem zgodności z normami polskimi i europejskimi, a nad ich jakością systematycznie czuwać będzie własne laboratorium Agrobudu
działające w pierwotnej bazie firmy przy ulicy Połczyńskiej.
Kluczowe wartości
Słowo „jakość” w rozmowie z prezesem Hendzlem wraca co
chwila, bo jak przekonuje, jest ono kluczowe w systemie wartości
Agrobudu: – Bez tego nie byłoby naszej renomy. Można się reklamować na prawo i lewo, ale jeśli deklaracje nie mają potwierdzeniach w faktach, klienci szybko się w tym zorientują i idą do konkurencji. To dzięki klientom nasza firma stale rośnie i może się dalej
rozwijać.
Szefowie Agrobudu podkreślają, że zapraszają do współpracy
pewne i sprawdzone podmioty. Takim myśleniem kierowali się
również wybierając wykonawców swoich projektów deweloperskich. Osiedle Panorama, którego plany – tak jak pozostałych –
przygotowała pracownia architekta Marka Jankowskiego, buduje
kołobrzeskie przedsiębiorstwo PRO-BUD. Wykonawcą Bajkowego
w Sianowie jest koszalińska Przemysłówka, a Nowy Horyzont wznoszą firmi Artbud Roberta Jantoszaka i FachBud Józefa Bamburaka.
Są to wykonawcy znani na rynku, posiadający duże doświadczenie
i dobrą opinię, gwarantujący oczekiwaną jakość robót.
Agrobud przyjął założenie, że zaoferuje klientom funkcjonalne,
wygodne i dostępne mieszkania, przy czym przystępna cena nie
może oznaczać kompromisów w kwestii jakości. – Obniżamy koszty
i stajemy się mocno konkurencyjni, bo nasze budowy możemy wykonywać w ogromnym stopniu z własnych kruszyw i prefabrykatów.

Mamy własny sprzęt, własne wywrotki, kruszywa z własnej kopalni,
produkujemy beton z markowych cementów. Do etapu więźby
dachowej wszystkie materiały, poza stalą, są wykonane przez nas
i z naszych surowców. Elementy drogowe, niezbędne na budowie,
a także małą architekturę, jesteśmy w stanie wyprodukować w stu
procentach we własnych zakładach – opisuje Krzysztof Hendzel.
Agrobud Hendzel (spółka-córka powołana do prowadzenia
działalności deweloperskiej) należy do firm, które jako pierwsze
w Polsce wdrożyły zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy.
Jest to najdalej idąca forma ochrony pieniędzy klientów, ponieważ
deweloper otrzymuje zapłatę na końcu procesu inwestycyjnego
– po zawarciu umowy przenoszącej prawa własności na nabywcę
i po przedłożeniu tego dokumentu w banku. Jest to rozwiązanie,
które nabywcy daje pewność, że jego pieniądze finansują rzeczywiście konkretną nieruchomość, na zakup której się zdecydował.
I tu dochodzimy do kolejnej kluczowej wartości pielęgnowanej
przez Agrobud – do zaufania. – Budowanie za własne pieniądze, ze
świadomością, że zapłatę odbierzemy na końcu procesu inwestycyjnego jest mniej komfortowe niż gdybyśmy budowali za zaliczki
wpłacane przez klientów – mówi prezes Hendzel. – Ale nam zależy,
żeby nabywcy mieszkań i domów czuli się bezpieczni. Tak rodzi się
zaufanie, a to jest kapitał nieprzeliczalny na pieniądze.
Innowacyjność
Rozwój Agrobudu to nie tylko kolejne linie produkcyjne i powiększająca się gama wyrobów. To również stałe poszukiwanie
nowych rozwiązań w zakresie technologii i ekologii. Między innymi
dzięki temu firma w 2012 roku otrzymała dofinansowanie unijne
jako kredyt technologiczny na produkcję elementów budowlanych
z udziałem materiałów pochodzących z recyklingu.
Na koncie ma także patent na wytwarzanie z materiałów szklanych kruszyw jako elementów dekoracyjnych do prefabrykatów.
Odbierane z różnych instytucji i zakładów kolorowe odpady szklane są sortowane, a następnie kruszone i mielone. Po dalszej obróbce powstaje materiał sprawdzający się w produkcji kostki brukowej
jako powierzchnia dekoracyjna. Tak jak w przypadku wszystkich
produktów Agrobudu, zastosowanie komponentów szklanych
w produkcji poprzedziły dokładne badania i uzyskanie zewnętrznych potwierdzeń jakości. Jak się okazuje, materiał ten doskonale
spełnia wymagania co do bezpieczeństwa, ścieralności, wytrzymałościowe, nasiąkliwości i mrozoodporności.
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Krzysztof Hendzel kwituje: – Sukces Agrobudu to efekt wysiłku
wielu osób, czyli moich bliskich – ojca, żony i syna – zarządzających
wraz ze mną firmą, naszych pracowników i współpracowników.
Wspólnie myślimy o przyszłości, mając świadomość, że bez poszukiwania nowych rozwiązań nie pójdziemy do przodu. Marzy mi
się, żeby Agrobud był znakomitym poligonem dydaktycznym dla
młodej kadry inżynierskiej i technicznej. Dysponujemy nowoczesną
technologią, sterowaną cyfrowo, która wymaga nowoczesnej wiedzy. Jesteśmy aktywni w kwestii pobudzania szkolnictwa zawodowego w kierunku kształcenia potrzebnych nam specjalistów i stąd
współpraca ze szkołami i naszą politechniką.

OFERTA DEWELOPERSKA AGROBUDU
Osiedle Panorama
Zlokalizowane obok Centrum Handlowego ATRIUM i Wodnej Doliny, co oznacza łatwy dostęp do sklepów, gastronomii, oferty rozrywkowej i rekreacyjnej. Pomyślane jest jako kompleks kilku domów
wielorodzinnych, z których pierwszy zostanie zasiedlony niebawem.
Wokół Panoramy nigdy nie pojawi się wysoka zabudowa, bo gwarantuje to plan zagospodarowania przestrzennego, według którego osiedle ma być cichą wyspą mieszkaniową otoczoną terenami
zielonymi. Oferowane są mieszkania o zróżnicowanej powierzchni
– od nieco ponad 20-metrowych (typu studio) po dwu- i trzypokojowe. Oddawane są nabywcom w stanie deweloperskim, czyli do
samodzielnego wykończenia. Mogą być szczególnie atrakcyjne dla
osób studiujących, podejmujących w Koszalinie pierwszą pracę lub
zakładających rodzinę. Panorama może być również wygodnym
miejscem dla osób starszych, które po usamodzielnieniu się dzieci
nie potrzebują już dużego mieszkania albo drogiego w utrzymaniu domu. Jest również grupa tych, którzy kupują mieszkania jako
inwestycję oszczędności – by je wynajmować i na tym zarabiać.
Absolutnie nowatorskim pomysłem i niespodzianką dla nabywców mieszkań będzie sposób ozdobienia ścian w korytarzach budynku. Znajdą się na nich w formie fototapet zdjęcia najlepszych
koszalińskich fotografików. I jeszcze jedna ważna informacja:
w październiku odbędą się dni otwarte we właśnie ukończonym
pierwszym domu kompleksu Panorama.
Nowy Horyzont
W Skwierzynce powstają domki jednorodzinne w zabudowie szeregowej o powierzchni ok. 100 m2 (z garażami). Ich ceny są zbliżo-

ne do cen mieszkań o podobnej powierzchni i zaczynają się od 295
tys. zł netto. Domki wyróżnia bardzo funkcjonalne rozplanowanie
powierzchni. Dzieli się ona wyraziście na część dzienną na parterze
(wiatrołap, salon z otwartą częścią kuchenną, mały gabinet, toaleta) oraz nocną (dwie sypialnie i łazienka na piętrze). Nietypowe
jak na zabudowę szeregową jest rozplanowanie domków względem siebie. Budynki stykają się zazwyczaj jedynie ścianami garaży,
a dzięki zastosowaniu przy niektórych pergoli powstaje wrażenie,
jak by były to domki wolno stojące. To nietypowe rozplanowanie
możliwe jest dzięki temu, że zabudowę zaprojektowano nie jako
ciąg, ale w formie małych kwartałów. Nieduża powierzchnia domów i co za tym idzie niewysoka ich cena oznacza, że osoby spełniające warunki przewidziane dla uczestników rządowego programu Mieszkanie dla Młodych mogą uzyskać pomoc państwa przy
zakupie własnego „M”. Wszelkich informacji na ten temat udziela
biuro sprzedaży Agrobudu.
Osiedle Bajkowe
Zaplanowane w samym centrum Sianowa. Docelowo w ośmiu
etapach powstanie ponad 300 mieszkań; w pierwszym zaplanowano 40 lokali. Najmniejsze (21,37 m2) można kupić już za około
65 tys. zł brutto, 30-metrowe jest dostępne za około 89 tys. zł, a 42metrowe za mniej więcej 126 tys. zł. To proste czteropiętrowe budynki, świetnie usytuowane; wszystko co potrzebne do życia jest
niemal w zasięgu wzroku. Do centrum Koszalina można dotrzeć
samochodem w kwadrans.
Agrobud wprowadził preferencje w nabyciu mieszkania lub domu
przez jego pracowników – dopłatę w wysokości 5 proc. wartości
nieruchomości w formie kredytu bezzwrotnego.

BIURO SPRZEDAŻY:
Agrobud Hendzel sp z o.o., ul. Połczyńska 66, 75-816 Koszalin, tel. 602 264 35
e-mail: sprzedaz@osiedle-panorama.eu, www.agrobud-nieruchomosci.eu
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OBYWATEL JERZY STUHR

Fot. materiały prasowe

Autor: Paulina Błaszkiewicz

Kadr z filmu Obywatel.

Jeden z najwybitniejszych polskich aktorów teatralnych i filmowych. Reżyser i profesor
sztuki. Mówi, że aktorstwo to umiejętność zapamiętywania w sobie stanów nerwowych
i odtworzenia ich na zawołanie. Taką definicję wpaja od lat swoim studentom
w Państwowej Wyższej Szkole Teatralnej w Krakowie. Nie boi się krytyki i lubi mieć
własne zdanie. Pokazuje ludziom to co w życiu trudne, prawdziwe i najpiękniejsze.
W swoim najnowszym filmie „Obywatel”, który będzie miał premierę na zbliżającym się
festiwalu filmowym w Gdyni, opowiada 60 lat trochę swojego życia, bo jak sam
mówi każdy film, choć autorski, jest taki właśnie „trochę”.

a

„

lbo mnie pokochają, albo zlinczują”tak pan powiedział w kontekście filmu
„Obywatel”. Znowu zapowiada się
ważny czas dla pana jako aktora i reżysera?
Tak, to będzie ważny rok. Za chwilę po
raz pierwszy skonfrontuję ten film z ludźmi, którzy nie uczestniczyli
w pracy nad nim. Piarowcy wezmą mnie w swoje szpony, a ja będę
się musiał opiekować swoim dzieckiem. To straszna robota, ale nikt
inny za mnie tego nie zrobi, ponieważ jest to film autorski, który
opowiada życie reprezentanta mojego pokolenia. Od czterech lat,
od chwili, kiedy zacząłem myśleć o tym filmie, cały czas towarzyszy
mi niepokój, czy forma tego filmu będzie dla ludzi klarowna i zrozumiała. To w końcu 60 lat życia opowiedziane z przeskokami, niechronologicznie, które cały czas wymaga od widza śledzenia i uwagi. Dobrze byłoby znać pewne wątki historyczne. Boję się o młode
pokolenie, a właśnie ono chodzi do kina.
Niedawno w Teatrze Polonia reżyserował pan „Ich czworo” Gabrieli Zapolskiej. Krytycy mówią: Jerzy Stuhr znowu moralizuje.
Myśli pan, że po premierze „ Obywatela” pojawią się podobne
opinie?

Zawsze mi to wypominano, ale ja się tego nie wyzbędę. Chcę
mieć własne zdanie. Szkopuł polega na tym, że młodzi twórcy
wyzbywają się osądu. Najlepiej jest skrytykować, ośmieszyć, czy
sprowokować. Ja wolę zapytać: Jakie jest twoje zdanie młody twórco? Co mi dajesz w przesłaniu? Jak chciałbyś, żeby było? Różnica
między dydaktyką ,a przesłaniem jest taka, że w przesłaniu twórca
mówi: Chciałbym, żeby ten świat był lepszy, a dydaktyk: Ja wam
powiem, co zrobić, żeby ten świat był lepszy. To cienka granica, ale
ja ciągle pilnuję tego momentu, w którym widz może odczuć, że
chciałbym i po to zrobiłem ten film, żeby świat był lepszy, a nie gorszy czy ośmieszony. Ludzie muszą mieć nadzieję.
Tę nadzieję daje kino?
Powinno. Gdyby zapytała pani o to Amerykanina, to on bez wahania odpowiedziałby: musi, tylko dobrzy wygrywają, prawda?
Amerykanie mają coś zdrowego w sobie, że chcą, żeby było lepiej.
W „Obywatelu” będzie dziwnie. Może trochę zaskoczę, ale chciałem
powiedzieć, że moje pokolenie szczęśliwie przeżyło burze, napory.
Mieliśmy szczęście pomimo tego, że wiatr historii nami miotał dość
potężnie, to jesteśmy w tym miejscu gdzie jesteśmy i chyba przesłaniem filmu będzie to, że obroniliśmy siebie. Mam nadzieję, że
dzięki opiniom widzów niebawem będę mógł potwierdzić te słowa.
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Tak, to było naturalne. W tych rzadkich chwilach, które miałem,
dzieci się do mnie garnęły, syn chodził ze mną dzień w dzień do
teatru.
Nie odradzał mu pan aktorstwa?
Nie, bo zobaczyłem, że on ma ku temu zdolności. Gdyby nie miał,
to by była straszna wojna w domu.
Wojna? Ale dlaczego? Bał się pan, że młody Stuhr popsuje nazwisko?
A nie, to bzdura. Ja się bałem, że uczynię go nieszczęśliwym, że
będzie taki jak wielu moich kolegów w tym zawodzie, którzy nie
zrobili kariery i dziś narzekają, że nikt ich nie bierze, że nie mają
za co żyć, że grają ogony albo, że są permanentnie upokarzani. No
przecież to jest nieszczęście! Nie chciałbym tego zobaczyć u swojego dziecka. Wie pani, ile dzieci kolegów odwalałem z egzaminów
wstępnych?
Nie mieli talentu?
To nie to. Trzeba mieć umiejętności i zdolności ku temu. Specjalnie nie używam słowa talent.
Chodzi o umiejętność zapamiętywania w sobie stanów nerwowych i odtworzenia ich na zawołanie - taka jest moja definicja
aktorstwa. Jak ktoś to potrafi,
a wystąpienie przed ludźmi go
nie peszy, a wręcz mobilizuje, to
ten może być aktorem. Mój syn
to miał, dlatego na wszystko patrzyłem spokojnie z boku.
Jest pan perfekcjonistą?
Chciałbym być i dążę do
tego, ale film jest pod tym
względem denerwujący, bo patrzysz i mówisz: Psia krew, tu się
pomyliłem, tu trzeba było inaczej zareagować, ale już tego
nie poprawię.
Nie dość, że perfekcjonista,
to jeszcze pracoholik. Ma pan
czas na to, by zadbać o siebie?
Wie pani, mam taki organizm,
że jak za dużo wypoczywam,
a to jest powyżej tygodnia, to
on zaczyna się denerwować
i gorzej funkcjonować. Staram
się utrzymywać higienę życia.
To nie tak, że jak zachorujesz, to
ta choroba osłabia cię do końca
życia. Nie, ona na razie odeszła
i jej nie ma, a to oznacza, że
jesteś w pełni sił. Ludzie mnie
czasem pytają: Czy może pan
podnieść tę walizkę? Na co ja
Jerzy Stuhr
odpowiadam: A dlaczego nie?
No bo pan był chory. No właśnie - byłem. To nie jest tak, że coś zostaje. Albo jest albo nie ma.
Na dzisiaj nie ma.
Czy aktorom łatwiej walczyć z przeciwnościami losu? To zawód,
który rozbudza emocje i rozkłada je na części...
Nowotwór nie był moją pierwszą poważną chorobą. Jestem już
dosyć doświadczony, ponieważ wcześniej poważnie chorowałem
na serce. Co pozwala walczyć? Chyba natura i siła woli. Aktorzy,
tak jak pani powiedziała, mają umiejętność rozbudzania emocji,
ale poskramianie ich to sprawa indywidualna. To chyba najtrudniejsze. Na przykład, kiedy widzi się euforyczną reakcję publiczności, w uszach słyszy się jeszcze dźwięk tych braw i nagle zostaje się
sam w hotelowym pokoju, to ciężko poradzić sobie z emocjami.
To nadal działa, chociaż dziś bardziej wzrusza mnie to, że dałem
radość ludziom.
Fot. Archiwum Jerzego Stuhra

Jako twórca chyba mam prawo oceniać tylko samego siebie. Jeżeli
ten mój osąd na samym sobie się zuniwersalizuje, to wtedy widz
ma prawo powiedzieć, czy jest to film o całym pokoleniu, czy mnie
siedzącego na widowni on też dotyczy? Ja zawsze kierowałem się
zasadą: Oceniam samego siebie, samego siebie wystawiam, samego siebie pokazuję.
„Obywatel” będzie takim „trochę” portretem Jerzego Stuhra?
Dobrze pani powiedziała: trochę. Bo zawsze jest trochę. Każdy
mój film jest trochę. Trochę mnie, trochę z tego, co zaobserwowałem i sfotografowałem... Najpiękniejsze jest jednak to, co sobie
wyobrażam, co by było gdybym znalazł się w takich, a nie innych
okolicznościach. Ktoś może powiedzieć: No proszę pana, ale pan
pokazuje internowanie, a przecież nie byłem internowany. No nie
byłem, ale sobie wyobrażam, co by się działo gdybym był...
Co takiego dało panu kino, że na wiele lat zrezygnował pan z teatru?
Nie mam poczucia, że zerwałem z teatrem. „Kontrabasistę” gram
ponad 30 lat - teraz przy szczególnych okazjach, ponieważ nie
można się tak wygłupiać bez
przerwy. Jak pani wspomniała,
teraz zrobiłem „Ich czworo”, nadal mam kontakt reżyserski. To
jakiś płodozmian. Film jest tak
absorbującym
przedsięwzięciem, że nie można zrobić zdjęć
i iść grać wieczorem do teatru.
Odpowiadając na pani pytanie,
kino pozwoliło mi wypowiedzieć się bardziej od siebie. Mogłem wziąć odpowiedzialność
nie tylko za swoje umiejętności,
ale również za poglądy, za to co
myślę o Polsce i świecie. Mogłem to wszystko powiedzieć
swoim językiem, a nie językiem
Szekspira - to zawsze było dla
mnie fascynujące. Kino dało mi
też szansę uwolnienia się z pewnych kompleksów. Pierwszy mój
film - „ Spis cudzołożnic” - był
nie tylko o męskim przemijaniu,
które łapie mężczyznę w wieku czterdziestu paru lat, ale
również o przemijaniu pewnej
epoki. Wiedziałem, że to już nie
wróci, że za chwilę nie będzie
się z kim podzielić naszą wiedzą i doświadczeniem. Zielona
budka telefoniczna ze „Spisu
cudzołożnic” znikała na zawsze,
zastępowała ja komórka. Z kolei
„Historie miłosne” były o tarapatach mężczyzny w miłości, kiedy
raz chce ja przyjąć, a raz się jej boi. Jeden boi się odpowiedzialności
i utraty wolności, a drugi się nie boi i bierze mimo, że siedzi w więzieniu zakuty w kajdanki. Za każdym razem omawiam inną stronę
mojego bohatera. „Tydzień z życia mężczyzny” dotyczył męskich
upadków i problemów ze sobą. „Pogoda na jutro” ukazywała problemy ojcostwa, z czym zresztą sam miałem kłopot w życiu.
Pan?
Tak. Miałem z tym problem przez permanentne nie uczestniczenie w wychowaniu moich dzieci. Kariera zabrała mi te szczęśliwe
dla każdego ojca chwile, kiedy może patrzeć, jak dzieci dorastają.
To dotyczy każdego artysty, który w stu procentach nie może poświęcić się... miłości.
Ale może poświęcić się pasji, którą później może przekazać
dzieciom. Tak chyba było w pana przypadku?
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Śladami Indiany Jonesa
Autor: Marta Legieć / Foto: Materiały prasowe

Park Archeologiczny w mieście Petra.

Tuż obok ekskluzywnej restauracji pasie się wielbłąd. Pustynne krajobrazy mieszają się
ze starożytnymi, owianymi bogatą historią rzymskimi budowlami, skalnymi miastami
i nowoczesną architekturą. Do tego jedne z najlepszych na świecie skał wspinaczkowych
i bajecznie kolorowe rafy koralowe. Królestwo Jordanii to pełen kontrastów arabski kraj.

k

rwawe konflikty na Bliskim Wschodzie
sprawiły, że wiele osób mniej chętnie
wybiera ten kierunek na miejsce wypoczynku. Jednak mimo złej sławy
regionu, warto pokusić się o wyprawę
do Jordanii, bajkowego kraju, który na
każdym kroku czaruje egzotyką i gościnnością.
WYKUTA W SKALE

Petra, wykute w różowej skale miasto Nabatejczyków, w 2007
roku zostało uznane za jeden z nowych siedmiu cudów świata. Nikt,
kto miał możliwość otrzeć się o to miejsce, nie będzie się temu dziwił ani przez moment. Zresztą Petra od lat jest jednym z najważniejszych turystycznych miejsc Bliskiego Wschodu, które w 1985 roku
wpisano na listę Światową Listę Zabytków UNESCO. Przyjeżdżają tu
ciekawscy turyści, historycy, podróżnicy i fani filmowej klasyki. Przecież to właśnie tu kręcono finałowe sceny „Indiana Jones – Ostatnia
Krucjata” w reżyserii Stevena Spielberga.
Byli tacy, którym trudno było uwierzyć, że świątynia, w której

słynny archeolog odnalazł kielich Chrystusa, nie jest scenografią.
Przed wiekami niełatwo było do tej starożytnej metropolii trafić.
Petra położona jest bowiem w skalnej dolinie, do której prowadzi
wąska, długa na ponad kilometr droga wśród skał. W Sik, skalistym
wąwozie wykutym siłami natury w mieniącym się różnymi kolorami
piaskowcu, wysokie na ponad sto metrów skały czasami są obok
siebie tak blisko, że zasłaniają niebo.
WĄWOZEM DO OPUSZCZONEGO MIASTA
I być może nie poznalibyśmy do dziś Petry, gdyby nie Johann
Ludwig Burckhardt, który idąc tropem pogłosek o istnieniu opuszczonego starożytnego miasta, właśnie tym wąskim wąwozem pod
koniec sierpnia 1812 roku przedzierał się w przebraniu indyjskiego
kupca. Szwajcarski podróżnik i badacz Orientu stanął naprzeciw
jednego z największych dzieł sztuki Bliskiego Wschodu. Tak odkrył
na nowo Pertę, dawną stolicą królestwa arabskiego plemienia Nabatejczyków.
Sam wąwóz był dla nich formą obrony miasta przed intruzami.
Zresztą strzegł tutejszej ludności całkiem niedawno, bowiem jesz-
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cze w latach 50. XX wieku ruiny zamieszkałe były przez Beduinów.
U wylotu kanionu widać najsłynniejszy budynek Petry, mierzący 43
metry wysokości i 30 metrów szerokości Skarbiec Al-Khaznah, który zakrywa dwa poziomy litej skały. To jeden z wielu tutejszych cudów. Jego fasada jest wizytówką Petry. Zapewne powstał po to, by
wywrzeć odpowiednie wrażenie na podróżnych wyłaniających się
z mrocznych i ciasnych korytarzy kanionu.
WSPOMNIENIE PO ERZE ŚWIETNOŚCI
Ale oczywiście cuda Petry nie kończą się na Skarbcu. Dolina
wypełniona jest po szczyty pozostałościami po dawnym mieście.
Można tu obejrzeć setki ciętych w skale grobowców o misternych
rzeźbieniach wyrzeźbionych tak, by trwały przez wieki. Aż 500 z nich
przetrwało do naszych czasów. Znajduje się tu także ogromny, zbudowany przez Nabatejczyków teatr rzymski na 3000 miejsc. Co rusz
natrafiamy na obeliski, świątynie, ołtarze ofiarne i ulice z kolumnadami. Nad całością góruje robiący ogromne wrażenie klasztor AdDeir, do którego wchodzi się po schodach liczących 800 stopni.

wóz zamieszkują też szakale, wilki, dzikie kozy, skorpiony i żmije. Po
ich spotkaniu napięcie rośnie.
GOŚCINA U BEDUINÓW
Można też wynająć wielbłąda, również z przewodnikiem. Jeszcze
więcej emocji dostarcza spędzona pod gwiazdami noc. No, może
niekoniecznie pod gołym niebem. Schronienie zapewnia porządny namiot Beduinów, a strawą jest tradycyjny posiłek przy ognisku,
któremu towarzyszy arabska muzyka. Beduini zamieszkujący te
okolice nadal kultywują pół-koczowniczy styl życia. Są ludem gościnnym i chętnie przyjmują gości. Warto zatrzymać się u nich choć
na chwilę.
Bez wątpienia jednym z najbardziej niesamowitych miejsc jest
tu dolina Jordanu. Pełen dramatyzmu piękny krajobraz, który u ujścia do Morza Martwego znajduje się 400 metrów pod poziomem
morza. Jest to najniżej położone miejsce na Ziemi, w którym znajdziemy również najniżej położoną drogę na świecie. Oczywiście
najważniejszą atrakcją Morza Martwego jest sama woda – ciepła,
kojąca, dziesięciokrotnie bardziej słona niż zwykła woda morska,
bogata w chlorki magnezu, sodu, potasu, bromu i kilka innych.
Wyjątkowo ciepłe, o dużej sile nośnej i bogate w minerały wody
przyciągały odwiedzających już od czasów starożytnych m.in. króla
Heroda Wielkiego i piękną królową Egiptu Kleopatrę. Wszyscy oni
korzystali z luksusów ciemnego, stymulującego zmysły błota Morza Martwego i unosili się bez wysiłku na falach, wdychając zdrowe
minerały wody i wystawiając się na działanie łagodnych promieni
jordańskiego słońca.
PERŁA JORDANII

Pustynia Wadi Rum.
Naukowcy są zdania, że miasto, które obecnie możemy zwiedzać, to zaledwie 10 proc. całej starożytnej Petry, skrywanej w dalszym ciągu przez piasek i skały pustyni. Mało? Z całą pewnością nie.
Miejsc do odkrycia jest wystarczająco dużo dla wszystkich, którzy
chcą poczuć się jak Indiana Jones. Dość powiedzieć, że aby dobrze
zwiedzić całość, potrzeba czterech – pięciu dni. Niestety, rzesze turystów przybywają tu zwykle na zaledwie kilka godzin.

Pozostając w temacie wody – gdzie indziej, jak nie tu można uganiać się za żółwiami morskimi pośród wspaniałej rafy koralowej
Morza Czerwonego? To właśnie Aqaba wabi setki turystów swoim
specyficznym arabskim klimatem. Malownicze miasto zachwyca bajecznymi krajobrazami. Nie tylko na lądzie. W tutejszej zatoce znajduje się pięćset gatunków koralowców i ponad tysiąc gatunków
jaskrawo ubarwionych ryb. Do tego żywe, oddychające skały rafy
i majestatycznie przepływające obok nurków żółwie. Wystarczy najprostszy sprzęt do nurkowania, by przenieść się do zaskakującego
feerią barw podwodnego świata w krystalicznie przejrzystej wodzie.

CHWILA NA PUSTYNI
Z gwarnej, pełnej turystów Petry najlepiej przenieść się do Wadi
Rum, która koi ciszą i niezapomnianym widokiem rozgwieżdżonego nieba. To zdumiewające miejsce, nietknięte niszczycielskim
działaniem człowieka. Miejsce, w którym czas się zatrzymał, a klimat
i wiatr wyrzeźbiły górujące nad płaskim dnem doliny formy przypominające niekiedy miejskie wieżowce, innym razem mosty, jaskinie,
wąwozy. I do tego ten piasek mieniący się od różowego do ciemnoczerwonego, w zależności od kąta padania słońca, który czyni to
miejsce jednym z najsłynniejszych na świecie.
Labirynt skalnego pejzażu wznosi się od poziomu pustyni na wysokość niemal 2 tys. metrów, tworząc naturalne wyzwanie dla miłośników górskich wypraw. Drogi skalne Wadi Rum należą zdaniem
koneserów, do najlepszych miejsc wspinaczkowych na świecie.
Można tu cieszyć się spokojem niezmierzonych, pustych przestrzeni, spenetrować wąwozy i oazy oraz odkryć malowidła skalne liczące 4 tys. lat. Można tu też spróbować wejść w skórę miejscowych
i spędzić na pustkowiu nieco czasu. Zanim to nastąpi, warto wynająć
samochód z napędem na cztery koła razem z kierowcą – przewodnikiem, którym zna zakamarki Wadi. Nie trzeba specjalnie się starać,
by na drodze natrafić na grupę zmierzających do wodopoju dzikich
wielbłądów, które z niepewnością witają każdego przybysza. Wą-

Naturalne SPA w Morzu Martwym.
W Aqabie znajdziemy blisko 30 baz nurkowych usytuowanych
wzdłuż wybrzeża. Na wyciągnięcie ręki mamy więc miejsca, w których podwodny świat jest dostępny przez cały rok. Ośrodki szkoleniowe są dostosowane do potrzeb wymagających klientów. 18 km
od centrum miasta zlokalizowany jest Królewski Ośrodek Nurkowania (Royal Diving Club) – jeden z najlepszych ośrodków szkoleniowych dla płetwonurków w tym regionie.
Obserwowanie krabów, krewetek czy homarów wchodzących do
spowitej mrokiem wody w poszukiwaniu pożywienia z pewnością
dostarczy niezapomnianych wrażeń. Dla tych, którzy nie chcą się
zamoczyć lub niezbyt pewnie czujące się w wodzie, niepowtarzalną atrakcją może być wycieczka łodzią z przeszklonym dnem, przez
które również można obserwować ten niezwykły, robiący wrażenie
na każdym, ekosystem.
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Samorząd rozwiązuje
problemy w interesie
wszystkich mieszkańców
Autor: Andrzej Mielcarek

Co bym zrobił inaczej w ciągu ostatnich czterech lat, gdybym mógł cofnąć czas? Pewnie
inaczej bym poprowadził politykę informacyjną. W pierwszej połowie kadencji skupiłem
się na pracy, której na zewnątrz nie było widać. Media pytały nawet, co my właściwie robimy? A to był niezwykle ważny czas przygotowywania inwestycji – mówi Piotr Jedliński,
prezydent Koszalina w podsumowującej kadencję samorządu rozmowie „Prestiżu”.

t

rwa kampania wyborcza. W Pana przypadku druga prezydencka. Stres taki sam
jak poprzednio?
– Dla mnie bycie prezydentem Koszalina to przede wszystkim ogromny zaszczyt
i ambitne wyzwanie. Za mną cztery lata
doświadczenia w bezpośredniej pracy na rzecz miasta i jego mieszkańców. W  tej kampanii mieszkańcy dokonają oceny rezultatów
moje pracy. To oczywiście stresuje, ale z drugiej strony jestem spokojny, bo ze swoich zadań wywiązałem się solidnie.

– Kampania nie przeszkadza w pracy?
– Okres wyborczy to dla mnie normalny czas pracy, w którym
nadal priorytetem jest da mnie skuteczne zarządzanie miastem.
Od początku kadencji mój kalendarz wypełniony jest spotkaniami
z mieszkańcami. Przez te cztery lata odbyłem setki ciekawych i budujących rozmów o naszym mieście. Spotykałem się z regularnie
z radami osiedli, stowarzyszeniami, klubami. Takie kontakty sobie
najbardziej cenię.
– Kiedy pięć lat temu tymczasowo obejmował Pan obowiązki
prezydenta Koszalina, przejął je Pan od bardzo charyzmatycznej

SPOŁECZEŃSTWO 23
postaci, Mirosława Mikietyńskiego. Wyobrażam sobie, że musiało
się to wiązać z pewnym obciążeniem psychicznym?
– Mirosław Mikietyński to bardzo dobry samorządowiec. Dlatego jako jego następca stanąłem przed dużym wyzwaniem. Ale od
początku swojej kadencji wiedziałem, że część rozpoczętych przez
niego działań wymaga kontynuacji. Jednocześnie zarządzam miastem po swojemu, zgodnie z własną wizją rozwoju Koszalina. Bo
bycie autentycznym to jeden z fundamentów trwałego sukcesu.
I myślę, że ten cel osiągnąłem.
– A co było dla Pana najtrudniejsze na początku?
– Na pewno przybyło kontaktów z mediami. Musiałem również
stale pamiętać, że występuję w innej niż wcześniej roli i że każde
zobowiązanie ma ogromne znaczenie. Jeśli podejmie się jakąś decyzję, złoży obietnicę czy zapewnienie, to nie ma odwrotu, trzeba to
po prostu wykonać.
– Czyli krótko mówiąc: poczucie większej odpowiedzialności?
– Na pewno. I jeszcze zmiana w codziennym funkcjonowaniu, bo
prezydentem miasta jest się
24 godziny na dobę, i nie ma
tu taryfy ulgowej. Bywają obowiązki, które trzeba wypełnić,
choćby oznaczało to rezygnację z jakichś osobistych czy rodzinnych planów.
– Pamięta Pan moment, kiedy poczuł się Pan w nowej roli
w pełni komfortowo?
– Właściwie od samego początku tak się czułem. Przez lata
pracy w samorządzie poznałem
dobrze urząd i ludzi, z którymi
pracowałem. To było bardzo
ważne, bo bez dobrze zgranego zespołu trudno byłoby skutecznie realizować zadania.
– Jest Pan ponownie kandydatem wystawionym przez
Platformę Obywatelską, ale
nie jest Pan jej członkiem. Wyborcy zastanawiają się dlaczego?
– Nigdy nie należałem do
żadnej partii. W  Polsce dominuje pogląd, którego jestem
zaprzeczeniem, że trzeba być
członkiem partii politycznej,
żeby realizować się publicznie.
Ja od wielu lat współpracuję
z ludźmi, którzy tworzyli Platformę w Koszalinie a byli aktywni
społecznie na długo, zanim
ona powstała. To są osoby od dawna działające w samorządzie,
wręcz od pierwszej kadencji, czyli od czasów Bogdana Krawczyka,
który był pierwszym wybranym w powszechnym głosowaniu prezydentem miasta. Ja również już wtedy zaczynałem poznawać i uczyć
się mechanizmów samorządności. Mam z tamtego okresu dobre
wspomnienia, zwłaszcza o ludziach, którzy chcieli wprowadzić Koszalin na drogę dynamicznego rozwoju.
– Ale jednak silne jest przekonanie, że będąc członkiem partii i mając w niej mocną pozycję formalną, uzyskuje się większy
wpływ na rzeczywistość i silniejsze umocowanie.
– Z pewnością silne wsparcie na wielu poziomach bardzo pomaga. Wystarczy zobaczyć, jak układa się moja współpraca z PO
w tej kadencji. Uważam, że jest wzorcowa – z radnymi, zarządem
województwa. Oczywiście, miewamy różne zdania w rozmaitych
kwestiach, ale wtedy się spotykamy i rozmawiamy. Założenia na tę
kadencję sformułowaliśmy wspólnie i wspólnie je z powodzeniem
realizujemy, z korzyścią dla naszego miasta.

– Pan jest kojarzony z poglądami konserwatywnymi. Taki był też
program PO na początku jej istnienia. Tymczasem obecnie jest
właściwie partią centrum, jeżeli nie lekko lewicującą. Czy to Panu
nie przeszkadza?
– Absolutnie nie. Proces ewolucji jest naturalny i potrzebny. Zmiany gwarantują rozwój. Jestem na nie tylko otwarty, ale też bardzo
ciekawy nowych poglądów, koncepcji czy pomysłów na rozwój
miasta i na dobre życie jego mieszkańców. Myślę, że dla skuteczności zarządzania miastem mniej istotne jest czy dana koncepcja została zgłoszona przez prawą czy lewą stronę sceny politycznej. Ważne, aby służyła mieszkańcom. Dla mnie to podstawowe kryterium
podejmowania decyzji. Samorząd ma służyć ludziom i rozwiązywać
konkretne sprawy z myślą o wszystkich mieszkańcach miasta. My
nie uprawiamy wielkiej polityki. Ktoś słusznie powiedział, że „rura
kanalizacyjna nie ma legitymacji partyjnej”.
– Jako prezydent miasta bywa „rozliczany” nawet za to, na co
nie ma wpływu. Jak Pan sobie radzi z taką presją?
– Znam ten mechanizm
i dawno się z nim pogodziłem.
Są rzeczy, które pozostają poza
wpływem ratusza i nawet źle
by było, gdyby ratusz próbował się w nie angażować. Jednak nie wszyscy to rozumieją
i oczekują zajęcia stanowiska
albo wręcz jakiejś interwencji.
Chodzi na przykład o konflikty w spółdzielniach mieszkaniowych. Tymczasem są to
problemy, które muszą we
własnym gronie rozstrzygnąć
spółdzielcy. Z drugiej strony
takie głosy to ważne sygnały,
które pozwalają mi być bliżej codziennych spraw ludzi.
Mam taki charakter, że chcę
przyglądać się sprawom z bliska. Dlatego często jestem na
budowach, konfrontuję to co
zobaczę, z informacjami jakie
dostaję na biurko. To pozwala
mi wyrobić sobie własne, niezależne zdanie.
– Krytykę, bardzo ostrą, zawierają fora internetowe. Jak
Pan reaguje na te wypowiedzi?
– Każda osoba, która pełni
funkcję publiczną jest krytykowana. Bywa, że bardzo ostro.
To naturalne i trzeba się z tym
liczyć, decydując się na pełnienie służby publicznej. Choć to czasem trudne, staram się nawet w bardzo ostrych słowach krytyki
znaleźć jej przyczynę i rozważyć czy jest uzasadniona. Bo każda opinia jest cenna i każdy ma prawo do własnej oceny i jej wyrażenia.
Szkoda tylko, że czasem emocje biorą górę nad merytorycznymi argumentami i szacunkiem do drugiego człowieka. Można to zauważyć zwłaszcza na forach internetowych, które dają złudne poczucie
anonimowości.
– Ale jeśli krytyka płynie ze strony opozycyjnych radnych?
– Taka krytyka jest kwestią całkowicie naturalną. Dla dobra miasta wręcz pożądaną. Takie sytuacje możemy zaobserwować między
innymi podczas sesji Rady Miejskiej. Czasem wynika z odmiennych
poglądów na temat koncepcji rozwoju miasta, a czasem z nieporozumienia albo nieuwagi, bo ktoś czegoś nie doczytał w materiałach
sesyjnych albo nie zrozumiał. Na każdą rzecz zawsze można spojrzeć z co najmniej dwóch punktów widzenia. To klasyka: szklanka
jest albo do połowy pełna, albo do połowy pusta; zawsze możemy
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o tym dyskutować. Przez lata zdobyłem doświadczenie samorządowe i w zarządzaniu miastem, ale wiele rzeczy się zmieniło. To już nie
jest ta wspomniana pierwsza kadencja samorządu, kiedy umowy
liczyły po dwie strony maszynopisu. Obecnie wszystko jest bardziej
złożone. Można więc gdzieś się pogubić i bez złej woli zrobić błąd.
Wtedy trzeba się przyznać do pomyłki, naprawić ją i iść dalej. A że
ktoś to publicznie wytknie? Takie jego prawo.
– Zmienił się Pan przez te cztery lata? Jak Pan to odczuwa?
– Myślę, że tak. Na pewno przybyło mi doświadczenia. Jako prezydent jestem odpowiedzialny za całokształt spraw związanych
z funkcjonowaniem miasta, a to wymaga innej perspektywy. Widzenia całokształtu spraw w długoterminowym horyzoncie.
Wcześniej przez dwie kadencje jako sekretarz miasta w zespole Mirosława Mikietyńskiego miałem swoją „działkę” i na niej się
skupiałem. Bardzo dobrze wspominam tamten czas. Wiele razy już
po pracy siadaliśmy i rozmawialiśmy. Szukaliśmy nowych pomysłów
na rozwój miasta. Zawsze interesowała mnie historia Koszalina. Lubię sięgać do dawnych zdjęć, porównywać, szukać inspiracji. Ideą,
która narodziła się w ten sposób jest na przykład Wodna Dolina.
Jak się okazało, pomysł był strzałem w dziesiątkę. W  ciągu tych
ostatnich czterech lat nabyłem również sporo doświadczenia poza
Koszalinem. Jestem członkiem zarządu Euroregionu Pomerania
oraz Konwentu Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów. Koszalin należy do Związku Miast Polskich, w którego zarządzie się znalazłem.
Dużo się dzięki temu uczę, bo w zarządzie Związku są prezydenci
czy burmistrzowie, którzy sprawują władzę przez 4-5 kadencji. To są
osoby z olbrzymim dorobkiem w zarządzaniu. Atmosfera jest taka,
że mimo reprezentowania różnych nurtów politycznych pomagamy sobie i podobnie myślimy. Dobrze widać to, kiedy opiniujemy
projekty aktów prawnych. Nie liczy się, kto je zgłasza, ale to, czy są
w interesie samorządów.
– Ludzie, którzy Pana obserwują, zauważają zmianę w Panu. Na
przykład większą swobodę i pewność siebie w sytuacjach publicznych. To kwestia „otrzaskania” czy pracy nad sobą?
– To nie jest wyuczone. Słucham, co mówią ludzie w moim otoczeniu i wyciągam wnioski. Od zawsze stawiałem na naturalność
i bezpośredni kontakt. I dzięki temu jest mi łatwiej, bo przecież różnych wypowiedzi publicznych i spotkań jest w ciągu tygodnia jest
kilkadziesiąt. To jest podobnie jak z nauczycielem. Kiedy prowadzi
jakąś lekcję po raz pierwszy, na pewno wypadnie inaczej niż po
paru latach, kiedy będzie mówił ciekawiej, naturalniej i bez obawy
przed krytyczną publicznością.
– Pana funkcja wymaga tego, żeby być w gotowości non stop,
co oznacza także obowiązki, które wypadają w czasie, który jest
dla innych zwykle wolny. W obowiązki reprezentacyjne angażuje
Pan na dokładkę małżonkę. Jak rodzina odbiera to, że ma Pana
mniej?
– To było jasne już w momencie, kiedy podejmowałem decyzję o kandydowaniu. Odbyłem wtedy naradę z żoną, bo jesteśmy
związkiem partnerskim, pomagamy sobie i się wspieramy. Okresy,
kiedy dużo czasu pochłaniały nam obowiązki, już przeżywaliśmy.
Jeszcze jako młode małżeństwo przez jakiś czas dosłownie mijaliśmy się na stacji kolejowej, bo żona wracała ze stażu lekarskiego
a ja jechałem na studia podyplomowe. Staraliśmy się jakoś wtedy
wszystko pogodzić i tak jest również dzisiaj. Staram się, aby jeden
dzień w tygodniu był poświęcony jedynie dla rodziny. Mamy również zasadę, że urlopy spędzamy razem, jeździmy razem na rowerach, gotujemy. Ale rzeczywiście tego wspólnie spędzanego czasu
jest zdecydowanie mniej. Dlatego, tym bardziej doceniam każdą
chwilę spędzoną, z tymi których kocham. Wspólny obiad z żoną, czy
koszykówka z synami stają nie bezcennymi momentami, które radują i dają energię do dalszej pracy.
– Siłą rzeczy musiał Pan zrobić bilans tych ostatnich czterech
czy pięciu lat. Gdyby mógł się Pan cofnąć w czasie, co zrobiłby
Pan inaczej?
– Myślę, że zrobiłem wszystko to, co było osiągalne a nawet więcej.
Pewnie inaczej bym poprowadził politykę informacyjną. W pierwszej połowie kadencji skupiłem się na pracy, której na zewnątrz nie

było widać. Media pytały nawet, co my właściwie robimy? A to był
bardzo ważny etap przygotowywania inwestycji, które teraz już się
zakończyły – jak filharmonia, albo jeszcze trwają. Zrobiliśmy także
wiele rzeczy, o których myślałem, że pozostaną w sferze marzeń.
Myślę na przykład o trasie S6. Są na nią rządowe pieniądze, trwają
przetargi, proces inwestycyjny ruszył. Cztery lata temu nie wierzyłem, że to się uda. Przełamanie w tej kwestii wiązało się z moimi bardzo częstymi wyjazdami do Warszawy. W końcu decyzja zapadła.
Nowoczesna trasa Szczecin-Gdańsk z obwodnicami miast załatwia
problem naszego wykluczenia transportowego. Teraz pozostaje
jeszcze „jedenastka”, czyli trasa w kierunku południowym, do Poznania i dalej na Śląsk. Premier Bieńkowska, nasz wielki sojusznik,
opuściła rząd, będzie teraz komisarzem europejskim, a to właśnie
z Brukseli płyną pieniądze, dzięki którym rozwijamy nasze miasto.
To dobra wiadomość dla Koszalina.
– Inwestycje to ogromne wydatki. Opozycja zarzuca Panu, że
niebezpiecznie zadłuża Pan Koszalin.
– Miasto może wydać tylko tyle, ile wpłynie do budżetu. To jasne. Ale zrealizowanie dużych inwestycji bez zaciągania zobowiązań finansowych nie byłoby możliwe, stąd emisja obligacji. Robią
to wszystkie miasta i to jest naturalne. Ważne jest, w jakim tempie
toczą się inwestycje, bo to również wpływa na finanse. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że na przykład halę sportową rozpoczynaliśmy
w tym samym czasie co Szczecin, a skończyliśmy dużo szybciej.
Wszyscy już zdążyli się do niej się przyzwyczaić. Tak jak do filharmonii, do której chodzimy tak, jak by istniała od zawsze, a została
przecież otwarta dopiero co. To najlepszy dowód na to, że te inwestycje były potrzebne. Żeby się rozwijać, trzeba inwestować. Nie ma
innej drogi.
– Kiedy patrzy się na to, ile dróg jest w mieście budowanych
albo remontowanych, można odnieść wrażenie, że to jest „konik”
prezydenta. Odezwał się w Panu inżynier budownictwa?
– Zawsze nim byłem… Pozyskaliśmy pieniądze na nowe drogi,
m.in. na ring wewnętrzny, oraz dodatkowe dziewięć milionów złotych na remonty. To są pieniądze, które nie pojawiły się znikąd. To
efekt naszych starań i porozumienia z Urzędem Marszałkowskim.
Było widać, że miasto się dusi, bo jest w nim już ponad 70 tysięcy
samochodów. Modernizacja była potrzebna, żeby zmniejszyć liczbę wypadków, a pamiętamy jak niebezpiecznie było na przykład na
ulicy Gdańskiej w okolicach Politechniki. Z drugiej strony musimy
uwzględniać potrzeby coraz liczniejszej grupy osób, które z samochodu przesiadają się na rowery. Stąd tyle nowych ścieżek rowerowych.
– Kończy się budowa północnej części obwodnicy. Już niedługo
na osiedle Północ z kierunku szczecińskiego albo kołobrzeskiego
będzie można dotrzeć bez konieczności przejazdu przez centrum.
Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia. Kiedy pojawi się szersza droga
do Jamna, albo przedłużenie obwodnicy do osiedla Bukowego?
– Kończymy jedne roboty, projektujemy następne. Będzie poszerzenie Władysława IV, zmiana wjazdu ulicą Szczecińską, bo przypominam że będzie tam węzeł ekspresowej „11”. W  planach jest
również ulica Połczyńska, która w przyszłości połączona będzie
z „11”. Te rozmowy już są prowadzone, prace projektowe już się toczą, wnioski finansowe już są zgłoszone wstępnie u marszałka. Na
pewno na tym się nie zatrzymamy. Z przebudową ulicy Władysława
IV i przebudową drogi do Jamna czekaliśmy na ostateczne decyzje
w sprawie trasy S6, bo to jest chociażby kwestia umiejscowienia węzła. W tej chwili to już jest dokładnie znane.
– Kadencja to cztery lata. Ale z pułapu strategicznego można powiedzieć, że są to tylko cztery lata. Co w planie strategicznym, na
przykład 20 lat, jest Pana zdaniem dla Koszalina najistotniejsze?
– Czyli jakie marzenia ma prezydent…?
– Tak. Jaki chciałby Pan widzieć Koszalin, gdy będzie Pan przechodził na emeryturę?
– To najpierw te bliższe marzenia. Po pierwsze praca. Warto kontynuować to, co zaczęliśmy. Na początku kadencji specjalna strefa
ekonomiczna raczkowała. W tej chwili działa i rozwija się prężnie.
Są inwestorzy, pojawili się niedawno kolejni i przybędą następni,
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o podobnej skali, co da nam nowe miejsca pracy. Poważne firmy
chcą inwestować w Koszalinie. To jest pomysł na Koszalin, który
zaczynaliśmy realizować 12 lat temu, a teraz rozwijamy. Jestem
także przekonany, że w ciągu najbliższych lat Koszalin stanie się
miastem nadmorskim. Budowana marina przy przystani na Jamnie już niedługo umożliwi łodziom wypłynięcie na Bałtyk. Pozwoli
to nam zostać miastem z własną, bardzo atrakcyjną ofertą dla turystów. Konsekwentnie budujemy markę Koszalina i stwarzamy
powody, dla których ludzie chcą do nas przyjechać. Turystyka
się zmienia, wyjazdy związane z jakimiś konkretnymi wydarzeniami, na przykład festiwalami, stają się coraz powszechniejsze.
Marzy mi się również miasto coraz bardziej otwarte. Tu już widać
ogromne zmiany. Ludzie są coraz aktywniejsi. Za przykład niech
posłuży ogromne zaangażowanie mieszkańców w Budżet Obywatelski. To co najważniejsze, to baza gospodarcza i stabilna liczba

były niedostępne z powodu linii kolejowej. Mówię o terenie między
ulicą Lechicką a Szczecińską. To jest zadanie na najbliższą kadencję:
ożywienie tego miejsca, do którego dotąd nie było dojazdu, a które
zostało teraz doskonale skomunikowane ze śródmieściem
– Rzeczywiście, nowe odcinki ulic pokazują Koszalin jako miasto
z przestrzenią rozwojową.
– Warto ją zagospodarować. Obwodnica ułatwia nie tylko dojazd,
ale i ogólnie uzbrojenie techniczne terenu. To są dziesiątki hektarów gruntów, które przyszłościowo będzie można uruchamiać nie
tylko pod kątem przemysłowym. To zostanie, niezależnie od tego,
kto będzie prezydentem i jaką będzie miał wizję miasta.
– Kiedy zamknie się krąg obwodnicy i odciąży od ruchu samochodowego centrum Koszalina? Inaczej mówiąc, kiedy ulica Zwycięstwa przestanie być swego rodzaju przelotówką?
– Nowy, wyremontowany Rynek to początek tego procesu. Od

mieszkańców. Koszalin jest miastem atrakcyjnym, bo nadal łatwiej
tutaj znaleźć pracę, mieszkanie i przedszkole dla dzieci niż w pobliskich miejscowościach. Chcę, aby Koszalin był miastem, w którym
dobrze się żyje i z którego mieszkańcy są dumni. Zbudowaliśmy
solidne i trwałe fundamenty do dalszego rozwoju. Musimy kontynuować tę drogę.
– Proces wyludniania się małych i średnich miast na rzecz metropolii postępuje. To jest nieubłagany proces. O liczbie mieszkańców w przyszłości będzie rozstrzygała atrakcyjność Koszalina. Jak
Pan chce ją budować?
– Najważniejsze, byśmy byli aktywnym ośrodkiem gospodarczym, bo to oznacza miejsca pracy, a więc perspektywy dla młodych ludzi. To jest podstawa i ta kadencja to są olbrzymie nakłady
na uzbrojenie specjalnej strefy ekonomicznej oraz przyległych terenów. Obwodnica odkryła kolejne 100 hektarów, które wcześniej

tego rozpoczyna się przebudowa ulicy Zwycięstwa i zmiana jej charakteru, w tym pobudzenie centrum miasta. Rozmawiamy o tym
obecnie z ludźmi, którzy prowadzą swoje firmy w śródmieściu.
Pytamy, jak oni widzą przebudowę ciągu Zwycięstwa – Dworcowa.
Zależy nam na tym, żeby było to miejsce bardziej przyjazne, bez tak
intensywnego ruch samochodowego jak obecnie. Zastanawiamy
się, jak pozyskać pieniądze na sfinansowanie tych prac. Tworzymy
plany, które w momencie gdy będzie wiadomo, z jakich pieniędzy
da się skorzystać, pozwolą nam starać się o wsparcie zewnętrzne.
– Staniemy na placu ratuszowym przed wyborami?
– Patrząc na przyspieszenie robót, można przyjąć, że na pewno.
Mam nadzieję, że ostatnia partia kamienia potrzebnego do wyłożenia nawierzchni wkrótce dotrze i że nie będzie jakichś problemów
technicznych. To będzie niemal symboliczne otwarcie, kolejnego
równie ważnego etapu w rozwoju Koszalina.
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MODA NA DARŁOWO
Autor: Andrzej Mielcarek

Letni poranek. Jachty wychodzą w morze z darłowskiej mariny. Blogerzy-żeglarze wystawiają jej najwyższe noty

Tegoroczne piękne lato ściągnęło nad Bałtyk rekordową liczbę wczasowiczów.
W przypadku Darłowa i Darłówka trudno rozstrzygnąć, co było skuteczniejszym
magnesem: słońce, czy z roku na rok atrakcyjniejsza oferta wakacyjnych rozrywek.
Darłowo staje się modne. I robi dużo, żeby tę rosnącą popularność pielęgnować.

p

Liczące niespełna 15 tys. mieszkańców
Darłowo może przyjąć jednorazowo drugie
tyle gości. Przynajmniej o takiej liczbie miejsc
noclegowych wiadomo oficjalnie. Ale niewykluczone, że jest ich więcej, bo niektórzy właściciele domów przyjmują wczasowiczów bez
kłopotania fiskusa rozliczeniami podatkowymi a samorządu – ściąganiem opłaty klimatycznej. Utrudnia to precyzyjne oszacowanie
liczby turystów odwiedzających kurort. Szacunki mówią o co najmniej 150 tysiącach gości rocznie.
Z roku na rok jest ich więcej. Skąd to wiadomo? Choćby z obserwacji sytuacji na plażach. Robiło się na nich w wakacje coraz
ciaśniej. Aż do bieżącego roku, kiedy letnicy mogli się już cieszyć
efektami kilkuletnich prac przy umacnianiu brzegu morskiego
w Darłówku, w ramach których poszerzona została plaża. Fachowo
proces taki nazywa się refulacją. Polega on na żmudnym czerpaniu
piasku z dna morskiego w pewnym oddaleniu od brzegu i nanoszeniu go za pomocą systemu rur na plażę. Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa, błogosławi finansujący te strasznie kosztowne
roboty Urząd Morski w Słupsku: – Gdyby nie to, mielibyśmy kłopot,
bo przy tegorocznym lecie i rekordowej liczbie przyjezdnych ludzie
leżeliby na piasku ciasno jak sardynki w puszce albo jak turyści na
plażach w Chorwacji.
Inwestycja Urzędu Morskiego warta była prawie 100 mln zł, co

czyni ją najkosztowniejszą operacją tego typu w dziejach powojennej Polski. Darłowa na jej samodzielne sfinansowanie nie byłoby
stać pewnie nigdy. Ale dzięki staraniom samorządu pieniądze przyszły, pośrednio, z budżetu państwa.
To nie jedyny przykład skuteczności Darłowa w zdobywaniu funduszy zewnętrznych, dzięki którym w ciągu ostatnich 8 lat oblicze
miasta bardzo się zmieniło. Wnioski o unijne dofinansowanie pisane przez darłowskich urzędników zawsze były wysoko oceniane
w dzielącym pieniądze Urzędzie Marszałkowskim Województwa
Zachodniopomorskiego. Nieco upraszczając, można powiedzieć,
że dzięki temu powstały nowe drogi (w tym tak ważna droga alternatywna z Darłowa do Darłówka Wschodniego), drugi stały most
drogowy, bulwar portowy (spacerowy trakt pieszy i rowerowy między Darłowem a Darłówkiem), nowoczesna marina żeglarska. Bliski
zamknięcia jest okrąg obwodnicy, trwają prace przy budowie nowego basenu rybackiego.
To konkretne, „twarde” działania. Ale zmieniło się coś jeszcze, co
trudniej opisać, a co z pewnością wpływa na pozytywne postrzeganie kurortu. Pojawiła się pozytywna energia społeczna, która spowodowała, że z nieco sennego miasteczka Darłowo przeistoczyło się
w miejsce tętniące życiem i pomysłami. Sztandarową letnią imprezą
stał się lipcowy Festiwal Media i Sztuka. W tym roku odbył się on po
raz czwarty. Znów przez cztery festiwalowe dni turyści i mieszkańcy
mieli okazję do bezpośrednich spotkań z czołowymi przedstawicie-
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wynika, że w najbliższych dwóch-trzech latach powstanie w Darłówku parę dużych obiektów apartamentowych o wysokim standardzie. Kończy się już budowa apartamentowca Amos. Inny stanie tuż
przy latarni morskiej. Niemal vis a vis, po drugiej stronie kanału por-

Nowy most drogowy. Ułatwia przemieszczanie się między Darłówkiem
Wschodnim a Zachodnim, zwiększa bezpieczeństwo ruchu
O Festiwalu Media i Sztuka
Michał Ogórek, dziennikarz, satyryk: „Popkulturą rządzi dziś zasada zamiany ról.Aby pokazać się w telewizji,aktorka,pisarka i polityk powinni zatańczyć.Tańczą z gwizdami,bo tego nie umieją.Potrafią robić inne rzeczy,
ale te nikogo nie interesują. Tańczyć umie kto inny, ale tego nie pokazują.
(...). Dlatego z niedowierzaniem obserwowałem, jak na festiwalu Media
i Sztuka w Darłowie Sawka rysuje, a Wojciech Pszoniak, Robert Więckiewicz i Janusz Głowacki opowiadają o filmach, a nie skaczą na bungee.”
Mariusz Szczygieł, reporter: „Festiwal Media i Sztuka staje się dla dziennikarzy tym, czym niegdyś był festiwal w Opolu dla piosenkarzy.”
lami polskiego dziennikarstwa, sztuki, sportu i polityki. Tak jak trzy
poprzednie edycje, tegoroczny festiwal odbił się szerokim echem
w mediach. Szeroko utrwala się w ten sposób wizerunek Darłowa
jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku.
Arkadiusz Klimowicz, kończący drugą kadencję burmistrz Darłowa, wspomina: – Parę lat temu, kiedy gościłem w podobnym do
naszego niemieckim miasteczku, usłyszałem od gospodarzy, że
w roku odbywa się u nich 100 imprez kulturalnych i rozrywkowych.
Myślałem o tym z zazdrością. Tymczasem nasz tegoroczny bilans
od początku roku to 200 rozmaitych wydarzeń, a wliczając poszczególne elementy z programu Festiwalu mamy listę liczącą 250 pozycji. Nie wszystko to oczywiście zorganizował samorząd. Dużo jest
w tym zasługi innych instytucji i osób. Ale ważne, że miasto ma co
zaoferować turystom.
Tę rosnącą atrakcyjność i wynikający z niej potencjał zauważyli inwestorzy – miejscowi i zewnętrzni. Z ujawnionych planów kilku firm

Festiwalu Media i Sztuka zazdroszczą Darłowu wszystkie nadbałtyckie kurorty
Wysokie lokaty
W rankingu najlepszych kurortów nadmorskich zestawionym przez
Onet.pl, największy polski portal internetowy, Darłowo zajęło piąte
miejsce. Z kolei w „złotej setce” najlepiej wykorzystujących fundusze
unijne małych miast dziennika „Rzeczpospolita” - miejsce 12. Według
fachowego tygodnika samorządowego „Wspólnota” Darłowo należy
do najdynamiczniej rozwijających się gmin turystycznych z trzecim miejscem na tej liście; wśród kurortów nadmorskich zostało sklasyfikowane
na pozycji pierwszej.

W Darłowie widok latem zwyczajny... Mistrz olimpijski Władysław
Kozakiewicz prowadzi poranną zaprawę dla letników
towego, swoją budowę rozpoczną wkrótce Belgowie z grupy POC
Partners, którzy nad samym morzem zaplanowali kompleks Marina
Royale z docelowo około 300 ekskluzywnymi apartamentami na
sprzedaż. Rozbudowany ma być również historyczny hotel Apollo,
który z zachowaniem charakterystycznego stylu architektonicznego
powiększy się trzykrotnie. W  pewnym oddaleniu od plaży, na 16
hektarach terenów budowlanych, planowany jest zespół domów
o charakterze hotelowym, którego szacowany koszt to 150 mln zł.
Można się więc spodziewać, że Darłówko odwiedzać teraz będzie
jeszcze większa rzesza klientów z grubymi portfelami.
Dotychczasowe inwestycje samorządu służyły głównie pobudzaniu turystyki i tworzeniu warunków do rozwoju gospodarczego. Efekty widać. Ale w opinii burmistrza Arkadiusza Klimowicza,
Darłowo musi stać na dwóch nogach. Tą drugą ma być przemysł.
Oczywiście, na skalę niedużego miasta. – Wydłużanie sezonu turystycznego, rozwój oferty wypoczynku całorocznego i rozwój małych
zakładów przemysłowych to sposoby na zagwarantowanie miejsc
pracy. A jak będzie praca, Darłowo będzie atrakcyjne dla młodych
ludzi – przekonuje burmistrz. Stąd zaawansowane starania o utworzenie darłowskiej podstrefy Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ostatnie zawirowania rządowe, a zwłaszcza brukselski awans
wicepremier Elżbiety Bieńkowskiej odpowiedzialnej za rozwój regionalny, nieco przeciągną wydanie decyzji, ale spodziewana jest
ona jeszcze tej jesieni. – Ostatnie lata były dekadą inwestycji komunalnych, publicznych – mówi Arkadiusz Klimowicz. – Następna będzie należała do inwestorów prywatnych. Wierzę, że to oni nadadzą
Darłowu nowych charakter.

Ponad 250 wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w roku - to robi
wrażenie. Na zdjęciu - gośc festiwalu literackiego, mistrz polskiego
kryminału, Marek Krajewski (prywatnie wielbiciel Darłowa)
Stolica wędkarstwa morskiego
Co dziesiąty turysta odwiedzający Darłowo to wędkarz. Wyprawy na
dorsza stały się miejscową specjalnością, ściągającą chętnych z całej
Polski. Organizują je - w oparciu o wycofane z użytku rybackiego kutry
- dawni rybacy. Liczba 15 tys. wędkarzy rocznie robi wrażenie. Ale prawdopodobnie jest ich więcej, bo statystyka nie uwzględnia tych, którzy
wypływają na Bałtyk malutkimi łodziami. Wśród amatorów samodzielnie złowionego dorsza są osoby powszechnie znane – jak np. Ludwik
Dorn, poseł, były marszałek Sejmu.
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CHCE SIĘ ŻYĆ!
Autor: Anna Makochonik / Foto: Wojciech Szwey

Wartości Europejskiego Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja nie da się zmierzyć
ani frekwencją, ani gwiazdami. Da się to zrobić jedynie parametrami własnych emocji.
Dostarczają ich filmy, wydarzenia artystyczne i spotkania z niezwykłymi ludźmi.
Wskaźnikiem potrzeby i rozwoju festiwalu – oprócz oczywistego, czyli wzbogacania
przestrzeni kulturalnej miasta – jest coraz dłuższa lista miejsc, w których co roku
odbywają się Małe Festiwale Ty i Ja i tym samym umożliwianie osobom niepełnosprawnym
uczestniczenia, choćby przez chwilę, w wydarzeniach dedykowanych właśnie im.

p

odróż jako temat przewodni 11. edycji EFF
Integracja Ty i Ja w kontekście niepełnosprawności, kojarzącej się raczej z bezruchem niż
przemieszczeniem, brzmi dość przewrotnie.
Działanie na przekór stereotypom to jednak
od wielu lat marka festiwalu, który nie powstał
po to, by uzmysławiać granice, ale by je zacierać.
W tym roku podczas słuchania życiorysów niepełnosprawnych
podróżników, twarz niejednej pełnosprawnej osoby mógł oblać rumieniec – na myśl o marnotrawieniu własnych fizycznych możliwości, braku odwagi albo lenistwie. Dziwnym – czy na pewno? – trafem
podróżnicy ci upodobali sobie nie zabytki i turystyczne banały, ale
wszystkie te miejsca, gdzie dotrzeć najtrudniej – wulkany, najwyższe
szczyty i głębokie wody, jakby zwykłe destynacje nie wystarczały
nadania hasłu „bez barier” godnego wydźwięku. – Pod wodą nie
czuć żadnych ograniczeń, nie czuć wózka – wyjaśnia krótko Angelika Chrapkiewicz-Gądek, jedna z uczestniczek spotkań z młodzieżą w koszalińskich szkołach, Zakładzie Karnym oraz publicznością
w miasteczku festiwalowym. Każdy z pozostałych – Rafał Gręźlikow-

ski, Mirosław Pawłowski, Krzysztof Gradaś, Paweł Kiliański – to przykłady tego jak można walczyć o wolność wbrew dysfunkcjom, a ich
historie nie ustępują opowiedzianym przez pełnosprawnych kolegów zaproszonym na festiwal w ramach obchodów 15-lecia Radiowego Klubu Obieżyświata Radia Koszalin – Kamilę Kielar, Pawła
Widę i Karolinę Sypniewską.
Planeta Koszalin
Tegoroczny program imprez towarzyszących należał do widowiskowych i bardzo plastycznie pomyślanych spektakli. Począwszy
od inaugurującej festiwal 2 września instalacji parateatralnej „Mały
Książę” na motywach powieści Antoine de Saint-Exupery’ego w wykonaniu artystów koszalińskiego Pałacu Młodzieży, którzy przez
pozostałe festiwalowe dni snuli swoją opowieść, po dwa spektakle przywiezione do Koszalina przez powtórnie goszczący tu Teatr
Delikates, w szczególności – nomen omen – projekt „B 612” (tak
nazywała się rodzima planeta Małego Księcia). Jednak niezmiennie najmocniej wzruszają – to nie słowo na wyrost – prezentacje
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twórczości różnej w wykonaniu osób z niepełnosprawnością. Tak
było i w przypadku wyciszonego, poetyckiego spektaklu „Siewcy”
Teatru Recepta, jak i z zupełnie innego bieguna – rockowego koncertu zespołu Na Górze, który porwał widzów na finał gali kończącej festiwal. Oba powstały i działają w ramach instytucji publicznych
(odpowiednio: Centrum Kultury i Spotkań Europejskich w Białogardzie i Dom Pomocy Społecznej w Rzadkowie). Galerię Region
zdobiły fotografie będące pokłosiem ubiegłorocznych warsztatów
„Retroakcja-Kreacja” prowadzone przez Fundację Fabryka UTU. Ich
uczestnikami były m.in. osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Widzów do sali kinowej prowadziły klimatyczne portrety w stylu
retro, których stali się nie tylko bohaterami, ale też scenografami
i kostiumografami. To jedna z piękniejszych wystaw, jakie na EFF
Integracja Ty i Ja można było oglądać w ostatnich latach. Warto tu
również wspomnieć o ekspozycji szczególnej, choć z innych względów – cyklu zdjęć „Wrocław na szczytach świata” autorstwa Bogusława Ogrodnika, wybitnego sportowca i himalaisty, który sam wystawę otworzył. Była ona kolejnym owocem współpracy z Fundacją
na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”, dzięki której osoby
niedowidzące lub niewidome mogą z pomocą lektorskiego opisu
wyobrazić sobie prezentowane obrazy filmowe, malarskie czy fotograficzne. Technikę tę festiwal promuje od kilku lat, poprzez wystawy i projekcje wybranych filmów, w tym roku kilku konkursowych
i specjalnego – kultowego „Cinema Paradiso”w reżyserii Giuseppe
Tornatore.
Zobaczyć, usłyszeć, zrozumieć
Słowo podróż symbolicznie rozbrzmiewa w kontekście konkursu
filmowego. W ciągu dekady rozwinął się on ze zszytego z wyszperanych cudem produkcji przeglądu do starannie wyselekcjonowanego zestawu kilkudziesięciu fabuł i dokumentów ze wszystkich stron
globu, co pozwala śledzić kinematograficzną obecność tematu nie-

pełnosprawności w czasie i przestrzeni i poznawać jego konteksty
kulturowe i socjologiczne w rożnych krajach.
Filmów podejmujących to wyzwanie jest dziś nieporównywalnie
więcej niż dziesięć czy nawet kilka lat temu. To też obrazy już nie tylko delikatnie eksplorujące temat, ale często odważnie penetrujące
dzikie i zapuszczone rejony, dlatego równie często, co w miejsca
piękne, widz trafia w te mało komfortowe. O ile bowiem sam festiwal przebiega w atmosferze optymizmu, witalności i słońca, to film
pozostaje przestrzenią wszelkich emocji: radości, pasji, miłości, ale
i rozpaczy, bólu, samotności, rezygnacji i rozczarowania. Oglądamy na ekranie nie tylko ludzi żyjących na przekór dysfunkcjom, ale
i przytłoczonych rzeczywistością, starych, umierających, zupełnie
wyłączonych z życia. Sukcesy i dramaty, zwycięstwa i porażki, także
opiekunów osób z niepełnosprawnością, jak choćby w „Naszej klątwie”, czy „Księżniczce” – filmach mówiących wprost o bezradności
rodziców wobec niepełnosprawności dzieci.
W tym roku o nagrody, Motyle 2014, rywalizowało 35 produkcji
z Włoch, Francji, Holandii, Estonii, Szwecji, Norwegii, Finlandii, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Armenii, Iranu, dalekiej Australii i Argentyny.
Wśród tytułów znalazło się kilka uznanych, i takich, o których jest głośno, m.in. wchodzący właśnie na ekrany polskich kin szwedzki „Hotel” w reż. Lisy Langseth, czy duńsko-norweski dokument „Skazani na
ADHD”. Co ciekawe, wszystkie nagrody przypadły twórcom z Polski.
Jurorzy podkreślają, że zadecydowały o tym wyłącznie kryteria merytoryczne: wyższa wartość artystyczna i wizualna, większy stopień
zaangażowania rodzimych filmowców nie tylko w opowiadanie historii, ale i jego formę. Werdykt – jak podkreślają – był jednogłośny,
a sam konkurs ocenili bardzo wysoko. Bez zaskoczenia Motyl 2014
w kategorii filmów fabularnych trafił do Macieja Pieprzycy za „Chce
się żyć”, obraz który dla osób z niepełnosprawnością jest czymś w rodzaju wyznania wiary, a dla pełnosprawnych podręcznikiem o tolerancji. Publiczność bardzo przychylna filmowi Pieprzycy nagrodziła
jednak estoński obraz „Kertu – miłość jest ślepa” będący również
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w obradach jury głównym konkurentem dla polskiego laureata. Film
niezwykły, nietuzinkowy, inny, o niepełnosprawności wmówionej, kalectwie nie fizycznym, ale emocjonalnym i o dysfunkcjach rodziny.
Worek z wyróżnieniami rozwiązał się w kategorii dokumentu
reprezentowanego przez 19 produkcji. Jurorzy przytłoczeni bogactwem postanowili przyznać aż sześć wyróżnień, w tym jedno
specjalne i unikalne, bo nie twórcom, ale bohaterom i to aż dwóch
dokumentów. Historię Janusza i Joanny opisała Sylwia Michałowska
w „Powrocie” i Jan P. Matuszyński w głośnym już filmie „Deep Love”.
Widzowie niezwykłą parę mieli okazję poznać po seansie, przez
niemal dwie godziny zadając im pytania o ich niezwykłą wspólną
życiową podróż, nurkowanie i podnoszenie się do pionu po ciężkiej
chorobie. Janusz, wybitny nurek i szkoleniowiec przeżył ciężki udar,
w wyniku którego porozumiewa się specyficznymi dźwiękami, co
jest barierą dla wszystkich oprócz jego partnerki.
Motyl 2014 w kategorii dokumentu trafił do Moniki Nawrot oraz
Dominika Górskiego za film „Pozwól kochać, pozwól marzyć”, historię zespołu Tolerancja złożonego z uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Świętochłowicach,
którzy zagrali dotąd dwieście koncertów, supportowali największe
gwiazdy muzyczne w Polsce i nagrali trzy autorskie płyty. Za najlepszy film amatorski Motyla 2014 otrzymało dzieło kilkudziesięciu
osób z Zespołu „Akcja-Animacja” ZSSSTO ze Szczecinka.
Potrzeba integracji
Pytanie o to komu – osobom z czy bez niepełnosprawności – EFF
Integracja Ty i Ja jest najbardziej potrzebny pozostaje nierozwiązane, a zadaje je sobie bez wyjątku każdy gość imprezy. Oczywiście, łatwo popaść w emfazę nad odkrytymi w sobie pokładami
wrażliwości, o które zresztą nietrudno w zderzeniu z rozlicznymi
wzruszającymi scenami, jakich można stać się w Koszalinie boha-

Werdykt Jury 11. Europejskiego Festiwalu
Filmowego „Integracja Ty i Ja” Koszalin 2014
Jury: Mikołaj Jazdon (przewodniczący), Krzysztof Piotrowski,
Aneta Todorczuk-Perchuć, Marcin Kondraciuk
• Wyróżnienia w kategorii film amatorski dla filmu „Tajemnice
zamku” w reżyserii Warsztatów Terapii Zajęciowej z Legnicy i AKF
„Laterna Magica” za czytelny efekt pracy zespołowej.
• Wyróżnienie w kategorii film amatorski dla filmu „Koty na
skłoty!” w reżyserii Warsztatów Terapii Zajęciowej z Rzadkowa,
Anny Radeckiej i Wojciecha Retza za twórczą wyobraźnię.
• „Motyl 2014” za najlepszy film amatorski dla filmu „Kaczka
dziwaczka” w reżyserii Zespołu „Akcja-Animacja” ZSSSTO
ze Szczecinka.
• Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla filmu „Joanna”
w reżyserii Anety Kopacz (Polska) za umiejętność dyskretnego
przekazania historii o przemijaniu i odchodzeniu.
• Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla filmu „Nasza
klątwa” w reżyserii Tomasza Śliwińskiego (Polska) za odwagę
przedstawienia osobistego dramatu o oryginalnej formie.
• Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla filmu „Iskierka”
w reżyserii Wiesławy Piećko (Polska) za poruszającą opowieść
o rodzicach dzieci z zespołem Downa.
• Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla filmu
„O rządach miłości” w reżyserii Adeli Kaczmarek (Polska)
za urzekającą plastycznie formę ukazania świata wewnętrznych
przeżyć bohatera.
• Wyróżnienie w kategorii film dokumentalny dla filmu „Usłysz
to!” w reżyserii Soulaima El Khaldi (Holandia) za interesującą
i przejmującą opowieść i integrowaniu światów ludzi słyszących
i niesłyszących.
• Wyróżnienie specjalne dla Joanny i Janusza, bohaterów filmów
„Deep Love” w reżyserii Jana P. Matuszyńskiego (Polska)
oraz „Powrót” w reżyserii Sylwii Michałowskiej za piękne
świadectwo miłości i powracania.
• „Motyl 2014” za najlepszy film dokumentalny film „Pozwól
kochać, pozwól marzyć” w reżyserii Moniki Nawrot
oraz Dominika Górskiego (Polska).
• „Motyl 2014” za najlepszy film fabularny film „Chce się żyć”
w reżyserii Macieja Pieprzycy (Polska).
• Nagrodę publiczności otrzymał film „Kertu – miłość jest ślepa”
w reżyserii Ilmara Raaga (Estonia)

SPOŁECZEŃSTWO 31
terem lub świadkiem. Jednak poza ckliwymi autorefleksjami warto
dostrzec przede wszystkim wymierny pożytek z festiwalu. Jest nim
jest nim konsolidacja lokalnego środowiska osób niepełnosprawnych, a przede wszystkim pobudzenie aktywności tych środowisk
w kilkudziesięciu niewielkich polskich miejscowościach, dla których
festiwal jest często jedyną okazją w ogóle do zaznaczenia obecności w przestrzeni publicznej osób z niepełnosprawnością. Ich
istnienie nie jest już tabu, ale trudno też być spokojnym o dostateczne zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych. Do ośrodków kultury,
społecznych, ognisk i warsztatów organizujących MF Ty i Ja z Koszalina trafia jedynie materiał filmowy, reszta to kwestia inwencji
i rozmachu animatorów imprez, stąd śmiało można powiedzieć, że
festiwal równolegle dzieje się w niemal 30 miejscach Polski, i w tych
miejscach aktywizuje ideę integracji dosłownie. Już wiadomo, że
pofestiwalowe przeglądy zagoszczą w tym roku także w 5. krajach
Europy. Po zeszłorocznej prezentacji w Parlamencie Europejskim
i Polskim Ośrodku Społeczno-Kulturalnym w Londynie zgłaszają
się kolejne kraje zainteresowane pokazaniem najlepszych filmów
EFF Integracja Ty i Ja. W październiku i listopadzie wybrane filmy
konkursowe obejrzą widzowie w Londynie (Wielka Brytania), Sewilli
(Hiszpania), Palermo (Włochy), Alba Iulia (Rumunia) oraz w Bursie
(Turcja). Ziszcza się tym samym zamysł nie tylko rozszerzania wpływów festiwalu, ale i jego nazwa – europejski – nabiera mocy nie tylko w kontekście proweniencji konkursowych filmów.
Nie ma najmniejszych wątpliwości, że EFF Integracja Ty i Ja jest
dla osób z niepełnosprawnością niezwykle ważny. To ich czas, miejsce, przestrzeń. Przyjazne, otwarte, własne. Życzliwe i opiekuńcze.
Jak słusznie zauważył juror konkursu filmowego, Krzysztof Piotrowski (laureat wyróżnienia za film „Mama” w 2010 r.) w wypowiedzi
medialnej – każdy z nich to temat na film, a filmy opowiadają ich
historie. Oglądają je pełne sale widzów. Warto być dumnym z tego,
że to miejsce jest w Koszalinie, i że właśnie u nas osobom niepełnosprawnym chce się żyć.
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POMOC NA JEDNO KLIKNIĘCIE
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

Z aplikacji internetowej, którą stworzyła koszalińska firma RevoApp jako pierwsi korzyść
odniosą brytyjscy seniorzy i ich opiekunowie. Istotę aplikacji streszcza intrygujące
hasło „Dzięki nam będziesz mógł dłużej mieszkać w swoim domu”.
Trzeba przyznać, że nie jest to obietnica na wyrost.

s

połeczeństwa europejskie w szybkim tempie
się starzeją. Ludzi sędziwych, potrzebujących
opieki, ciągle przybywa. Jednocześnie zachodzą głębokie przemiany obyczajowe. Model
mieszkającej we wspólnym domu rodziny
wielopokoleniowej nawet w Polsce przeszedł
do lamusa, no może poza wiejskimi terenami na wschodzie kraju.
I na nic zda się docenienie poniewczasie jego zalet: dziadkowie
wspierają wychowanie wnuków, sami zaś korzystają z pomocy dzieci i wnuków u schyłku swych lat. Solidarność pokoleń. Poszukiwanie
lepszej pracy i atrakcyjniejszych perspektyw życiowych wymusza
niespotykaną wcześniej mobilność młodego pokolenia. Starzejący
się rodzice często pozostają sami.
Na zachodzie Europy, gdzie procesy te pojawiły się już kilkadziesiąt lat temu, dojrzał sprawny system opieki nad seniorami.
Tracąc zdolność samodzielnego życia z powodu wieku, chorób
albo osamotnieni po śmierci współmałżonka, trafiają oni do domów opieki. Standard placówki zależy od zamożności danej
osoby, bo finansowanie opieki oparte jest zazwyczaj na tzw. odwróconej hipotece: jakaś instytucja (firma ubezpieczeniowa lub
bank) opłaca koszty emerytury i pobytu pensjonariusza w ośrodku

opiekuńczym w zamian za przejęcie po jego śmierci zastawionej
nieruchomości.
Stopniowo robi się z tego poważna gałąź biznesu. Wystarczy
spojrzeć na dane statystyczne dotyczące Wielkiej Brytanii. Ze zorganizowanej opieki korzysta tam półtora miliona osób, angażując w jej
wykonywanie aż 6 milionów pielęgniarek i pracowników socjalnych.
Nic więc dziwnego, że pojawiła się tam tendencja, by zamieszkanie
seniora w ośrodku opiekuńczym traktować jako ostateczność i by
jak najdłużej udzielać mu wsparcia w jego własnym domu.
Ale jak to osiągnąć? W  sukurs przychodzi technika i Internet.
I właśnie stąd wziął się pomysł na wspomnianą na wstępie aplikację
napisaną przez młodych koszalinian.
System RevoCom Teleopieka to przede wszystkim sposób na
sprawną komunikację. Wykorzystując dostęp do Internetu oraz
urządzenie łączące właściwości telefonu i tabletu, podopieczny
i opiekun są w stałym kontakcie. Aplikacja przygotowana przez RevoApp pozwala na przykład sprawdzać, czy dana osoba regularnie
przyjmuje konieczne leki. Ich dawkowanie i pory zażywania są wpisane do systemu. Jeśli podopieczny zapomni o przyjęciu leku, jego
opiekun otrzymuje natychmiast powiadomienie o tym fakcie. Może
wtedy natychmiast skontaktować się z seniorem i sprawdzić, co się
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dzieje. Może się oczywiście okazać, że lek został zażyty, a ktoś zapomniał jedynie potwierdzić to przez „kliknięcie” w odpowiednim
miejscu na ekranie panelu dotykowego. Tak czy inaczej opiekun
czuwa i w każdej chwili może zareagować na niepokojący sygnał.
System w podobny sposób „zapamiętuje” inne ważne informacje
i zaplanowane czynności. Przypomina na przykład o wizytach u lekarza. Pozwala również zdalnie przekazywać dane na temat zdrowia
korzystającej z niego osoby – choćby wyniki pomiaru tętna, ciśnienia albo zawartości glukozy we krwi, co w przypadku diabetyków
jest kluczowym warunkiem ograniczania skutków cukrzycy. Jeśli
pojawiają się jakieś złe symptomy, opiekun może wkroczyć i zainterweniować. Dane gromadzą się w systemie, przez co powstaje
statystyczny obraz sytuacji zdrowotnej osoby korzystającej z aplikacji, ułatwiający lekarzom ordynowanie potrzebnych terapii albo
zabiegów.
Ponieważ, jak wspomnieliśmy, wykorzystywane do komunikacji
urządzenie wyposażone jest w siedmio- lub dziesięciocalowy wyświetlacz, można bezpośrednio na jego ekran wysyłać rozmaite
powiadomienia tekstowe bez konieczności każdorazowo nawiązywania połączenia głosowego. Ale odwrotnie, jeśli podopieczny ma
ochotę porozmawiać z opiekunem lub z kimś bliskim widząc go,
jednym dotykiem może uruchomić połączenie telefoniczne z dwukierunkową funkcją wideo. Oczywiście, nie jest to to samo co spotkanie twarzą w twarz, ale jeśli nie ma innej możliwości, ważny jest
i taki kontakt. Dla opiekuna to kolejne źródło ważnych informacji,
bo widząc po drugiej stronie daną osobę, może wyciągnąć wnioski
na temat jej samopoczucia czy stanu zdrowotnego.
Na wypadek konieczności wezwania pomocy w sposób nagły,
aplikacja przewiduje taką możliwość w najprostszy możliwy sposób, przez użycie jednego przycisku. Wtedy alarmowe nawiązanie
kontaktu z opiekunem następuje natychmiast; może on niezwłocznie pojawić się w domu seniora.
Rozmaitych funkcji już na tym etapie rozwoju aplikacja ma mnóstwo. Można ją np. zaprogramować na korzystanie z obrazu pochodzącego z publicznych kamer internetowych umieszczonych
w ulubionych miejscach, na zamawianie zakupów, posiłków, usług,
zabiegów kosmetycznych, otrzymywanie powiadomień z określonych instytucji (np. biblioteki, parafii, ośrodka kultury…). Dostępne
jest wszystko to, co za pomocą zwykłego komputera połączonego
z Internetem. Z tym, że w sposób bardzo łatwy i przyjazny dla osób
niecieszących się już doskonałym wzrokiem. I w sposób wygodny,
bo wyświetlacz – tak jak tablet – można nosić z sobą po domu i wykorzystywać w dowolnym miejscu.
Liczba tzw. funkcjonalności jest właściwie nieograniczona i jak
zapowiada Wojciech Sokołowski, szef i założyciel RevoApp, będzie
ona systematycznie poszerzana. Prezes Sokołowski przyznaje, że
narzędzi komunikacyjnych ułatwiających zdalne sprawowanie opieki nad osobami starszymi albo chorymi dostępnych jest na rynku
wiele, ale główny wyróżnik systemu RevoCom Teleopieka, jego rewolucyjność, to wszechstronność i stopień zintegrowania.
Na razie produkt koszalińskiej firmy przechodzi testy. Poligonem
doświadczalnym jest Wielka Brytania. Tamtejsze instytucje opiekuńcze wiele sobie po nim obiecują, licząc m.in. na to, że jego szerokie wdrożenie pozwoli ograniczyć liczbę kosztownych osobistych
interwencji pracowników socjalnych u podopiecznych z jednoczesnym wzrostem poczucia bezpieczeństwa i komfortu tych ostatnich.
W  myśl promocyjnego hasła „Z nami będziesz dłużej mieszkać
w swoim domu”. Bo już dawno stwierdzono, że pobyt na „własnych
śmieciach” jak długo się da, jest dla dobrego samopoczucia ważniejszy niż największe nawet wygody w ośrodku pomocy społecznej.
Producentem paneli internetowych wykorzystywanych w systemie RevoCom Teleopieka jest japońska firma Nakayo, główny dostawca urządzeń dla operatora telekomunikacyjnego NTT. Japończycy z uwagą przyglądają się efektom pracy RevoApp, bo sukces
aplikacji może oznaczać dla Nakayo olbrzymie zamówienia sprzętu.
Z kolei dobre przyjęcie aplikacji przez użytkowników to perspektywa rozwoju koszalińskiej firmy, w której dzisiejszym składzie dominują młodzi absolwenci Politechniki Koszalińskiej.

34 SPOŁECZEŃSTWO

SALON W OGRÓDKU
Autor: Greta Grabowska

Pozamykani w prostokątach mieszkań, latem z zazdrością zaglądamy do czyichś
ogrodów. Poranna kawa albo kolacja na tarasie czy popołudniowa lektura w cieniu
jabłoni to luksusy na które pozwolić sobie mogą jedynie właściciele domów…
Ale także ogródków działkowych. Zapraszamy do letniego salonu-ogrodu
aktorki Elżbiety Okupskiej.

g

ospodyni to rodowita koszalinianka,
z wykształcenia spawacz-ślusarz. Egzamin na studia aktorskie zdawała u samego Aleksandra Bardiniego. Poszło
doskonale – dość, że zaraz potem angaż zaproponowały jej trzy warszawskie
teatry. Osiadła na południu Polski. Jest gwiazdą Teatru Muzycznego
w Chorzowie, występuje także w Teatrze Korez.
W Koszalinie pojawia się incognito. Od lat wakacyjne miesiące spędza na terenie jednego z koszalińskich kompleksów działkowych. Pasją ogrodową zaraził ją tato. W  dzieciństwie nie lubiła

pielenia grządek. Teraz uprawa ogrodu to dla niej prawdziwa przyjemność. Tutaj odpoczywa po pracowitym sezonie, tu również z radością podejmuje gości.
Skromny domek na działce jest dla pani Elżbiety jedynie miejscem do spania. Na czas wakacji, wymarzoną przestrzenią do życia
jest po prostu ogród – letni pokój dzienny, wielobarwny salon, tu
może oddać się popołudniowej drzemce oglądając niebo. Chmury
są dla tego miejsca dachem, murawa podłogą a ściany wyznaczają
drzewa i krzewy. Kolory wnętrza zmieniają się ustawicznie, nie ma
mowy o monotonii. Zieleń ma tysiące odcieni, form, aromatów.
Wszystko jest zmienne. Przekwitłe piwonie zastępują bukiety hor-
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tensji, truskawki ustępują miejsca pióropuszom buraków. Podlana
ziemia pachnie zdecydowanie lepiej od podłogi umytej Ajaxem.
Czy można wyobrazić sobie piękniejsze wnętrze?
Pani Elżbieta poddaje się naturalnemu rytmowi dnia i nocy.
Wstaje, gdy słońce jeszcze nie takie gorące, skłania się do snu gdy
księżyc wędrując po nieboskłonie zawiśnie gdzieś między ostatnimi
gałązkami śliwy a jabłonką. W zgodzie z naturą, niespiesznie celebruje każdą codzienną czynność. Picie kawy pośród słonecznych
nagietków, purpurowych kosmosów, w odurzeniu zapachem floksów czy nocnej maciejki powoduje, że prozaiczne czynności urastają do rangi święta. Ogród jest często pełen gości. Spotykają się

tutaj aktorzy, dziennikarze, ludzie świata kultury. Rozmawiają, cieszą
się swoim towarzystwem i specjałami kuchni pani Elżbiety, która
emanuje niezwykłym ciepłem, a jej ogród magnetycznie przyciąga
swoją energią.
Wakacje to czas odpoczynku, ale i ładowania akumulatorów.
Organizm odzyskuje siłę, programuje się do dalszego działania,
oczyszcza twardy dysk, robiąc miejsce na NOWE. Aktorka planuje
przyszły sezon artystyczny. Tomasz Jachimek napisał dla niej monodram, do Bratysławy ma przygotować recital. Zaraz zacznie się
sezon. Pani Elżbieta chwyta każdą, jeszcze wolną, chwilę ciesząc się
błogim „dolce far niente”.
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It’s a concept!
Wybierz najpiękniejszy apartament BoConcept i wygraj wycieczkę do Berlina, Dubaju
lub Nowego Jorku! Najlepsi dekoratorzy wnętrz BoConcept urządzili 3 apartamenty
pokazowe wykorzystując przy tym najnowszą kolekcję mebli i dodatków. Jeśli chcesz się
przekonać, że w haśle promującym kolekcję „To więcej niż kolekcja - it’s a concept” nie
ma cienia przesady, weź udział w konkursie.

partament w Berlinie znajduje się w samym
centrum miasta z widokiem na Teatr Narodowy. Światło słoneczne wpadające przez
wysokie okna podkreśla wysmakowaną
prostotę wnętrza, z regałem Meda, stołem
Monza, który otaczają białe krzesła Adelaide. W ciągu dnia zrelaksuj się na nowej sofie Osaka lub w ikonicznym fotelu Imola. W sypialni czeka biurko Cupertino, przy którym
po całym dniu możesz dzielić się z przyjaciółmi swoimi przeżyciami
– pod warunkiem, że wcześniej nie skusi cię super komfortowe łóżko Lugano.
Apartament w Dubaju znajduje się na 10 piętrze wieżowca
Silverene Tower w Dubaj Marina. Został zaprojektowany przez
Melissę Djurslev. Wystrój wnętrza nawiązuje do bogatego i kosmopolitycznego charakteru miasta. Melissa użyła eleganckich,
ekskluzywnych materiałów i kolorów w ciemnych tonacjach w połączeniu z matowymi i błyszczącymi powierzchniami. W pełni wyposażonej kuchni czekają na ciebie nowe stołki barowe Adelaide
a w sypialni super komfortowe łóżko Mezzo. Po wyczerpującym
dniu, pełnym zakupów, sportu i przygód, zrelaksuj się na sofie

Apartament w Berlinie

Istra. Całości wyglądu dopełnia funkcjonalny system regałowy Lugano i fotel Boston.
Projektantem nowojorskiego apartamentu jest Gerald Posley.
Urządzając wnętrze Gerald postanowił wykorzystać widok jaki
rozciąga się z okien na wieżowce Manhattanu. Nocą można podziwiać światła Nowego Jorku, leżąc na klasycznej sofie Carlton
lub siedząc na ustawionym na tarasie fotelu Elba. Komfortowy
sen zapewni luksusowe łóżko Mezzo, a poranek umili kawa, którą
można wypić siedząc na stołku barowym Adelaide z najnowszej
kolekcji.
Aby wziąć udział w konkursie należy wybrać najpiękniejszy naszym zdaniem apartament pokazowy i zagłosować za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego znajdującego się na stronie
BoConcept. Nagrody obejmują 3-dniowy pobyt w wybranym
apartamencie pokazowym dla dwóch osób oraz przelot samolotem w obie strony. Meble z nowej kolekcji można poznać i przetestować rezerwując pobyt w apartamencie odpłatnie. Rezerwacji
pobytu w apartamentach można dokonać bezpośrednio w salonie
BoConcept w Gdyni. Więcej zdjęć apartamentów dostępnych jest
na naszym profilu facebookowym.

Apartament w Nowym Jorku

Apartament w Dubaju

Fot. Materiały prasowe

a

Apartament w Berlinie

Czym jeżdżę?
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ZAPOMNIJ
O LEWEJ NODZE
Autor: Andrzej Mielcarek / Foto: Wojciech Grela

W poprzednim wydaniu „Prestiżu” szczegółowo przedstawiliśmy charakterystykę nowej
Klasy C. Dzisiaj spojrzenie na to auto z perspektywy kogoś, kto jeżdżąc dotąd
samochodami z segmentu B, ale innych marek, siada za kierownicą mercedesa C
w wersji z automatyczną skrzynią biegów.
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k

lasa C to najpopularniejszy model w wachlarzu aut firmy Mercedes-Benz. Generacja
poprzedzająca najnowszą (oznaczona jako
W204, lata 2007-2013) sprzedała się w prawie 2,5 mln egzemplarzy. To niby segment
średni, ale w przypadku nowej Klasy C od
pierwszego kontaktu z samochodem mamy wrażenie, że to jednak
wyższa półka. Producent chyba świadomie wywołuje takie poczucie
użytkowników, bo proponuje wóz mocno odwołujący się do Klasy S,
czyli swojej sztandarowej limuzyny, synonimu luksusu i najbardziej
zaawansowanej techniki zaprzęgniętej w służbę wygody i bezpieczeństwa kierowców. Zapatrzenie nowej odsłony Klasy C w „eskę”
widać od razu w kształtach, eleganckiej linii. Egzemplarz widoczny na naszych zdjęciach został ozdobiony pakietem stylistycznym
AMG. Auto zyskało nieco więcej drapieżności.
Jeśli zagłębić się w analizę, dochodzi jeszcze lżejsza konstrukcja
(m.in. za sprawą niemal w pełni aluminiowego nadwozia), niedostępne wcześniej elementy wyposażenia i niewiarygodnie oszczędne silniki. W stosunku do poprzednika nadwozie nowej klasy C urosło – jest o 9,5 cm dłuższe (468,6 cm) i o 4 cm szersze (181 cm).
Rozstaw osi wzrósł o 8 cm, do 284 cm.
Deska rozdzielcza nowej generacji modelu C zwraca uwagę
opadającą łagodnie konsolą środkową w wersjach z przekładnią
automatyczną. Nad konsolą góruje ekran systemu multimedialnego o wielkości zbliżonej do typowego tabletu. Dostęp do Internetu
uzyskujemy za pośrednictwem smartfona. Jako pierwszy mercedes,

nowa Klasa C otrzymała touchpad ułatwiający wprowadzanie komend do nawigacji a także części ustawień auta. To tyle co od razu
rzuca się w oczy. Nos podpowie zaś, że oddycha się w tym aucie
z przyjemnością. Nie bez powodu – działa w nim system Air Balance
z aktywnym rozpylaczem zapachów i jonizatorem powietrza.
Klasa C ma przednie zawieszenie z czterema wahaczami na koło,
a tylne z pięcioma na koło. Standardowo model wyposażony jest
w zawieszenie stalowe (na życzenie: komfortowe, sportowe lub
sportowe o zmniejszonym o 15 mm prześwicie). Po raz pierwszy
klasa C może być zaopatrzona w elektronicznie sterowane zawieszenie pneumatyczne ze zmiennym stopniem tłumienia i układem
samopoziomowania. Kierowca ma do wyboru kilka trybów pracy:
„Comfort”, „ECO”, „Sport” oraz „Sport+”, a także dodatkowy program „Individual”, pozwalający dobrać poszczególne ustawienia do
osobistych upodobań.
Wspomnieliśmy wyświetlacz przypominający tablet. Generalnie
trzeba odnotować, że Klasa C otrzymała nową generację multimediów z przejrzystym interfejsem, a także układ Frontbass, wykorzystujący przestrzeń w obrębie wzmocnień ściany grodziowej jako komorę rezonansową. Jak już wiemy, dostęp do Internetu zagwarantuje
telefon z bluetoothem i możliwością przesyłania danych. W czasie
postoju zestaw ten pozwala bez ograniczeń surfować w sieci, zaś
w ruchu zapewnia dostęp do aplikacji Mercedes-Benz, takich jak
prognoza pogody, wyszukiwarka Google z funkcją StreetView czy
nawet Facebook.
Całość systemu multimedialnego obsługuje się za pomocą praktycznego pokrętła ulokowanego w tunelu środkowym. Również w tunelu środkowym umiejscowiono pokrętło do sterowania głośnością
systemu audio. W pierwszej chwili takie a nie inne umiejscowienie
tego ważnego pokrętła może zaskakiwać i budzić mieszane uczucia.
Wystarczy jednak kilka razy z niego skorzystać, aby przekonać się, że
miejsce, w którym je ulokowano jest naprawdę przemyślane.
Ogólne menu systemu multimedialnego oraz ustawień samochodu również daje wrażenie przemyślanego. Co prawda nauka obsługi tego wszystkiego wymaga sporego wysiłku, ale gdy ogarniemy
zasady poruszania się po menu, nie stwarza ona żadnego problemu
i nie wymaga wiedzy informatycznej.
Jeszcze parę zdań o odczuciach co do jakości wykończenia w kabinie. Tworzywa są miękkie i idealnie spasowane, a skóra pokrywająca fotele ma przyjemną fakturę. Również dbałość o detale stoi na
najwyższym poziomie. Wloty nawiewów klimatyzacji regulują się
z miłym kliknięciem, przyciski służące do tak prozaicznych czynności jak ustawianie lusterek zewnętrznych czy otwierania szyb dają do
zrozumienia, że nie projektowano ich w pośpiechu, a sama grafika
wyświetlająca się na głównym ekranie jest animowana, kolorowa,
efektowna i klarowna.
No i to, co najważniejsze – prowadzenie. Przesiadający się z samochodów ze skrzynią manualną na „automaty” mają obawy, czy opanu-
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ją nowy sposób jazdy. Próba z mercedesem Klasy C pokazuje, że nie
ma powodu do najmniejszego niepokoju. Sprawdza się powiedzenie, że raz siadłszy za kierowcą takiego samochodu nie chce się już
innego. To naprawdę bardzo wygodne. Trzeba sobie tylko przyswoić
jedno przykazanie: „zapomnij o lewej nodze”. Kiedy zbliżamy się do
sygnalizacji świetlnej, po prostu hamujemy. Wtedy, dla oszczędności
paliwa, silnik gaśnie. Kiedy zapala się zielone światło, wystarczy delikatne dotknięcie pedału gazu i płynnie ruszamy… Przyciskamy silniej
i czujemy, jak auto zmienia przełożenia. A co z przyspieszeniem potrzebnym do wyprzedzania? Bez najmniejszej obawy naciskamy gaz
„do dechy” i błyskawicznie uzyskujemy potrzebną prędkość. Ani wygaszanie silnika w momencie zatrzymania, ani właśnie to dociśnięcie
gazu do maksimum nie są czynnościami, które miałyby w czymkolwiek zaszkodzić silnikowi (pada w ten sposób stereotyp, do jakiego
przywykliśmy, wykorzystując auta starszych generacji).
Warto również odnotować system automatycznego parkowania
(tzw. asystent parkowania). Rozwiązanie to pojawia się już w wielu
markach, ale co innego czytać o tym, a co innego wypróbować!
W mercedesie Klasy C działa bez zarzutu. Podczas manewru włączają się kamery pokazujące na wyświetlaczu otoczenie samochodu,
a auto samo wjeżdża płynnie w kopertę.
Podczas jazdy Klasą C z „automatem” już po kwadransie czujemy
się, jakbyśmy jeździli nim od zawsze. Pojawia się jednak odruchowe
szukanie zajęcia dla lewej nogi. Zapominamy o niej!

Nową Klasę C poznawaliśmy dzięki salonowi marki Mercedes-Benz należącemu do firmy Mojsiuk.
Naszym przewodnikiem zaś był pan Krzysztof Piszko, doradca klienta w tej firmie. Serdecznie dziękujemy.

Grupa Mojsiuk - Firma Roku 2012
Nagroda gospodarcza przyznana przez
Środkowopomorską Radę Naczelnej
Organizacji Technicznej w związku z 45.
edycją Koszalińskich Dni Techniki
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Motoreinkarnacja

Mateusz Zakrzewski zapewnia, że każdy samochód potrafi przebudować w taki sposób,
by wzbudzał zachwyt nie tylko właściciela. Oglądając upiększonego Mercedesa SL z
1979 roku - trudno w to nie wierzyć.

p

autor: Andrzej Kus / foto: Łukasz nazdraczew

ierwszym kompleksowo zrobionym przez nas
samochodem jest Mercedes SL z 1979 roku –
opowiada Mateusz Zakrzewski, właściciel firmy
ReinCarNation. - Trafił do nas w przyzwoitym
stanie, jeżdżący. Nie zmienia faktu, że poświęciliśmy pół roku na to, by upiększyć każdy ele-

ment tego auta.
4,5 - litrowy SL rzeczywiście robi wrażenie. Ma położony zupełnie
nowy lakier. Jest to wersja amerykańska, jednak właściciel zażyczył
sobie, by wymienić zderzaki na takie, które występowały w modelu
jeżdżącym po europejskich drogach.
- Zrobiliśmy to. Zostawiliśmy natomiast lampy, które bardziej pasują
do całości. Dodaliśmy do nich tylko czarne ramki. Z właścicielem postanowiliśmy, że samochód zostanie delikatnie obniżony. Felgi były
14 - calowe. Zostały przerobione na 17 cali, ale zachowały oryginalny
środek – mówi mechanik. - Pod maską staraliśmy się wyeksponować
silnik. Część podzespołów pochowaliśmy i teraz wygląda znacznie
lepiej niż wtedy, gdy wyjeżdżał z fabryki. Zresztą jak cały samochód.

Imponująco wygląda też wnętrze. Wyłożone jest skórzaną tapicerką pochodzącą z... Bentleya. Widzimy również radio w stylu
retro. W  rzeczywistości wyposażone jest w wiele nowoczesnych
rozwiązań, m.in. posiada wejście USB, czy obsługuje pliki MP3. Wewnątrz kabiny zamontowanych zostało 7 głośników, w tym jeden
basowy.
- Możemy zrobić wszystko, co zażyczy sobie klient. Jeśli ktoś ma
wymarzony samochód czy motocykl wystarczy, że do nas przyjdzie
i go opisze. My go znajdziemy nawet za granicą, sprowadzimy
i przebudujemy w taki sposób, by spełniał oczekiwania. Przy lakierach i tapicerce korzystamy z pomocy najlepszych fachowców.
Sprawy związane z silnikiem, zawieszeniem czy mechaniką – czyli
wszystko pozostałe - wykonujemy sami. Zajmujemy się nie tylko
renowacją, ale również przeróbkami starych samochodów. Od lat
jesteśmy związani ze środowiskiem pasjonującym się takimi pojazdami i mechaniką, dlatego robimy to z aptekarską dokładnością. Zależy nam na tym, by wyszło jak najlepiej – podsumowuje
mechanik.
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WRZESIEŃ,
CZYLI
POWRÓT
DO SZKOŁY
Sesja według pomysłu Wojciecha Gruszczyńskiego
Fotografie: Wojciech Gruszczyński
Asystent fotografa: Marek Brzeziński
Stylizacja: Olga Kurenna
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Modelka: Karina Kujawa (11 lat; Mała Miss Pomorza
– zwyciężczyni konkursu przeprowadzonego
w koszalińskiej Galerii EMKA) z bratem Dawidem (5 lat)
Za użyczenie strojów dziękujemy sklepom:
Reserved, Reporter Young, Wójcik
działającym w Galerii EMKA, Koszalin, ulica Jana Pawła II
Za użyczenie pleneru specjalne podziękowania dla dyrekcji Zespołu Szkół Leśnych w Warcinie
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ARYTON - STANDARD,
KTÓRY BUDZI ZAUFANIE
Autor: Adam Różański / Foto: Marcin Torbiński

Siostry Hanna Świderska-Tomalik i Dorota Serafin salon marki Aryton prowadzą od pięciu lat

W koszalińskim salonie marki Aryton klientki znajdują wszystko, co potrzebne by czuć się
elegancko i modnie, a w czasie zakupów komfortowo. Przeglądają ofertę, wybierają
i przymierzają bez presji ciekawskich spojrzeń, jak to często dzieje się w galeriach
handlowych. Salon działa w uroczym miejscu: w bocznej części pasażu Merkury,
tuż obok koszalińskiej katedry.

A

dres salonu – ulica Zwycięstwa 46 – może być nieco mylący. To
adres całego kompleksu Merkury. Do Arytonu wchodzimy zaś od
strony katedry, z cichej bocznej uliczki Bolesława Chrobrego. Zdaniem wielu koszalinian jest to jedno z najsympatyczniejszych miejsc
w mieście.
Koszaliński salon Arytonu jest królestwem Doroty Serafin i Hanny Świderskiej-Tomalik. Panie, prywatnie siostry, prowadzą go od
pięciu lat. Wcześniej pracowały razem w zupełnie innej branży –
budowlanej. Podkreślają, że w nowej czują znacznie lepiej, a praca
daje im poczucie spełnienia. O sobie mówią, że charakterologicznie
są przeciwieństwami, które wspaniale się uzupełniają w działaniu.
Obie wkładają tyle samo serca w firmę i jej rozwój. Nie ukrywają,

że często dyskutują burzliwie, ale zawsze potrafią znaleźć wspólny
mianownik. Chociaż razem pracują, także na gruncie pozazawodowym spędzają z sobą dużo czasu. Wspólnie wyjeżdżają na wakacje.
A na nich – jakże by inaczej – wspólnie szukają inspiracji i pomysłów
zastosowania we własnym biznesie.
Z takiego podglądania wyniknął wybór obecnej lokalizacji salonu. – Do wyboru tego miejsca zainspirowały nas piękne włoskie
miasta, takie jak Siena. Gdzie można w przerwie na lunch zjeść
obiad w pobliskiej restauracji, wypić kawę z koleżanką, a potem
odwiedzić ulubiony butik mieszczący się z dala od gwaru galerii
handlowych – tłumaczą. – Poruszając się w pięknej scenerii, panie
czują się zrelaksowane i wyciszone. Nasze klientki lubią do nas za-
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Do mieszczącego się w CH Merkury salonu Aryton wchodzimy od strony
ul. B. Chrobrego, skręcając z ulicy Zwycięstwa w prawo (przed katedrą)

ul. Zwyciestwa

Centrum
Handlowe
MERKURY

Urząd
Miejski

ul. Zwyciestwa

Moda Club
Katedra

ul. Młyńska

Bank

ul. 1 Maja

Rynek Staromiejski

konały się, że determinacja w dążeniu do celu zawsze się opłaca.
– Wiemy również, ze dobra marka zawsze się obroni. Zadowolone
panie wracają i polecają sklep innym. Dzięki temu grono naszych
klientek stale się powiększa. Polubiły markę i polubiły nasz salon,
a my staramy się ich nie zawieść.

ul. B. Chrobrego

glądać, choćby po to, by napić się kawy i poplotkować o modzie.
Usytuowanie salonu stwarza atmosferę intymności, dyskrecji i relaksu. Panie to doceniają.
A dlaczego Aryton, skoro na rynku tyle jest marek do wyboru?
W odpowiedzi słyszymy: – Planując usamodzielnienie się, długo zastanawiałyśmy się, jaką markę odzieżową wybrać. Odbyłyśmy sporo
spotkań z franczyzodawcami. Aryton przekonał nas przede wszystkim swoim 25-letnim doświadczeniem na rynku i standardem, jaki
oferuje. Tkaniny, z których szyje, pochodzą głównie z Włoch, zamki
błyskawiczne z Japonii, guziki Niemiec, koronki z Francji. Żadnych
półśrodków i kompromisów, jeśli chodzi o jakość. Inne ewidentne
zalety to kunszt wykonawstwa, bo konstrukcje nadal wykonywane
są ręcznie, tak jak w tradycyjnej pracowni krawieckiej. Projekty i wykonawstwo są w stu procentach polskie, a to również ma dla nas
znaczenie. Ponadto firma pomaga w szkoleniu pracowników, dzięki
czemu stają się oni profesjonalnymi doradcami klientek.
Dorota Serafin i Hanna Świderska-Tomalik Aryton wprowadziły
na koszaliński rynek w 2009 roku, czyli w szczycie kryzysu. Ale nie
żałują, bo jak mówią, dużo się nauczyły, a przede wszystkim prze-

ARYTON

Zakupy w komfortowych warunkach, bez pośpiechu i presji spojrzeń ciekawskich
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ARYTON - KOLEKCJA
JUBILEUSZOWA

A

RYTON to polska marka rodzinna, która od 25 lat tworzy kolekcje dla nowoczesnych kobiet ceniących elegancję, jakość i styl.
Wizerunek marki tworzy Patrycja Cierocka, dyrektor kreatywna,
pod której bacznym okiem powstają kolekcje w duchu nowoczesnej klasyki. Ekskluzywne tkaniny, wyrafinowane kolory oraz wysokie krawiectwo są najważniejszymi atrybutami marki. Każdy model
od pierwszej kreski projektanta, poprzez konstrukcję, dobór tkaniny oraz profesjonalne szycie jest starannie wykonany według
najwyższych standardów jakości potwierdzonych certyfikatem ISO
9001:2008 z wykorzystaniem jednej z najbardziej nowoczesnych
linii produkcyjnych w Polsce.
Kolekcja jesień-zima 2014/15 jest dla marki ARYTON szczególna, ponieważ łączy się z jubileuszem ćwierćwiecza firmy. Przez
ostatnie 25 lat marka krystalizowała swoją osobowość obserwując bieżącą modę i czerpiąc z niej klasyczne, ponadczasowe

rozwiązania z zachowaniem najwyższej jakości tkanin i wykonania. ARYTON jako dojrzała marka sięga do kultowych fasonów i
najbardziej szlachetnych materiałów, ale jak to 25-latka zadziornie
stylizuje kolekcję, aby uzyskać efekt modowej rebelii. Kolekcja
jesień-zima 2014/15 jest efektem połączenia wysokiego krawiectwa, nowoczesnych konstrukcji i wyszukanych tkanin. Inspiracje są
sporadyczne i luźno rozsypane - japońskie rękawy, gotyckie suknie, brytyjski trencz, secesyjne kołnierze, rockowe futra. Wszystko
klamrą spina charakter zbuntowanej dziewczyny z dobrego domu,
a całość dopełnia niepokojący makijaż, wymyślne uczesanie i zastosowane akcesoria.
Modele kolekcji jesień-zima 2014/15 są już w sprzedaży. W Koszalinie znajdą je panie w firmowym salonie przy ulicy Zwycięstwa
46 (Centrum Handlowe Merkury; wejście od ulicy Bolesława Krzywoustego).
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Zdjęcie/koncept: Wojciech Gruszczyński
Stylizacja:Olga Kurenna
Makijaż:Karolina Maciejewska
Pozowała:Angelika Karabin
Asystowali: Marek Brzeziński i Natalia Snoch
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Zmiana poprawia
samopoczucie
Autor: Róża Theiss / Foto: Wojciech Grela

Nie trzeba wymieniać całej garderoby, żeby zmienić styl i poczuć się pewniej. Czasami
wystarczy fachowa rada. A po tę warto zwrócić się do fachowca. Na przykład
do pani Katarzyny Blejch, która prowadzi w Koszalinie studio stylizacji
pod nazwą My Atelier Visage.

B

ohaterką pokazywanej przez nas metamorfozy w My Atelier Visage była Katarzyna Jęczkowska. Pani Katarzyna na co
dzień zajmuje się dogoterapią, a więc potrzebuje ubioru przede
wszystkim swobodnego i wygodnego. Nie musi to być jednak
strój bez wyrazu i kształtu. Niezależnie od profesji powinien
i może być dopasowany do sylwetki, maskować jej niedoskonałości. Aby pomóc zrozumieć, jakie błędy popełnia lub może
popełniać nasza bohaterka, właścicielka studia najpierw pokazała pani Katarzynie przykłady złego doboru i sposobu noszenia
ubrań.
Sama stylizacja bazowała na prywatnej garderobie bohaterki,
uzupełnionej asortymentem studia.
– Chciałam pokazać, że nie trzeba wymieniać wszystkich rzeczy,
które mamy w szafie, ale jak dobierając do nich drobny element,
na przykład pasek czy biżuterię, możemy stworzyć zupełnie nową
ich odsłonę – mówi Katarzyna Blejch. – Najważniejsze jest zachowanie odpowiednich proporcji. Nieważne czy w rozmiarze 32 czy

42, zawsze dążymy do uzyskania kobiecej sylwetki w kształcie
klepsydry. Pani Katarzyna ma nieco szerszą górę i węższe biodra,
długie, bardzo zgrabne nogi, zatem podkreśliłam jej talię, zwęziłam nieco górę i dodałam objętości w biodrach.
By wzmocnić efekt, stylistka wybrała ciemniejsze – wyszczuplające – kolory ubrań górnych, a jaśniejsze – poszerzające – w dole.
W dwóch stylizacjach wykorzystała szeroki pasek zapięty asymetrycznie i podkreślający talię, krótki naszyjnik w podobnym kolorze co buty lub szal – zawiązany w okolicy brzucha, co bohaterki
nie pogrubia, a odwrotnie – wydłuża sylwetkę.
Warto pamiętać, że znaczenie ma nawet to, jak nosimy torebki,
również one mogą nam dodać lub odjąć objętości. Jeśli nosimy
torbę w najszerszym miejscu sylwetki, obciążamy ją. Pani Kasia
może nosić torebkę albo w obrębie brzucha (jak na zdjęciu) albo
przerzuconą przez ramię, na styl listonosza. Powinna natomiast
unikać dużych toreb noszonych wysoko, w obrębie biustu.
Stylizację poprzedziła analiza kolorystyczna. – Pani Katarzyna
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jest typem chłodnym, zatem bazowałam na chłodnych barwach
– wyjaśnia Katarzyna Blejch i dodaje: – Generalnie można nosić
każdy kolor, natomiast w odpowiednim odcieniu. Źle dobrany
podkreśli niedoskonałości. Akcenty kolorystyczne nie powinny
występować w większej liczbie niż dwa – trzy.
Bohaterka metamorfozy przyznała, że najbardziej obawiała się
makijażu. Nie chciała, by był bardzo widoczny, ale za to trwały.
W  czasie metamorfozy nauczyła się szybkiego wykonania codziennego make-upu, który tuszuje niedoskonałości cery, a także tego, jak zabezpieczać skórę przed czynnikami zewnętrznymi.
W  przypadku pani Katarzyny jest to ważne, bo pracuje również
na zewnątrz – powinna zatem chronić twarz zarówno latem od
promieni słonecznych i zimą przed mrozem, a zawsze przed zanieczyszczeniami. Na zakończenie procesu stylizacji, dostała książeczkę z poradami, by mogła z nich korzystać w domu – otrzymują
je wszystkie klientki studia.
Są nimi panie w różnym wieku, o rozmaitych oczekiwaniach.

Uczą się nie tylko jak się ubierać czy malować, ale też np. jak mądrze korzystać z usług kosmetyczek czy sklepów drogeryjnych.
Sukcesem okazały się m.in. zajęcia na Uniwersytecie III wieku,
w których uczestniczyły panie w wieku 60+.
– Liczyłam, że przyjdzie dwadzieścia pań, a przyszła prawie setka – cieszy się Katarzyna Blejch. – Bardzo doceniły zdobytą wiedzę,
mówiły, że 20 czy 30 lat temu jej nie miały, a mogłyby inaczej dbać
o urodę. Zaczęły przysyłać do mnie swoje córki i wnuczki.
Stylistka przyznaje, że po mniejszych lub większych metamorfozach klientki rozkwitają.
– Prowadziłam warsztaty pod Piłą, dla kobiet z Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej poszukujących pracy – wspomina. –
Wśród nich znalazły się panie po ciężkich przejściach, które przestały o siebie dbać, malować się, modnie ubierać. Starałam się im
pokazać, jak poprawić wygląd i efekty były niesamowite. Panie nie
tylko wyglądały lepiej, ale też inaczej się zachowywały. Bo zadbana kobieta zawsze jest pewniejsza siebie.
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PAWO JESIEŃ
- ZIMA 2014/2015

Granatowy,dwuczęściowy płaszcz – kurtka składający się z małej, ortalionowej, pikowanej kurteczki i z dłuższego płaszcza zasadniczego.

N

ajbliższa zimowa kolekcja firmy PAWO jest jak zwykle przygotowana w oparciu o obserwację i analizę światowych trendów, kolekcji oraz o dane pochodzące z targów mody męskiej Pitti Uomo.
Tradycyjnie już nowoczesna odzież męska musi być lekka, komfortowa, jednocześnie elegancka ale o dużym ładunku swobody
i nonszalancji. Najważniejsze jest by zarówno forma jak i walor estetyczny ubrań odmładzały mężczyzn, nie umniejszając jednocześnie
formalnemu charakterowi całodziennych ubiorów do biura.
Podążając za nowoczesnym klimatem mody PAWO proponuje
w sezonie zimowym dopasowane do talii garnitury i marynarki jednorzędowe w bardzo modnych odcieniach niebieskiego atramentu, denimu i szarości.
Wiodącym kolorem w kolekcji będzie kolor atramentowego granatu, zastosowany jako baza i tło dla innych barw obowiązujących
w sezonie, takich jak szarość, biel, kobalt, lawenda, miodowa terakota, bordo.
Krój garniturów w dalszym ciągu eksponuje szczupłą, sportową
sylwetkę. Jest dopasowany i łączony z wąskimi spodniami.

Klapy marynarek powinny być wąskie lub o średniej, umiarkowanej szerokości, przeważnie rozwarte.
W modzie męskiej w nadchodzącym sezonie skupiać się będziemy przede wszystkim na smukłej formie garniturów, krótkich pikowanych kurtkach, dopasowanych płaszczach i szerokiej gamie koszul w atrakcyjnych wzorach tkanin, także z tzw. drobnym printem.
Kierując się optymalnym połączeniem modnych tendencji
z praktyczną funkcjonalnością przygotowaliśmy cztery główne zestawy kolorystyczne opisujące zimową kolekcja:
Każda kolekcja oprócz standardowych i ponadczasowych elementów zawiera także modne must havy – propozycje wyróżniające
się na tle kolekcji, będące super modnymi nowościami.
Zimowa kolekcja PAWO sezonu 2014/15 przedstawia wiele
atrakcyjnych propozycji łączących w sobie modę i ponadczasowy
klasyczny styl.
Projektant PAWO
Andrzej Foder
Salon PAWO mieści się w CH Atrium Koszalin
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Pikowana, granatowa lekka marynarka
z dopinaną kamizelką wypełniona
kaczym puchem, idealna jako okrycie
na chłodniejsze, jesienne dni.

Szara tweedowa marynarka z pikowanym podpinanym
przodem. Klasyka w nowoczesnym wydaniu.

Taliowane garnitury w kolorze
atramentu z nowej generacji
włókien 100 i 140

62 MODA

Granatowy,dwuczęściowy płaszcz
– kurtka składający się z małej,
ortalionowej, pikowanej kurteczki
i z dłuższego płaszcza zasadniczego.
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Nie błękitna,
nie czerwona, ale zielona
Autor: Aga Rek

Żyją zaledwie 120 dni i są sprytniejsze niż dotychczas przypuszczano. Ewenementem
jest ich ciemnozielona barwa, bo zwykle mają różne odcienie czerwonego.
Erytrocyty – niesamowite komórki naszego organizmu.

u

zdrowych osób są okrągłe, z dwoma wklęśnięciami. Po raz pierwszy opisał je Antonie van Leeuwenhoek, holenderski przyrodnik, żyjący w XVII wieku.
Początkowo skonstruowane przez niego szkła powiększające i mikroskopy służyły do oceny jakości tkanin, którymi
handlował. Jednak ciekawość świata zwyciężyła i powiększający
270 razy mikroskop posłużył kupcowi do obserwowania naczyń
włosowatych, ludzkich komórek (erytrocytów czy plemników) oraz
istot żyjących w stawach. Tworzył bardzo dokładne rysunki obrazów, które widział w powiększeniu, dlatego niektórzy uznają go za
jednego z ojców mikrobiologii.
Dziś wiemy, że nie u wszystkich ludzi czerwone krwinki mają ten
sam kształt. Anemia sierpowata, dziedziczna choroba krwi, objawia
się zmianą kształtu erytrocytów na półksiężycowaty. Okazuje się także, że nie wszyscy ludzie muszą mieć ten sam kolor, nomen omen,
czerwonych krwinek. Żywym dowodem jest pewien Kanadyjczyk,
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którego historię lekarze opisali w prestiżowym czasopiśmie medycznym „The Lancet”.
Arystokratyczna… zieleń?
Podczas operacji lekarze u 42-letniego pacjenta z Kanady zauważyli coś niezwykłego – jego krew, zamiast barwy ciemnoczerwonej,
miała ciemnozieloną. Barwę erytrocytom nadaje czerwone białko
– hemoglobina, dlatego uczeni podejrzewali, że zmiana koloru krwi
spowodowana jest zmianą barwnika wewnątrz krwinek. Co ciekawe, w przyrodzie można spotkać zwierzęta z zieloną krwią, spowodowaną obecnością chlorokruoryny. Barwnik ten występuje jednak
wyłącznie u pierściennic, nie u człowieka.
Jak się okazało po wykonaniu szeregu badań, krew Kanadyjczyka niezwykłą barwę zawdzięczała sulfhemoglobinie (SHb lub SulfHb), czyli zielonej, niezdolnej do przenoszenia tlenu odmianie hemoglobiny. W związku tym centralnie koordynowany atom żelaza
został zastąpiony przez atom siarki. Z tej zamiany wynikają różnice
w przenoszeniu tlenu i barwie białka.
Podstawienie to miało miejsce w erytrocytach mężczyzny jako
wynik nadużywania sumatriptanu, popularnego leku przeciwmigrenowego. Pięć tygodni po jego odstawieniu kolor krwi pacjenta
wrócił do normy i nie było śladów po sulfhemoglobinie.
Sprytne krwinki
Około 300 lat minęło od pierwszego opisu zasad krążenia krwi
w ludzkim organizmie do zastosowania krwi w lecznictwie. Jeszcze
więcej czasu zajęło znalezienie mechanizmu, dzięki któremu czerwone krwinki docierają z tlenem do wszystkich komórek organizmu.
Naukowców intrygował fakt, że erytrocyty potrafią przenikać
przez naczynia włosowate, mimo że średnica tych kapilar jest niejednokrotnie mniejsza niż średnica krwinki. Na to nurtujące pytanie
odpowiedź udało się znaleźć naukowcom z amerykańskiego Massachusetts Institute of Technology (MIT), którzy pracowali pod kierownictwem prof. Subra Suresha. Odkryli oni, że czerwone krwinki,
zbliżając się do kapilary, zmieniają swój kształt, upodabniając się do
pocisku. Mijając zwężenie, powracają do swojego kształtu.
Taka zmiana możliwa jest dzięki przebudowaniu białek cytoszkieletu komórki. Rozpad wiązań między budującymi sztywną strukturę
erytrocytu proteinami powoduje przyjęcie przez krwinkę postaci
ciekłej. Zrozumienie tego mechanizmu przybliża nas do znalezienia lekarstwa na choroby, utrudniające zmianę kształtu czerwonej
krwinki, takie jak chociażby malaria. Zainfekowane zarodźcem malarii erytrocyty nie potrafią przenikać przez naczynia włosowate, co
może powodować miejscowe obumieranie komórek.
Te wytwarzane w szpiku czerwonym komórki ludzkiego ciała są
bardziej interesujące niż dotychczas przypuszczano. Odkrycie naukowców z MIT pokazuje, jak jeszcze niewiele wiemy o naszym ciele i jak wiele pozostaje do odkrycia.
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Głupiejemy coraz
inteligentniejsi?
Autor: Wiktor Mazurek

Masz problemy ze skupieniem uwagi na dłuższym tekście, a Twoje wypowiedzi stają się
coraz krótsze i uboższe? Nie sięgnąłeś w tym roku po książkę z prawdziwego zdarzenia?
Nicholas Carr przekonuje, że ogłupienie społeczeństwa dokonało się poprzez rozwój
nowoczesnych technologii. Jak zatem wytłumaczyć obserwowany ciągły wzrost
inteligencji u ludzi na całym świecie?

Plastyczna glina?
Dwa lata później tezy zaprezentowane w artykule zostały przez Nicholasa Carra rozwinięte w książce, która na rynku polskim ukazała
się w 2012 r. pod tytułem „Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz
mózg”. Autor dowodzi w niej, że ludzki mózg jest plastyczną strukturą, ulegającą zmianom pod wpływem różnych bodźców i warunków środowiska. Zmiany
wywołane przez nowoczesne technologie doprowadziły do wyodrębnienia
się dwóch rodzajów ludzi:
człowieka
czytającego
(Homo legens) oraz człowieka sieciowego (Homo
irretitus). Nicholas Carr
dowodzi, że różnice pomiędzy tymi typami są nie
tylko społeczne, lecz również biologiczne. Człowiek
sieciowy ma mieć inaczej
zbudowany mózg niż człowiek czytający. Homo irretitus jest względem Homo legens rozwojowym regresem, powrotem do rozwojowej fazy zbieracza – tym razem zbieracza informacji.
Tyle, że te informacje są znacznie spłycone – najczęściej człowiek
sieciowy nie zdaje sobie sprawy z szerszego kontekstu danych, które udało mu się zebrać. Bo do jego znajomości potrzebna byłaby
dłuższa nauka i doświadczenie, które nużą użytkownika Internetu.
Czasy się zmieniają, my nie
Tuż po amerykańskiej premierze książki Nicholasa Carra w „The
New York Times” ukazała się polemika z tezami stawianymi w książce. Autorem artykułu był Steven Pinker, amerykański psycholog, badacz procesów poznawczych. Wytykał on Carremu poważne błędy

w rozumowaniu. Owszem, ludzki umysł zmienia się pod wpływem
doświadczenia, lecz podstawowe funkcje, dotyczące przetwarzania
informacji, są zakodowane w naszych genach – a te nie tak łatwo
jest zmienić w tak krótkim czasie, jaki minął od rozwoju nowoczesnych technologii. Jest to dowodem na to, że mózg nie jest aż tak
plastyczną strukturą jak niektórzy by chcieli.
Steven Pinker wyśmiewał w swoim tekście bezzasadność obaw
osób ostrzegających przed zgubnymi skutkami korzystania z komputera i Internetu. Porównał je nawet do przedstawicieli społeczności przednaukowych, które grzmiały, że „jesteś tym, co jesz” – jeśli
chcesz być odważny zjedz serce wroga. Dodatkowym argumentem, przeczącym tezom Nicholasa Carra, jest obserwowany efekt
Flynna.
Inteligencja wciąż w górę
Gdy przed laty opracowywano miernik ludzkiej inteligencji, zastosowano taki test, aby średnia inteligencja w społeczeństwie
wynosiła około 100 punktów. Zgodnie z gaussowskim rozkładem,
osób wybitnie inteligentnych i głupich było mniej
więcej tyle samo, zaś
większość osób mieściło
się w przedziale od 80 do
120 punktów. Wieloletnia
analiza danych dotyczących poziomu inteligencji
w społeczeństwach na całym świecie pokazała, że
ogólny poziom IQ wciąż
systematycznie wzrasta.
Czy oznacza to, że jesteśmy mądrzejsi niż nasi
przodkowie?
Wszystko zależy od
tego, jak na te wyniki spojrzymy. Nasze mózgi nie mają większego potencjału do koncepcyjnego myślenia niż mózgi naszych
poprzedników, lecz jednocześnie następuje wzrost mentalnych
zdolności pozwalających lepiej radzić sobie ze złożonością nowoczesnego świata. Ten ciągły wzrost IQ na całym świecie został nazwany efektem Flynna od nazwiska profesora politologii, Jamesa
R. Flynna, który po raz pierwszy zauważył tę prawidłowość.
Wydaje się zatem, że nowoczesne technologie nie są naszym
wrogiem, lecz sojusznikiem w ciągle zmieniającym się świecie.
Dziś, gdy tempo życia wzrosło, znacznie pożyteczniejsze zdają się
być zdolności do szybkiego znalezienia istotnych informacji niż dogłębna znajomość danego zagadnienia. Co nie oznacza, że aż tak
mocno oddaliliśmy się umysłowo od naszych przodków.
Fot. Materiały prasowe

w

2008 r. Nicholas Carr, amerykański pisarz
i dziennikarz, opublikował w piśmie „The
Atlantic” tekst zatytułowany „Czy Google
nas ogłupia?”. Udowadniał w nim, na własnym przykładzie, jakie zmiany w pracy jego mózgu wywołał Internet. Twierdził, że w wyniku ciągłego używania nowoczesnych
technologii zmniejszyła się jego zdolność do czytania dłuższych
tekstów, co zostało zrekompensowane przez zdolność do szybkiego wyszukiwania informacji. Tekst ten wzbudził wiele kontrowersji
i otworzył dyskusję o wpływie komputera i Internetu na życie współczesnego człowieka.

Zapraszamy do współpracy
gabinety stomatologiczne
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Wieś filmowa
Autor: Anna Makochonik

Słowa „film” i „wieś”, wydawałoby się, słabo do siebie pasują. A jednak – w Sianowie
fantastycznie udał się pierwszy Festiwal Filmów Wiejskich (20-23 sierpnia br.).
Przyszłoroczna edycja wystartuje pod bardziej uniwersalną nazwą Folk Film Festiwal
(FFF). Ma bowiem promować folklor i kulturę ludową w najróżniejszych obliczach
- od tradycyjnego po awangardowy.

p

omysł na festiwal filmów o tematyce wiejskiej zakiełkował w głowie organizatorów przed kilkoma laty. Ziścił się w sierpniu, proponując widzom
nie tylko wrażenia nie tylko filmowe, ale też imprezy towarzyszące. Na wieczornej scenie festiwalowej pojawiła się energetyczna darłowska
formacja Zgagafari oraz Sloviansky – zespół kultywujący muzykę ludową Słowian z całej Europy, z pewnością znany
miłośnikom folku. Ostatniego dnia, w Parku Miejskim, już pod gołym
niebem pojawiły się teatry uliczne. Dzieci zaczarował słynny i utytułowany Teatr Pinezka, od 1980 roku bawiący nie tylko najmłodszych
widzów z całego świata. Z poważniejszym, filozoficznym i widowiskowym spektaklem „Serce Don Juana” wystąpiła równie znana krakowska Scena Kalejdoskop. Królowały jednak wydarzenia filmowe.
Sceny wiejskie
Repertuar filmowy festiwalu powstał przy założeniu, że w pierwszej edycji FFF powinien znaleźć się kanon polskich dzieł filmowych
o tematyce wiejskiej. Trylogia Sylwestra Chęcińskiego opowiada-

jąca losy Pawlaków i Kargulów to na tę okazję wybór oczywisty,
tym bardziej że reżyser był gościem specjalnym imprezy. Ponadto
w kinie Zorza wyświetlony został „Żywot Mateusza” i Konopielka”.
Witolda Leszczyńskiego, „Pieniądze to nie wszystko” Juliusza Machulskiego oraz „Wesele” Andrzeja Wajdy.
W sekcji dziecięcej także znalazła się klasyka polskiego filmu rysunkowego – seria „Wędrówki Pyzy”, fabularna wersja przygód Kota
Filemona z 1991 r., wybór kreskówek Studia Filmów Rysunkowych
z Bielska-Białej i warszawskiego Studia Miniatur Filmowych, a także długometrażowe fabułay „O dwóch takich co ukradli księżyc”
w reżyserii Jana Batorego oraz „Historia żółtej ciżemki” w reżyserii
Sylwestra Chęcińskiego. Maluchy na wielkich pufach w sali bibliotecznej sianowskiego Centrum Kultury codziennie oglądały – często pierwszy raz w życiu – ulubione kreskówki i filmy z czasów dzieciństwa rodziców.
Pierwsze Kokofy za płoty
Organizatorzy FFF nie ukrywają, że do konkursu Krótkich Filmów o Wsi „Kokofy”. przystępowali z obawami. Forma niełatwa, bo
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Sławuski z Wrocławia za film pod tytułem „Kogucik”. Werdykt był
jednomyślny.
Sylwestrów dwóch
autorzy-amatorzy mieli do dyspozycji jedynie minutę na opowiedzenie historii o wsi, choć mogli ją zrealizować dowolnym narzędziem. Zaskoczyła liczba nadesłanych prac – 43 filmy, a także ich
poziom artystyczny. Znalazły się wśród nich animacje, wypowiedzi
publicystyczne, formy eksperymentalne i wysmakowane wizualnie
impresje, a także znakomite króciutkie fabuły opowiadające o wsi
sielskiej, tej ze wspomnień lub całkiem współczesnej. Doskonale
wpisały się tym samym w ideę Folk Film Festiwalu, mającego ambicję pokazania nie tylko tradycji wiejskiej, ale również zmian jakim
dzisiejsza wieś podlega.
Jury, któremu przewodniczył prof. Jacek Ojrzanowski, dyrektor
Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej, po długich obradach nagrodziło sześć filmów. Pierwsza nagroda trafiła do Marcina Burbo z Warszawy za piękny i sentymentalny film pod tytułem
„Heca”, który dedykował swojej ukochanej babci. Drugą nagrodę
otrzymała Monika Dovnar z Witomierza za film „O sonku co zajść
nie kciało” (film otrzymał też wyróżnienie specjalne dyrektora Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej). Trzecią nagrodę jury
przyznało Mateuszowi Walczakowi z Wejherowa za film pod tytułem „Last”. Wyróżnienia dostali: Mateusz Walczak za film pod tytułem „Wieś”, Joanna Janiuk z Warszawy za film „Polska wieś”, Maciek

To, że dwaj festiwalowi goście specjalni mają takie samo imię to
przypadek, ale już ich wybór przypadkowy nie był. Sylwester Maciejewski, serialowy Solejuk, jest doskonale znany kilkumilionowej rzeszy widzów z produkcji „Ranczo”; zagrał też w pokazywanej w czasie
festiwalu komedii „Pieniądze to nie wszystko”. Wspomniany już Sylwester Chęciński to twórca nie tylko kultowej trylogii „Sami swoi”,
„Nie ma mocnych” i „Kochaj albo rzuć”, ale też „Wielkiego Szu” czy
„Rozmów kontrolowanych”. Oba spotkania – prowadzone przez Piotra Pawłowskiego – zgromadziły komplet publiczności. Oba pełne
były anegdot z planów filmowych. Sylwester Maciejewski wyjaśnił
m.in. czy wieś Jeruzel, gdzie realizowane są zdjęcia do „Rancza”, ma
swoją ławeczkową reprezentację oraz przybliżał bukiet wina Mamrot. Sylwester Chęciński wyjaśniał natomiast, jak na planie „Kochaj,
albo rzuć” znalazł się Jimi Carter i dlaczego bez Wacława Kowalskiego nie byłoby „Samych swoich”. Finałem tego spotkania było
odegranie słynnej sceny z płotem – garnki tłukł burmistrz Sianowa
Maciej Berlicki w asyście Jarosława Rzepy, członka zarządu województwa zachodniopomorskiego i rozbawionego reżysera. Wcześniej twórca odebrał Złotego Kokofa za całokształt twórczości.
Przygotowania do drugiej edycji FFF już się rozpoczęły.
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Nowości i hity
Wydawnictwa Znak
Richard Lloyd Parry
„Ludzie, którzy jedzą ciemność”
Parry to brytyjski dziennikarz, korespondent londyńskiego „The Times” i szef tokijskiego biura gazety, dla której pracuje
już od przeszło dekady. Wcześniej przez
siedem lat raportował wydarzenia z Azji
dla „The Independent”. Zajmował się
dziennikarstwem, odkąd skończył studia
w oksfordzkim StPeter’s College w 1990
roku. Początkowo przez cztery lata pisząc
jako freelancer z Londynu, a później krążąc
po Japonii przy okazji prac nad przewodnikiem. Zainteresował się Dalekim Wschodem przez przypadek –
w 1986 roku wziął udział w telewizyjnym turnieju „Blockbusters”,
gdzie wygrał podróż do Japonii. W  2005 roku otrzymał nagrodę
dla najlepszego korespondenta zagranicznego przyznawaną przez
program „What The Papers Say” stacji BBC2. Rok później jego
pierwsza książka „In the Time of Madness”, zapis upadku reżimu
Suharto i niepokojów związanych z separacją Timoru Wchodniego, została wyróżniona nominacją do nagrody Dolman Best Travel
Book Award. Książka „Ludzie, którzy jedzą ciemność”, znalazła się
natomiast w finale konkursu Orwell Prize, a wcześniej była na liście
kandydatów do nagrody Samuela Johnsona.
Odwiedzić Tokio, ponoć najbardziej intrygujące miasto świata, to
marzenie wielu Europejczyków. Dwudziestojednoletnia Lucie także pragnęła takiej przygody. Japonia, o której niewiele wiedziała,
wydawała się wspaniałym miejscem do życia, a praca hostessy – łatwa i przynosząca duże pieniądze. Pewnego dnia Lucie znika, a tajemniczy głos w słuchawce twierdzi, że wstąpiła do sekty. Jednak
jej przyjaciele i rodzina nie mogą w to uwierzyć. Co tak naprawdę
wydarzyło się w najbezpieczniejszej metropolii świata? Tokio z tej
książki to miasto, które pochłania, jest trudne do zrozumienia dla
Europejczyków i ukrywa przed nimi swoje bardzo mroczne strony.
Razem z autorem poznajemy nocne życie tokijskiej dzielnicy czerwonych lampionów – Roppongi, w której białe dziewczyny zabawiają japońskich biznesmenów, a do klubów naganiają klientów
Nigeryjczycy. Są narkotyki, jest seks, jest zbrodnia.

Katarzyna Pisarzewska
„Zmowa milczenia”
Autorka to wschodząca gwiazda polskich kryminałów. Jest przede wszystkim
znana z pełnych humoru opowieści o żonach nieudolnych mafiosów „Halo Wikta!”
i „Wikta, ratuj”. Została za nie doceniona
i otrzymała w 2002 roku nagrodę główną
konkursu Złote Pióro, za najlepszą współczesną książkę dla kobiet. „Zmowa milczenia” podobnie jak „Zbieg okoliczności”
nie jest typową lekturą rozrywkową, lecz
powieścią
psychologiczno-kryminalną.
Co ciekawe, Pisarzewska, zanim na dobre zajęła się pisarstwem,
pracowała m.in. jako ankieterka, socjolog, kwiaciarka, a także jako
wolontariuszka w Stowarzyszeniu Centrum Wolontariatu, Fundacji
Promocji Kobiet oraz w Domu Dziecka w Chotomowie. To właśnie
dzięki doświadczeniom wyniesionym z poprzednich zajęć potrafi
z dużą lekkością tworzyć niezapomniane portrety psychologiczne
swoich bohaterów.
„Zmowa milczenia” to kryminał i powieść obyczajowa w jednym,

PRESTIŻOWE książki
napisany przez kobietę, która jest szczególnie wrażliwa na detal, relacje międzyludzkie, rozumiejącą polską prowincję. Małe, niepozorne i spokojne miasteczko, takie jakich wiele w Polsce. Bohaterowie
to ludzie z krwi i kości, których może znać każdy z nas. A tajemnicze
i mroczne zdarzenia z Gosztowa mogą wydarzyć się w każdym małym polskim miasteczku. Autorka pokazuje, że polski nurt kryminalny nie jest lustrem, odbijającym bezrefleksyjnie nagłówki z pierwszych stron gazet. Historia dwóch z pozoru różnych morderstw
niesie za sobą mocne wątki społeczno-psychologiczne.
Każdy nosi w sobie jakiś sekret. Niektóre są jednak mroczniejsze
od innych. Książkowe Gosztowo to mała miejscowość, w której spokojne życie mieszkańców toczy się w sennym rytmie codziennych
rytuałów. Szkoła, praca, wizyta w miejscowym supermarkecie, niedzielna wyprawa do kościoła. Młodzi marzą tylko o wyjeździe, starsi
trwają w życiowym letargu. Kiedy jednak w zagadkowych okolicznościach zginie młody chłopak, poruszeni tym faktem mieszkańcy
powoli zaczną ujawniać swoje zupełnie inne, nieznane oblicze. Sierżant Maria Gajda, by rozwiązać sprawę, będzie musiała zmierzyć
się z demonami drzemiącymi za sielankową fasadą prowincjonalnej społeczności. Nie mniejszym wyzwaniem będzie dla niej poradzenie sobie z prywatnymi problemami. Kontakt z toksyczną matką
komplikuje dodatkowo jej i tak już niełatwe relacje z mężczyznami.
Gęsta atmosfera najnowszej książki Katarzyny Pisarzewskiej, łączącej wciągający kryminał z opowieścią obyczajową, przywodzi na
myśl tę znaną ze skandynawskich kryminałów. Tutaj też nic nie jest
takie, jakim wydaje się na początku.

Ewa Stachniak
„Cesarzowa nocy. Historia Katarzyny Wielkiej”
Fascynujący portret Katarzyny Wielkiej
jako kobiety rozdartej pomiędzy głosem
serca a rozsądku. Kobiety mającej marzenia, pragnącej miłości, walczącej ze słabościami i namiętnościami. Autorka prezentuje mało znane fakty z prywatnego życia
carycy, odkrywa przed światem nieznaną
twarz jednej z najpotężniejszych kobiet
świata.
Kiedy młodziutka księżniczka Zofia przybyła na cesarski dwór, by poślubić przyszłego cara Piotra III, jej życie przestało należeć tylko do niej. Jej nieszczęśliwe małżeństwo było niewyczerpanym tematem dworskich
plotek, a gdy szła pałacowymi korytarzami, setki par oczu usiłowały
przeniknąć jej suknię i odgadnąć, czy wreszcie udało jej się zajść
w ciążę, by dać Rosji upragnionego następcę tronu. Jako caryca
Katarzyna szybko nauczyła się ukrywać wszystkie radości i smutki,
bo każda słabość mogła zostać wykorzystana przez przeciwników
w politycznej grze. Mimo to władczyni pozostała kobietą z krwi i kości, pełną trosk, marzeń i namiętności. Jak udawało jej się dokonać
trudnych wyborów pomiędzy głosem serca a racją stanu? Czy władza i korona były dla niej ważniejsze niż rodzina i miłość? „Cesarzowa nocy” to opowieść ukazująca nieznane, prywatne oblicze jednej
z najpotężniejszych władczyń w dziejach. Intymna spowiedź cesarzowej, która miała wszystko, czego zapragnęła… a może wszystko,
prócz najważniejszego?
„Książka Stachniak jest nie tylko ciekawym portretem kobiety
i epoki, ale i wciągającą opowieścią erotyczną” (Justyna Sobolewska, „Polityka”). „W tym świecie niewiele jest miejsca na sentymenty. Bohaterki Stachniak bywają namiętnie zakochane, ale zawsze
w mężczyznach, którzy mogą im dać coś konkretnego. Choćby
tylko pamięć potomnych. Miłość wygasa wraz z nadzieją na dalsze
zyski. Jeśli coś trwa, to seksualna przyjemność” (Eliza Szybowicz,
„Gazeta Wyborcza”). „Solidny research i spokojne, ale czułe pióro
autorki gwarantują przyjemność czytania w świąteczne leniwe popołudnie” (pisarka Olga Tokarczuk).

KULTURA 73
Michelle Knight
„Znajdź mnie”

lia, Kanada). W  Stanach Zjednoczonych w ciągu kilku pierwszych
dni rozeszło się ponad 200 000 egzemplarzy.
To, co spotkało Michelle, mogło przydarzyć się każdemu. Nie
zachowała się nierozważnie, nie zaufała obcej osobie, nie prowokowała. Po prostu pewnego dnia spotkała ojca swojej koleżanki,
który zaproponował, że ją podwiezie. Jej historia to przede wszystkim opowieść o nadziei. Bita, gwałcona i głodzona nie pozwoliła się
złamać. Wciąż na nowo podnosiła się i wybierała życie. Jej książka
jest nie tylko świadectwem tego, co przeżyła, ale też apelem, byśmy
reagowali, gdy obok dzieje się coś niepokojącego.

Prawdziwa historia kobiety 11 lat więzionej w domu psychopaty, jednej z trzech
przetrzymywanych przez „Potwora z Cleveland”. Została porwana jako pierwsza
i przebywała u oprawcy najdłużej. Ariel
Castro został skazany na dożywocie i 1000
lat więzienia. Postawiono mu 977 zarzutów, w tym morderstwa, gwałtu, porwania.
Wkrótce po wyroku popełnił samobójstwo.
„Niewidzialna – taka się czułam przez
niemal cztery tysiące dni, które spędziłam w norze Ariela Castro.
Codziennie myślałam tylko o tym, żeby wrócić do swojego synka,
Joeya. Zanim mi się to przytrafiło, nie wierzyłam, że każdy może
zostać porwany. Teraz wiem, że może to spotkać wszystkich. Wszędzie. O każdej porze. Tego letniego dnia, kiedy to ja padłam ofiarą
porywacza, niewielu się tym przejęło. Nikt nie zorganizował czuwania. Nie trąbiono o tym w wiadomościach. Ani rodzina, ani sąsiedzi
nie porozklejali plakatów. Życie toczyło się dalej, jakbym nigdy nie
istniała. Miałam wrażenie, że krzyczę ile sił w płucach, ale nikt mnie
nie słyszy. (…) Tak, doświadczyłam najgorszych okropności, jakie
mogą spotkać istotę ludzką, ale moja historia to przede wszystkim
opowieść o nadziei. Chociaż ten potwór mnie więził, głodził i bił,
nie zdołał całkowicie mnie złamać. Wciąż na nowo się podnosiłam
i wybierałam życie. Teraz opowiem wam, jak to zrobiłam” – pisze we
wstępie Michelle Knight.
Ta książka w chwili publikacji znalazła się natychmiast na 1. miejscu list bestsellerów w USA i Kanadzie oraz w kolejnych krajach,
gdzie ją wydano (Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, AustraR
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Malcolm Gladwell
„Dawid i Goliat”
Jak skazani na niepowodzenie mogą
pokonać gigantów? Jak skutecznie przekuć swoje słabe strony w atuty? Co zrobić
kiedy na drodze do sukcesu stoi silniejszy
przeciwnik? Jak pokonać rywala, obracając
jego siłę przeciw niemu? Znakomita, oczekiwana z niecierpliwością książka Malcolma Gladwella przekonująco odpowiada
na powyższe pytania. Autor po raz kolejny
w zaskakujący sposób przełamuje schematy myślowe i pozwala uwierzyć, że nie
ma takich „gigantów”, z którymi nie można wygrać. Biblijny Dawid
nie powinien przecież był zwyciężyć z Goliatem, a jednak mu się
to udało. Inspirujące historie ludzi, którzy musieli walczyć o swoje
z pozornie niepokonanym przeciwnikiem, Gladwell analizuje z właściwą sobie błyskotliwością, podsuwając bezcenne wnioski i rady.
Z wielką zręcznością łączy intrygujące historie spektakularnych zwycięstw z arcyciekawym poradnikiem na temat sztuki konfrontacji.
L

A

M

A

Podręczniki szkolne Podręczniki językowe
Lektury

Pomoce Dydaktyczne

Słowniki
Beletrystyka

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

EDUKACJA

WY DAWNICTW O
N AU KO WE
PWN

http://www.cegielski.com.pl

74 FELIETON

z

Kudłaty czy łysy?
nowu Malinowski przyszedłeś do szkoły
zarośnięty jak dzik jakiś! - mówiła w liceum
nauczycielka matematyki na widok Jasia.
Jasiek orłem nie był, więc zwieszał głowę,
mamrocząc coś pod nosem. - Siadaj, pała!
I ogol się na następny raz, nie będę takiego lekceważenia tolerowała...! Tak, tak -

zarost to nie przelewki.
Jasiowi należy się sprawiedliwość: jak sam przyznawał, po maszynkę do golenia zmuszony był sięgnąć po raz pierwszy w wieku lat 12.
Nie wiadomo co tam miał w genach, ale, za przeproszeniem, morda
zarastała mu wprost w oczach. Kiedy rano, przed wyjściem do szkoły,
golił się w domu, to na matematyce był już całkiem zarośnięty.
Uspokajam jednak - jakoś zdał maturę, zdał egzaminy na studia i
ukończył je w terminie. Dodać należy, że już na pierwszym roku, co
jest poniekąd zrozumiałe, przestał się golić. Efektem była wprost biblijno-zbójnicka broda. O jej rozmiarach i fakturze niech świadczy fakt,
że upychał w nią, jak naboje do magazynka, 20 papierosów, a puste
pudełko wyrzucał. Jak chciał zapalić, to wyjmował ćmika z brody.
Słowacki biolog, Pavel Prokop, postanowił zbadać preferencje kobiet na okoliczność owłosienia faceta. Badania przeprowadził na 200
Słowaczkach i 200 Turczynkach. Zakładał bowiem, że stosunek kobiety do męskiego owłosienia zależny jest od występowania w brodzie
czy innym zaroście wszy lub innych pasożytów. Zauważył przedtem,
że w Turcji wskaźnik chorób przenoszonych przez pasożyty (malaria,
gorączka tropikalna) jest znacznie wyższy niż na Słowacji. A Słowacja
ze względu na klimat nie boryka się z tak poważnymi problemami.
Eksperyment polegał na tym, że każdej z badanych kobiet (kto
płaci za takie badania naukowe, swoją drogą?), pokazywano dwa
wielkie zdjęcia. Na jednej fotce widziały zarośniętą klatę jakiegoś faceta, a na drugim - ten sam tors w wersji wygolonej do gołej skóry.
Dziewczyny zaś miały wskazać, która fota przedstawia faceta bardziej
atrakcyjnego seksualnie. Dzielny słowacki eksperymentator kombinował, że Turczynki w obawie przed wspomnianymi insektami będą
wolały golasa, a Słowaczki - małpoluda. Niestety, jak to często bywa
w działalności naukowo-badawczej, przyszło rozczarowanie.
Niezależnie od narodowości dziewczyny w 80% uznały, że golas
jest atrakcyjniejszy. Jedynie co piąta (zarówno Turczynka jak i Słowaczka) uznała, że włochacz jest bardziej sexy i wszy nie mają z tym
nic wspólnego. Naukowca to nie zraziło: - Jedno badanie i to przeprowadzone wyłącznie w dwóch krajach to za mało aby uznać „hipotezę unikania pasożytów” za nieprawdziwą, dlatego należy dokonać
analiz w większej i szerszej liczbie krajów – podsumował Pavel Prokop
i zapewne zabrał się za zbieranie funduszy celem kontynuacji swoich
wiekopomnych badań.
Tendencja „na łysego” opanowała współczesne społeczeństwa i
autor uznaje, że jest to niebezpieczne dla zdrowia, a kto wie, może i
dla życia człowieka. Spójrzmy naukowo (Prokop może być naukow-
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cem, to ja też): nie po to w trakcie ewolucji pozostawiliśmy sobie tych
parę miejsc z włosami, żeby je teraz - w imię jakiejś durnej mody golić czy wręcz wyrywać! Spójrzmy na przykład owłosienia pod pachami oraz, że tak powiem, w gaciach. Nie wydaje się wam to dziwne,
że natura zrezygnowała z gęstych włosów prawie wszędzie, ale nie
tam? Już tłumaczę dlaczego tak postąpiła: właśnie tam, pod skórą
występują najliczniej nasze węzły chłonne. A co one w ogóle robią?
A wytwarzają przeciwciała stanowiące amunicję obronną naszych
organizmów.
I teraz tak: w miejscach newralgicznych natura zadbała o instalację
pozwalającą na ogrzewanie i wentylację. Po to włosy pod pachami i
w pachwinach. Zarost nie pozwala na bezpośrednie przyleganie części ciała, następuje wymuszona cyrkulacja powietrza. Ale nie, ludzie
(głównie kobiety, ale nie tylko): cap za golarkę i szuru-buru, na łyso.
A potem jeszcze zaklejają pory skóry jakimiś podejrzanymi kosmetykami, żeby tylko smrodu nie było. A węzły? Węzły nieważne, węzły
mogą być maltretowane, węzłów nie widać, wstydu nie ma!
Kompletnie bez sensu jest również każda ingerencja w brwi, rzęsy
i włosy w uszach i nosie! One nie mają być ładne, one mają być funkcjonalne! Brwi i rzęsy chronią nasze oczy, są zasiekami zatrzymującymi wrogie nam paprochy, pyłki, małe owady i wszystko, co narazić
na szwank mogłoby źrenicę naszego oka! Na przedramionach i na
nogach dorosły człowiek również posiada - szczątkowe, ale wystarczające, by spełniać swoją funkcję - owłosienie. Niestety, również ono
coraz częściej wpada pod ostrze golarki, depilatorki czy rwane jest w
bestialski wręcz sposób z jakimś woskiem czy inną smołą piekielną.
Wiecie po co one są? A znacie powiedzenie: włosy stanęły mi
dęba?! Wskutek przestrachu lub innego szoku organizm w ułamku
sekundy wprowadza kontratak. Fazą pierwszą jest zapewnienie dowodzenia czyli podniesienie włosów na głowie. Dzięki temu wentylacja jest pełniejsza, a schłodzony główny procesor, czyli mózg, może
efektywniej pracować. Na rękach i nogach podnoszą się zaś w przypadku nagłego oziębienia. Przecież „gęsia skórka” to nic innego jak
postawienie włosów na sztorc. Paradoksalnie w tym przypadku ma
to znaczenie zatrzymujące ciepło, gdyż powietrze jest - w pewnych
warunkach - znakomitym izolatorem. Współczesny człowiek jednak
nic sobie z tego nie robi, wyrywa je, goli, usuwa.
Manewry zatem z włosami to u współczesnego człowieka zajęcie
pozbawione elementarnego sensu. Usuwamy potrzebne kłaki, a niepotrzebne - doczepiamy. Pomijam tu już kobiety, które wszak muszą
wciąż i wciąż na przeróżne sposoby wabić samców celem przedłużenia gatunku. Jednakże widok łysiejącego faceta układającego włosy
„na zaczeskę” budzi tylko litość. Jesteś facetem?! Łysiejesz?! Trudno,
bierz to na klatę, ogol się na łysą pałę, wstydu żadnego nie ma. Ale
nie - niektórych typów się nie przekona. Nie dość, że przylizuje do
łysiny resztki znad uszu to jeszcze - jak który bogatszy - wszczepia
sobie na czerepie, w równych rządkach, nowe włosy. I myśli, że od
razu Apollo. O, męska naiwności.

Polonista po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, dziennikarz, redaktor.
Pracował m.in. w Wielkopolskiej Telewizji Kablowej, kierował uruchomieniem redakcji Telewizji Kablowej Koszalin MAX. Od lat na emigracji – z wyboru, nie konieczności.
Mieszka w Irlandii. Regularnie publikuje w prasie polonijnej i krajowej.
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Kwestionariusz Biznesowy
Urszula Jeger - właścicielka firmy MULTIPROFIT. O sobie mówi: „Od 20 lat prowadzę własną
działalność. Mam ukończone trzy fakultety i ciągle się uczę. Moją pasją są ubezpieczenia, które powinny według mnie być jednym z najważniejszych celów w życiu każdego człowieka,
gdyż chronią nas przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń. Ubezpieczamy się bo chcemy
zabezpieczyć siebie, albo swoich najbliższych, których kochamy. Prowadzę wraz z mężem gospodarstwo agroturystyczne nad morzem - AGROCHŁOPY. Propagujemy zdrowy i aktywny
tryb życia, w zgodzie z naturą. Jestem fanką branży MLM. Promuję produkty dla zdrowia i urody firmy Betterware Polska. Multiagencja ubezpieczeniowa, którą prowadzę, jest od wielu lat
członkiem Północnej Izby Gospodarczej. Aktywnie działam w wielu Komisjach przy PIG, w tym
Komisji Charytatywnej. Jestem jako firma członkiem prestiżowego Klubu Uczciwych.”
Kiedy byłam dzieckiem, chciałam zostać...
…baletnicą.
W szkole…
… grałam pierwsze skrzypce.
Moja pierwsza praca...
…pracowałam jako kontystka w banku.
Pierwsze zarobione pieniądze...
…wydałam na buty.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
…potrzebna jest konsekwencja w działaniu.
Dobry szef...
… chwali podwładnych za najmniejsze nawet osiągnięcia.
U pracowników cenię...
… punktualność, chęć do uczenia się i doskonalenia.
Kogo bym nie zatrudnił...
… utracjusza własnego czasu.
Prywatnie jestem...
… romantyczką.
Dzień zaczynam...
… od trzech głębokich wdechów przy otwartym oknie,
bez względu na pogodę .
Rodzina...
… jest dla mnie najważniejsza.
Zawsze znajdę czas...
… dla rodziców.
Moim marzeniem jest...
… w wieku 62 lat wsiąść na motocykl Sokół i przewieźć tatę.

Urszula Jeger angażuje się w inicjatywy charytatywne. Na zdjęciu
- jako modelka podczas wiosennego pokazu mody, z którego
dochód został przekazany koszalińskiemu hospicjum dziecięcemu

Kiedy nie pracuję…
… bawię się z psami i kotami.

Sport jest dla mnie...
… najlepszą formą relaksu.

Moje hobby to…
… jazda na rowerze w towarzystwie moich psów.

Dewiza , którą chcę przekazać innym…
…”Nigdy nic nie musisz, ale zawsze wszystko MOŻESZ!”

76 BIZNES

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie

NBP, czyli Nasze
Bezpieczne Pieniądze
Autor: Anna Gąsiorowska (Agnegocjator.pl), liderka Grupy NBP

Czyje są pieniądze? Państwa, które je emituje i pewną ich część pobiera w postaci
podatków? Osoby, która w danym momencie ma je w portfelu? Banku, w którym
trzymamy je na koncie i które są tylko zapisane w postaci rzędu cyfr? Bez względu
na to, jak zdefiniujemy właściciela pieniędzy, można z całą pewnością stwierdzić,
że pieniądze są NASZE, a skoro tak, to warto sprawić, by były BEZPIECZNE.

b

ezpieczne PIENIĄDZE to nie tylko takie, które mają
szereg zabezpieczeń lub takie, które trzymane są
w sejfie. Bezpieczne pieniądze to także takie, co do
których mamy pewność, że jeśli puścimy je w z góry
ustalony obieg (np. w relacji klient – sprzedawca), to wrócą one do
nas, czy to w postaci realnego pieniądza, czy też w postaci towaru
lub usługi, za które to nimi zapłaciliśmy.
Nikt nie może nam zagwarantować, że nasze pieniądze będą bezpieczne. Można jedynie sprawić, by były bezpieczniejsze i zwiększać
swoje szanse na ich powrót na nasze konto czy też do firmowej kasy.

I właśnie z tego powodu, z inicjatywy kilku członków Północnej
Izby Gospodarczej w Koszalinie, powstała Grupa NBP – Nasze Bezpieczne Pieniądze.
Celem grupy Nasze Bezpieczne Pieniądze jest wspólne poszukiwanie metod na coraz lepsze zarządzanie należnościami oraz na
sprawną i skuteczną wymianę informacji na temat nieuczciwych lub
niewypłacalnych klientów. Grupa NBP zamierza organizować spotkania informacyjne, szkolenia, konferencje, a także budować portal
z informacjami o dłużnikach.
We współczesnym świecie na przedsiębiorców czyha bardzo
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wiele finansowych pułapek. Niektóre z nich mogą być nawet śmiertelne – niezapłacona w terminie faktura na kilkaset tysięcy złotych
może kosztować firmę życie, a jej pracowników – bezrobocie. Tym
bardziej warto zadbać nie tyle o ilość swoich klientów i gruby portfel należności, ale także o ich jakość. Jednej firmie trudno jest nad
tym zapanować. I tu z pomocą przychodzi jej GRUPA NBP, składająca się z ekspertów z zakresu zarządzania finansami i należnościami.
Ich wieloletnie doświadczenie sprawia, że każdy, kto nieodpłatnie
zwróci się do nich o pomoc w uczynieniu jego pieniędzy bezpieczniejszymi, nie będzie żałował.
W ramach Grupy NBP organizowane będą spotkania informacyjne, szkolenia i konferencje. W planach jest także zbudowanie portalu z informacjami o dłużnikach. Na spotkania Grupy zapraszamy
wszystkich, którzy chcieliby uczynić swoje pieniądze bezpieczniejszymi.
W ramach GRUPY NBP udzielają się eksperci
z następujących firm:
• Negocjator, Anna Gąsiorowska – windykacja
i zarządzanie należnościami,
• Klub Uczciwych, Tomasz Bartos – portal z informacjami
o rzetelnych płatnikach,
• Budowniczy, Rafał Szlachcikowski – hurtownia budowlana,
• Mikroserwis, Jakub Talewski – oprogramowanie
wspomagające zarządzanie należnościami

Liderka Grupy NBP Anna Gąsiorowska

Tomasz Bartos
(firma Mikrofonika.net; KlubUczciwych.pl)
Zaległe faktury, zatory płatnicze, to największa zmora polskiej
przedsiębiorczości. Wyobraźmy sobie o ile lepiej, spokojniej żyłoby się nam w świecie w którym wszystkie nasze należności spływają na czas. Tymczasem w Polsce tylko 1/3 faktur jest opłacana
w terminie. Jak w takich warunkach planować inwestycje, zapewnić stabilność i bezpieczeństwo finansowe pracownikom? Państwo
nie pomaga, więc postarajmy się pomóc sobie sami. W  grupie
NBP omawiamy bieżącą sytuację na rynku płatności, analizujemy
sposoby zapewnienia płynności finansowej, staramy się wypracować rozwiązania, które pomogą uniknąć sytuacji w której za swoją
pracę czy towar nie dostajemy zapłaty. Takie działania świetnie pasuje do idei Klubu Uczciwych, który stara się gromadzić i wspierać
podmioty regulujące zobowiązania na czas.
Robert Bodendorf
(prezes Business Software, prezes PIG Koszalin)
„Kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamieniem”. Musimy
powiedzieć sobie szczerze, że niemalże każdy przedsiębiorca miał
w swojej historii przynajmniej jedną sytuację, kiedy zapłacił komuś

Serdecznie zapraszamy na nasze spotkania oraz do uczestniczenia w wydarzeniach przez nas organizowanych. Wszelkie informacje będą zamieszczane z wyprzedzeniem na stronie www.przedsiebiorca.net.pl
po terminie. Niektóre programy komputerowe mają wręcz dodatkowe pola, w których – oprócz terminu płatności na fakturze – można
wpisać „spodziewany termin płatności”, co z kolei umożliwia bardziej
prawdopodobne zarządzanie płynnością finansową. Regulowanie
płatności po terminie stało się standardem – niewłaściwym, nieakceptowalnym, a wręcz nieuczciwym (szczególnie w przypadku, gdy
dłużnik ma pieniądze, a nie płaci w terminie z nieuzasadnionych
powodów). Jeśli już występują problemy z płynnością finansową,
to przedsiębiorcy najczęściej regulują głównie zobowiązania publiczne, a w dalszej kolejności zobowiązania względem dużych dostawców (najczęściej z innych regionów kraju). Nie wiem, czy uda
się przekonywać naszych przedsiębiorców, aby wszystkie swoje zobowiązanie regulowali w terminie, choć będziemy próbować, ale
z pewnością będziemy przekonywać do tego – podczas spotkań
Grupy NBP – abyśmy płacili głównie sobie terminowo wzajemnie,
tutaj w regionie. Jednakże głównym celem funkcjonowania Grupy
NBP jest zapobieganie problemom, zabezpieczanie się przed konsekwencjami złych decyzji związanych z kredytem kupieckim oraz
na profilaktyce, czyli dbaniu o to, aby wystawione przez nas faktury
były regulowane w terminie – przynajmniej nie odbiegającym zbytnio od tego, który widnieje na dokumencie sprzedaży.

Bal Biznesu - folkowo i charytatywnie
– w koszalińskim Teatrze Variete Muza, 11 października br.
Pomysłodawcą i partnerem wydarzenia jest Północna Izba Gospodarcza.
Szczegóły dotyczące balu znajdują się na stronie www.przedsiebiorca.net.pl.
Organizatorzy nie chcą na razie zdradzić, jakie przygotowali na ten wieczór
atrakcje, ale wiemy, że będzie ich wiele, jak na PIG przystało.
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Kwiaty i ptaki pana Marka

m

arek Jóźków jest znanym w Koszalinie fotografikiem
(obecnie już na emeryturze, kiedyś m.in. fotoreporterem „Gońca Pomorskiego”). Tak często jak rodzinne miasto i jego
okolice fotografuje Darłowo. I tam właśnie, w kawiarni Kirikiki, ma
obecnie wystawę. Prezentuje fotografie kwiatów i ptaków. – Dlaczego galeria w kawiarni? Z kilku względów. Chciałam, aby to miejsce
zmieniało się, żyło, wciąż zaskakiwało swoich gości. Z drugiej strony
znam wiele osób o wielkim talencie, których prace są najczęściej
na twardych dyskach, a tu możemy ujrzeć je w pełnej krasie – mówi
Agnieszka Karska, właścicielka Kikiriki (Darłowo, ul. Powstańców
Warszawskich 34/2).

Galeria w Viva Italia

p

Popularna koszalińska restauracja Viva Italia (ulica M. C.
Skłodowskiej 1-3, w budynku BTD) staje się swoistą galerią.
Zaprasza plastyków do prezentacji prac we wnętrzach lokalu. Inauguracyjna ekspozycja to zbiór obrazów inspirowanych Południem
autorstwa Sonii Huczko i Mirosława Guta. Wernisaż odbył się 8
września br. Ekspozycję można oglądać do 6 października br.
Skąd pomysł na galerię w restauracji? Gospodarze Vivy tłumaczą:
„Szczególnie gorąco zapraszamy początkujących artystów, którzy
chcieliby podzielić się swoją twórczością i przedstawić swoje pasje.
Cenimy koszalińskich artystów i pragniemy pokazywać ich twórczość, dlatego udostępniamy im miejsce na spotkanie z widzami”.
Zainteresowani zaistnieniem w Viva Italia mogą się kontaktować
telefonicznie lub mejlowo: tel. 512-369-364, biuro@vivaitalia-koszalin.pl.
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Nowe szaty szczypiornistek

c

hoć sezon żeńskiej superligi w toku, szczypiornistki Energi
AZS Koszalin w minioną środę (17 września br.) oficjalnie
odebrały stroje klubowe. Sponsorem tytularnym klubu pozostał
koncern Energa. W gronie pozostałych sponsorów zaszły pewne
zmiany. Dołączyło kilka firm, których wcześniej nie łączono ze sponsoringiem sportowym. Uroczystość odbyła się w mieleńskim Hotelu
Unitral, który po raz kolejny obejmuje drużynę swoim wsparciem.
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Akcja na rzecz prezydenta
Mirosława Mikietyńskiego

z

dwóch koncertów filharmonicznych oraz innych form
zbiórki pieniędzy organizująca je Fundacja Pokoloruj Świat
przekazała około 100 tys. zł na rzecz Mirosława Mikietyńskiego.
Były prezydent Koszalina choruje od lat na stwardnienie boczne
zanikowe. To to schorzenie, które w ostatnim czasie zostało szeroko
nagłośnione poprzez akcję Ice Bucket Challenge. Powoduje ono
stopniowe zanikanie mięśni u chorego, w tym odpowiedzialnych
za oddychanie, czego skutkiem jest zgon. Choroba jest nieuleczalna, ale dzięki lekom, specjalnej opiece nad chorym i za pomocą
urządzeń medycznych można życie osoby dotkniętej stwardnieniem przedłużyć we względnym komforcie. Jest to jednak bardzo
kosztowne. W przypadku państwa Mikietyńskich wydatki te przerosły możliwości rodziny w momencie, gdy okazało się, że poważnie
zachorowała również dr Urszula Mikietyńska, małżonka byłego prezydenta. Z inicjatywą pomocy w formie muzycznego wydarzenia
o charakterze charytatywnym wystąpiła pani Anna Jedlińska, żona
obecnego prezydenta Koszalina. Jej pomysł – przy pomocy wielu
osób, instytucji i firm – zrealizowały Teresa Żurowska i Małgorzata
Chodkowska prowadzące Fundację Pokoloruj Świat. Na obu koncertach w Filharmonii Koszalińskiej były komplety słuchaczy. am

Fot. Mariusz Czajkowski i Włodzimierz Żurowska
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
RESTAURACJE
Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
Centrala Artystyczna,
ul. Heleny Modrzejewskiej 31
Club 2CV Restauracja,
ul. Piastowska 1
Fenicja CH Merkury,ul. Zwycięstwa 46
Gospoda Jamieńska, Młyńska 37
Kuchnia Arabska Szejk,
ul. Bohaterów Warszawy 2a
Maredo, ul. Zwycięstwa 45
Park caffe, ul. Asnyka 11
Sushi Moon Galeria Emka Koszalin I piętro
Sushi77 CH Atrium Koszalin,
ul. Paderewskiego 1
Viva Italia, ul. Skłodowskiej – Curie 1 -3
Va banque, ul. 1-go Maja 12/1
BARY, PUBY, KAWIARNIE
Bar Vittorio,
ul. 1 Maja 22/4 (kompleks Milenium)
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26 a
Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48
Il Buon Cafe, ul. Ks. Bp. Cz. Domina 3/6
Lalka Resto Cafe, ul. Zwycięstwa 32
Pauza, ul. Kaszubska 5/2
Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
Świat Lodów, Galeria Emka
SALONY FRYZJERSKOKOSMETYCZNE, FITNESS
Aquarius Beauty,
ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
DomiNika Fitnesstudio,
ul. Franciszkańska 104 b
Dermalogica ul. Zwycięstwa 40
C.H.Jowisz I piętro
ETNA Salon Fryzjerski,
ul. Franciszkańska 105
Glamour Salon kosmetyczny,
ul. Nowowiejskiego 4a/3
K.A.F. Forma, ul. Franciszkańska 24
Fryzjerstwo Ewelina FarynaCH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Galeria Urody „Jasminum”, ul. Fałata 11F
Gabinet Odnowy Biologicznej Rubin,
ul. Piłsudskiego 45
Nefretete – Studio Urody CH Jowisz,
ul. Zwycięstwa 40
Pure Fitness, CH Atrium
Pure Fitness, Kosmos
Rejuvi cosmetics Centrum Kosmetyki
Profesjonalnej, ul. Poprzeczna 3
Salon Fryzjerski Dorota, ul. B. Krzywoustego 4
Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3
Studio Urody BrandGaleria Emka,
ul. Jana Pawła II 20
Studio Urody Joanna Biesek,
ul. Bolesława Krzywoustego 18/1
SYNERGIA Biernacka i Przygórski S.J.,
ul. Modrzejewskiej 13
GABINETY LEKARSKIE
Beta Tarnowski Centrum Medyczne,
ul. Traugutta 31 Koszalin

Adent Gabinet Stomatologiczny,
ul. 4-go marca 23g
Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
Optyk Lewińscy,ul. Połtawska 2/2
Prywatna Praktyka Stomatologiczna
Magdalena i Sebastian Lenkiewicz,
ul. Jantarowa 25A, Koszalin
Prywatny Gabinet Stomatologiczny
Marcin Bogurski, ul. Boczna 11/5, Koszalin
Sanatus Gabinety Specjalistyczne,
ul. Żwirowa 10
HOTELE
Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
Gromada Hotel 3*,
ul. Zwycięstwa 20-24
Hotel Trawa, ul. Szczecińska
– Stare Bielice 7a
Hotel Sport, ul. Sportowa 14
Ikar Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Rodziewiczówny 24, Kołobrzeg
Ikar Plaza Centrum Zdrowia i Wypoczynku,
ul. Wschodnia 35, Kołobrzeg
Koral Live, ul. Kościuszki 12, Kołobrzeg
Lidia, ul. Dorszowa 3, Darłowo
Medical SPA Sanatorium Unitral,
ul. Piastów 6 Mielno
Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
Pro-Vita, ul. Kościuszki 17, Kołobrzeg
Royal Park Hotel & Spa,
ul. Wakacyjna 6, Mielno
Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
Villa Taris, ul. Koszalińska 70-72, Kołobrzeg
Willa Alexander Spa&Wellness,
ul. BoWiD 7, Mielno
SKLEPY
A-tom webski sklep,
ul. Drzymały 15 Koszalin
Aryton Merkury ul. Zwycięstwa 46
Dom Mody Polskiej, ul. Grunwaldzka 4
Dobre Wina, ul. Zwycięstwa 121
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Damski,
ul. Zwycięstwa 21-25
F.H.J.T. Rzewuscy Sp.J. Salon Męski,
ul. Zwycięstwa 21-25,Gracjana, CH As
Lisa Ferrera Salon Sukien Ślubnych,
ul. Bolesława Krzywoustego 4a
Salon Męskiej Mody Ślubnej
Sklep Myśliwski Hubertus,
ul. Kaszubska 10 b
Świat Mebli, ul.Szczecińska 38
Modes Jabłońscy, ul. 1-go Maja 4
Tropex – Salon Meblowy,
ul. Szczecińska 5
Yacob, ul. Zwycięstwa 115
Yacob, CH Merkury, ul. Zwycięstwa 46
BIURA NIERUCHOMOŚCI
Przedsiębiorstwo budowlane Kuncer
Sp.z o.o., ul. Wąwozowa 15
Abelard Nieruchomości, ul. Dworcowa 1
Center Nieruchomości, ul. Młyńska 15/2
Gadomska Nieruchomości,
ul. Młyńska 10 /1
Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160

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

EXODOS Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
TUI Centrum Podróży, ul. Paderewskiego 1
(Galeria Atrium)
INNE
Apteka Centralna, ul. Zwycięstwa 154
AderoStudio – Projektowanie
Wnętrz, ul. Spokojna 79
Al-Eko, Świeszyno 39a
Bałtycki Bank Spółdzielczy,
ul. Zwycięstwa 13/1
Bałtycki Teatr Dramatyczny
im. Juliusza Słowackiego,
ul. Heleny Modrzejewskiej 12
Biuro Promocji i Informacji
Turystycznej Gminy Mielno,
ul. Lechitów 23, Mielno
Biuro Podatkowe Jagiełło,
ul. Szczecińska 25A/202
BOG-MAR Apartamenty SPA,
ul. Fredry 9, Kołobrzeg
BZ WBK II O/Koszalin, ul. 1-maja 12
Centrum Biznesu, ul. Zwycięstwa 42
Centrum Kultury, ul. Zwycięstwa 105
City Developmen S.C., ul. Piłsudskiego 28
Cratus Centrum Korepetycji i Kursów,
ul. Powst. Wielkopolskich 19a
Getin Noble Bank, Centrum Kredytów
Hipotecznych, ul. Zwycięstwa 87
Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
Galeria Portret Świata, ul. Mieszka I 25
Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
HAFTKOM, ul. Kosynierów 47
HS99 Herman i Śmierzewski Biuro
Projektowe, ul. Mickiewicza 6/3
International House, ul. Zwycięstwa 7-9
Instytut Dobrych Praktyk Biznesowych
sp. z o.o., ul. Zwycięstwa 126
KARR SA, Koszalin, ul. Przemysłowa 8
Koszalińska Izba Przemysłowo – Handlowa,
ul. Plac Wolności 2-3
Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
Klub Adria Squash, Koszalin,
ul. Grunwaldzka 8-10
Klimatex, ul. Sienkiewicza 17 d, Kołobrzeg
Meden-Inmed Sp. z o.o., ul. Wenedów 2
Miejska Energetyka Cieplna Dział
Obsługi Klienta, ul. Łużycka 25a
MK Bowling Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
Muzeum, ul. Młyńska 39
Mydlarnia u Franciszka, ul. Zwycięstwa 155
Norman – Centrum Rehabilitacyjne,
ul. Pomorska 28
Permedia, ul. Partyzantów 17
Polska Żegluga Bałtycka SA Polferries,
ul. Portowa 41, Kołobrzeg
Radio Koszalin S. A., ul. Piłsudskiego 41
Regionalne Centrum Informacji
Turystycznej Koszalin, ul. Dworcowa 11
VAN PUR S.A. Browar w Koszalinie,
ul. Spółdzielcza 8
Symulmed Jarosław Kalenik,
ul. Sportowa 2
Spółdzielnia Unia, Biuro Obsługi
Klienta, ul. Lechicka 23
Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
Urząd Miasta, ul. Rynek Staromiejski 6-7
Studio Tańca Pasja, ul. Jana Pawła II 4A
Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6
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CH Atrium Koszalin I ul. Paderewskiego 1 I www.atrium-koszalin.pl

