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słowo od wydawcy

I

Nie próbuję rozstrzygać, czy SARS-CoV-2 jest bardziej czy mniej
zjadliwy od zarazków grypy. Co do tego nie zgadzają się między
sobą nawet fachowcy: lekarze i epidemiolodzy. Ale wspomniane
wyżej podstawowe reguły to jest rodzaj niepisanej umowy, której
przestrzegania mam prawo wymagać od wszystkich członków społeczeństwa.
Razi mnie buta i agresja, z jaką w mediach społecznościowych antycovidowcy traktują pozostałych ludzi. Nie wiadomo, z czego wywodzą swoje poczucie wyższości i prawo do obrażania, pouczania, wyszydzania. Mam wrażenie, że taka postawa staje się wręcz modna.
Również wśród znanych mi osób, które dotychczas wydawały się
kierować rozumem, a nie emocjami.
Społeczna solidarność jest obecnie bardzo ważna również z tego
powodu, że zawodzi państwo.
Mimo solennych zapewnień polityków obozu rządzącego, że jest
inaczej, ostatnie pół roku zostało zmarnowane. Gadanie o kupionych pięciuset nowych respiratorach nie ukryje faktu, że w okresie
między pierwszą a drugą falą pandemii państwo powinno zrobić
dużo więcej. Jesteśmy do zwalczania epidemii w wielkiej skali nieprzygotowani. Na każdym polu. Nie jest to moje twierdzenie. Tak
uważa np. Andrzej Sośnierz, lekarz, były szef NFZ, a obecnie poseł
Porozumienia, czyli koalicjanta Prawa i Sprawiedliwości (wywiad
z nim opublikowała „Rzeczpospolita” w weekendowym wydaniu
z 10-11.10 br.). Tym bardziej bądźmy solidarni.

D

ruga fala pandemii rozgrzewa emocje bardziej niż wiosenna.
Stała się również w większym stopniu tematem politycznym. Tak się jakoś składa, że prym w negacji covidu wiodą zwolennicy postaw antysystemowych. Konfederacja ogłosiła
nawet, że wskutek wzmożenia antymaseczkowego jej notowania
w sondażach poszły w górę. Uaktywnili się również przeciwnicy
szczepień i technologii 5G, podobnie jak zwolennicy wszelakich
teorii spiskowych.

Państwo wiosną popełniło mnóstwo błędów, wprowadzając
sprzeczne wewnętrznie, a czasami zupełnie głupie, obostrzenia
– jak na przykład słusznie wyśmiewany zakaz wstępu do lasów.
Wracając obecnie do polityki dyscyplinowania, robi to z mocno nadszarpniętym autorytetem. Ale to nie daje nikomu prawa do kwestionowania wszelkich reguł!
DDM - dystans, dezynfekcja, maseczka. Nie dajmy sobie wmówić,
że ta reguła nie ma znaczenia. W tym całym zamieszaniu tylko jej
możemy być pewni na sto procent.

Nie odbieram nikomu prawa do wiary w cokolwiek. Nawet w to, że
pandemia to „ściema”, koronawirus jest wymysłem cwanych koncernów farmaceutycznych, a wszystkie restrykcje sanitarne są tylko po to, żeby władza mogła ograniczać ludziom wolność i tresować
ich w posłuszeństwie. Wierzcie sobie w to, ale oczekuję wzajemności – to znaczy uznania prawa innych do strachu przed zakażeniem
i w ślad za tym wykazania elementarnej empatii. Powinna się ona
wyrażać w zachowaniu prostych reguł: dystansu społecznego,
zwiększonej dbałości o higienę i noszenia maseczek. Tylko tyle.

Do spotkania w dobrym zdrowiu za miesiąc!

Andrzej Mielcarek
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Drzwi ISOPRO w specjalnej promocji

Drzwi
wejściowe

LAT

gwarancji

3990 zł *
brutto
z montażem

* Sugerowana cena producenta za drzwi ISOPRO bez naświetla bocznego, wzór IP 010, 015, 020S albo 410S w 6 kolorach, wymiar RAM 1000 × 2100 mm albo
1100 × 2100 mm, z montażem w budynku mieszkalnym oraz z 8 % VAT (dotyczy przypadków, gdzie możliwe jest zastosowanie 8 % VAT, w pozostałych 23 % VAT).
Oferta jest dostępna u wybranych partnerów handlowych w Polsce i obowiązuje od 01.09.2020r. do 30.11.2020r. Szczegółowe informacje o warunkach promocji
i gwarancji są dostępne na stronie www.hormann.pl. Informacje powyższe nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, tylko zaproszenie do zawarcia umowy.

Więcej informacji u partnera handlowego firmy Hörmann:
ul. Spokojna 50, Koszalin
tel: 94 343 25 84
biuro@tomex-bramy.pl
www.tomex-bramy.pl
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„EFF Integracja Ty i Ja”
odsłona siedemnasta
Nie we wrześniu jak zazwyczaj, ale w listopadzie
odbędzie się siedemnasta edycja Europejskiego
Festiwalu Filmowego Integracja Ty i Ja (3-7
listopada). W nieco skromniejszej formule,
co jest oczywiście konsekwencją ograniczeń
związanych z pandemią koronawirusa. Jak
w przypadku wielu tegorocznych festiwali,
będzie ona hybrydowa – część wydarzeń odbędzie
się na żywo, a część online.

tro Aleksowskiego „Papcio Chmiel”, będący biografią autora „Tytusa, Romka i A’Tomka”.
Spotkania z festiwalowymi jurorami i gośćmi odbywać się będą online. Do Koszalina przyjedzie też Małgorzata Foremniak. Aktorka
opowie między innymi o swojej roli filmie „Sonata” Bartka Blaschke,
opowiadającego historię Grzegorza Płonki, niesłyszącego kompozytora. Spotkania poprowadzi Łukasz Maciejewski. Warto dodać,
że ten znakomity krytyk prowadzi tegoroczną Filmową Akademię
Integracji – co tydzień na kanale YouTube i Facebooku festiwalu
pojawiają się jego prelekcje na temat filmów o niepełnosprawności.
Cykl w sumie ma 12 części.
W różnych miejscach będzie można zobaczyć trzy festiwalowe wystawy. W Koszalińskiej Bibliotece Publicznej pojawią się prace Marcina Mariaka, w Galerii Emka – wystawa podsumowująca Fotokonfrontacje z ostatnich lat, a wspomnianej konferencji towarzyszyć
będzie wystawa „Inni, czy tacy sami”, która jest rezultatem warsztatów fotograficznych dla niepełnosprawnych studentów Uniwersytetu Szczecińskiego.
Podczas inauguracji (3 listopada br.) wystąpią Paweł Domagała i Łukasz Borowiecki (wstęp wyłącznie na zaproszenia). Nagrody zostaną wręczone 6 listopada, o godz. 19.00.

W

tym roku festiwalowe hasło brzmi: „Włączeni w kulturę”. – Chcemy pokazać, jak instytucje kultury, fundacje,
stowarzyszenia umożliwiają osobom z niepełnosprawnościami korzystanie z dóbr kultury oraz jakie udogodnienia pomagają
w odbiorze tych dóbr – mówią organizatorzy.

Projekcje filmów festiwalowych są zaplanowane również w szesnastu kinach studyjnych w całej Polsce (4 i 5 listopada br.). W 32 miejscowościach odbędą się Małe Festiwale Ty i Ja.
Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Festiwal odbędzie
się z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa sanitarnego
i przy ograniczonej ilości widzów.

Te zagadnienia wybrzmią między innymi w czasie konferencji naukowej na Politechnice Koszalińskiej „Kultura i niepełnosprawność.
Recepcja – uczestnictwo – terapia” oraz Warsztatów Dostępności,
które poprowadzi Fundacja na Rzecz Rozwoju Audiodeskrypcji „Katarynka”.

Szczegóły na stronie Integracjatyija.pl

W konkursie filmowym znalazły się 33 filmy wyłonione spośród
blisko dwóch tysięcy zgłoszeń nadesłanych z całego świata (15
dokumentów, 12 fabuł i 6 produkcji amatorskich). Tych ostatnich
jest mniej niż zazwyczaj, bo z powodu pandemii wiele warsztatów
terapii zajęciowej i domów samopomocy zawiesiło działalność
i możliwości przygotowania filmów zostały mocno ograniczone. Filmy powalczą o Motyle 2020 w swoich kategoriach. W jury zasiądą:
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Kuba Czekaj, Paweł Dyllus, Eugeniusz
Gordziejuk oraz Mariusz Trzeciakiewicz.
Poza konkursem zobaczymy siedem produkcji, w tym „Ikara. Legendę Mietka Kosza”, australijski „Babyteeth” czy „Sokoła z masłem
orzechowym”. Swoją prapremierę będzie miał w Koszalinie film Pe-
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NOWOŚć

Indywidualne
DOPASOWANIE

S E I KO B R I LL I A N C E

NAJNOWSZE
TECHNOLOGIE

NAJWYŻSZA
ESTETYKA

SEIKO Brilliance to wyjątkowe progresywne
soczewki okularowe, stworzone z myślą
o Twoich indywidualnych potrzebach
i wymaganiach jakie stawia nowoczesny,
cyfrowy świat. Najwyższy poziom indywidualizacji
gwarantuje idealne dopasowanie i komfort, jaki do
tej pory był tylko marzeniem. Niezależnie od tego
co robisz w danej chwili, masz gwarancję
niespotykanej precyzji widzenia i pewność,
że nic nie umknie Twojej uwadze.
Niemożliwe? Zapytaj swojego optyka.
www.seikovision.com/pl
facebook.com/SeikoOpticalPolska
instagram.com/seiko_optical_polska

INAUGURACJA PERFEKCYJNEGO WIDZENIA
Rabat na start - zapraszamy
Salon Optyczny Koszalin ul. Zwycięstwa 20-24, (Hotel Gromada)
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Radio Koszalin
stworzyło duży
newsroom
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Jarosław Ryfun

Od niedawna działy informacji i nowych
mediów pracują w Polskim Radiu Koszalin
w jednej przestrzeni. Umożliwił to remont
części pomieszczeń, w ślad za którym poszło
unowocześnienie narzędzi pracy radiowców.
To nie koniec inwestycji w rozgłośni.

N

ewsroom to w żargonie dziennikarskim miejsce, gdzie trafiają i są opracowywane informacje. Przed modernizacją
w Polskim Radiu Koszalin były dwie takie sekcje – dział informacji przygotowujący m.in. dzienniki pracował na pierwszym
piętrze, a nowe media (redakcja portalu PRK24.pl, media społecznościowe) na parterze. Obecnie wszyscy dziennikarze informacyjni
znaleźli się w jednej przestrzeni.
Jarosław Rochowicz, zastępca dyrektora programowego, komentuje: - Obecnie praca działu informacji przygotowującego m.in.
dzienniki jest ściśle związana z tym, co nazywamy nowymi mediami. Zebrane dane i dźwięki są wykorzystywane w serwisach radiowych, ale również w artykułach na stronie internetowej i postach
w mediach społecznościowych. Internauci oczekują zdjęć, filmów,
dodatkowych materiałów. W sytuacji kiedy potrzebna jest nieustanna koordynacja pracy, korzystanie z pomieszczeń na parterze
i pierwszym piętrze było zwyczajnie niewygodne. Również przepływ informacji nie był w pełni sprawny i klarowny. Teraz oba działy
stały się jednym organizmem. W efekcie informacja radiowa niemal
natychmiast trafia na nasz portal PRK24.pl. Pojawiły się nowe meble i konsolety. Oświetlenie zostało dostosowane do potrzeb pracy
przy monitorach. Pomieszczenia są wyposażone w echofony, a więc
można w nich nagrywać materiały dźwiękowe.

Projekt modernizacji przygotowało krakowskie biuro architektoniczne, które wcześniej projektowało siedzibę Polskiego Radia Koszalin. Roboty wykonała firma PBO Piotr Flens.
Jak się dowiedzieliśmy, jest to pierwszy ale nie ostatni etap modernizacji radia. W niedługim czasie planowany jest remont studia S1
i reżyserki R1 oraz szereg mniejszych prac.
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Rusza proces
rozbudowy
Galerii Emka
Bieżący rok jest przełomowy w historii Galerii
Emka. Jej właściciel (firma LCP Properties)
uzyskał właśnie prawomocne pozwolenia
na oczekiwaną od lat rozbudowę.

H

istoria Galerii Emka sięga 2002 roku. To najstarsze centrum
handlowe w Koszalinie zlokalizowane w sercu miasta. Trzykondygnacyjny budynek zajmuje powierzchnię 22 tysięcy
metrów kwadratowych i posiada naziemny parking na 550 aut.
W 2017 galeria została przebudowana i zmodernizowana, zyskując
nowoczesne oblicze.
Pierwsze kroki w kierunku rozbudowy rozpoczęto zaraz po modernizacji Emki w 2017 r. We wrześniu br. uprawomocniło się pozwolenie na budowę. Pierwszym etapem prac będzie, zgodnie ze
specjalnie opracowanym projektem geotechnicznym, zasypanie
wykopu, który powstał w 2007 roku od strony parafii pw. Ducha
Świętego.
Plan rozbudowy zakłada powstanie dwukondygnacyjnego budynku
parku handlowego o powierzchni prawie 10 tysięcy metrów kwadratowych przeznaczonego na lokale usługowo-handlowe, w tym
klub fitness Just Gym i kino Helios z kilkoma salami projekcyjnymi.

Klientów na pewno ucieszy fakt, że Emka po rozbudowie będzie
dysponować łącznie ponad 850 miejscami parkingowymi. Nowa
część zostanie połączona z istniejącą wewnętrznym łącznikiem,
który zapewni bezpośrednie połączenie strefy food court z kinem.
Otwarcie powiększonej Emki planowane jest na pierwszą połowę
2022 roku.

Wykonanie projektu koncepcyjnego LCP Properties powierzył pracowni VSF Creative, a wielobranżowy projekt budowlany i przetargowy został opracowany przez pracownię architektoniczną BERNATEK. Trwa przetarg na generalnego wykonawcę.
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Wydarzenia

Pierwsze stypendia
miejskie rozdane!

I

Polonią”. Projekt dotyczy stworzenia jubileuszowej publikacji obejmującej prezentację wydarzeń artystycznych i edukacyjnych składających się na 50-letnią historię tradycji polonijnej.
Sebastian Kuchczyński – na realizację projektu „Impressions of Koszalin”. Projekt obejmuje stworzenie współczesnej kompozycji audiowizualnej, opartej na autorskiej muzyce Sebastiana Kuchczyńskiego oraz istniejących fotografiach miejsc charakterystycznych
dla Koszalina. W ramach projektu powstaną trzy różne kompozycje
audiowizualne o różnych długościach.

W 2017 roku wszedł w życie pierwszy
w historii miasta Program Rozwoju Kultury
„Koszalin 2018/2028”. Jednym z jego
elementów jest wprowadzenie stypendiów
w zakresie twórczości artystycznej,
upowszechniania kultury i opieki nad
zabytkami. Nabór wniosków rozpoczął się
24 czerwca br. i mimo trudnej sytuacji
zakończył się sukcesem.

Greta Grabowska – na realizację projektu „Koszalin – Koeslin – teraz”, w ramach którego powstanie seria prac wykonanych z wykorzystaniem przedwojennych okien. Będą to kompozycje, w których
połączone zostaną wątki zaczerpnięte z przedwojennej i obecnej
historii miasta i jego mieszkańców na tle architektury lokalnej i pomorskiej.
Waldemar Jarosz – na realizację projektu „Znane i nieznane zakątki Koszalina”. Celem projektu jest zapisanie w artystycznej formie
zanikających struktur architektonicznych w naszym mieście. W ramach projektu powstanie 20 ilustracji. Prace zostaną wydane w formie albumu i zaprezentowane podczas wystawy.
W kategorii działań związanych z upowszechnianiem kultury stypendium otrzymała:
Karolina Tomaszewska – na realizacje projektu „Warszta.ty”. W ramach projektu odbędą się trzy spotkania warsztatowe, których
wspólnym mianownikiem będzie kreacja obrazu bazującego na motywach związanych z Koszalinem.
W kategorii działań dotyczących opieki nad zabytkami nagrodę
otrzymał:

P

race nad mechanizmem przyznawania wsparcia dla artystów
i twórców trwały 1,5 roku. Dzięki wspólnej pracy Wydziału
Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego, przedstawicieli Komisji Kultury Rady Miejskiej i Rady Kultury przy Prezydencie
Miasta udało się wprowadzić stypendia już w tym roku.

Marcin Orłowski – na realizację projektu „Działania związane
z opieką nad zabytkami”, dotyczącego restauracji XIV-wiecznej
ramy okiennej pochodzącej z koszalińskiej Katedry pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Projekt zakłada dokończenie restauracji ramy
i organizację jej pierwszej ekspozycji.

Stypendium można było otrzymać na: działania twórcze we wszystkich dziedzinach kultury i sztuki; związane z upowszechnianiem
kultury w zakresie: animacji i edukacji kulturalnej, organizacji wydarzeń artystycznych, warsztatów i szkoleń dla kadr kultury, udziału
w wydarzeniach oraz działania dotyczące opieki nad zabytkami.

Wnioski na 2021 rok będzie można składać do 30 listopada 2020 r.

Wpłynęły łącznie 33 wnioski. Ze względu na braki formalne do
oceny Komisji Stypendialnej pod przewodnictwem Krystyny Kościńskiej, przedstawicielki Komisji Kultury Rady Miejskiej, przekazano 18 wniosków. W skład Komisji Stypendialnej ponadto weszli:
Leopold Ostrowski – przedstawiciel Komisji Kultury Rady Miejskiej
w Koszalinie, Ewa Czapik-Kowalewska i Michał Kaczmarek – przedstawiciele Rady Kultury, Ewa Miśkiewcz-Żebrowska, Marzena Śmigielska oraz Natalia Sulima – przedstawicielki Prezydenta Miasta.
W związku z dużym zainteresowaniem i wysokim poziomem artystycznym projektów stypendialnych początkowa kwota 20 tys. zł
została zwiększona o 10 tys. zł. Dzięki temu przyznano 6 stypendiów w wysokości od 4500 zł do 6000 zł (łącznie 30 tys. zł).
W kategorii działań twórczych we wszystkich dziedzinach kultury
i sztuki stypendia otrzymali:
Izabela Nowak – na realizację projektu „Napisanie i wydanie publikacji jubileuszowej pt. „Koszalińska tradycja: 50 lat z rozśpiewaną
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FAR AWAY
REBEL & DIVA

Reguły?

BIURO AVON
Hotel Gromada
(wejście od ul. Kaszubskiej)
Koszalin ul. Zwycięstwa 24b
tel. 605 251 962
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Najlepsi pracodawcy regionu
– wkrótce poznamy ich listę
Kapituła IV edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza 2020 spośród 37, zgłoszeń wyłoniła zwycięzców. Kim oni są, będzie wiadomo wkrótce. Ogłoszenie werdyktu miało się odbyć podczas tradycyjnej
uroczystej gali, ale sytuacja epidemiczna skorygowała zamiary organizatorów. W najbliższych dniach
zostanie podany termin kameralnego spotkania, na którym przedstawiciele nagrodzonych firm odbiorą
certyfikaty Pracodawca Roku 2020 oraz pamiątkowe statuetki. My szeroką prezentację laureatów
opublikujemy w kolejnym wydaniu „Prestiżu”.
wroński (członek Rady PIG w Koszalinie, TV GAWEX), Roman Biłas
(prezes PIG w Koszalinie, Ad.Media Consulting).
Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wynikających z wielkości zatrudnienia: I kategoria – mikroprzedsiębiorstwa (do 10 osób),
II kategoria – przedsiębiorstwa małe (do 50 osób), III kategoria –
przedsiębiorstwa średnie (do 250 osób), IV kategoria – przedsiębiorstwa duże (powyżej 250 osób). Przewidziane są również dwie
kategorie jakościowe: V kategoria – społeczna odpowiedzialność
biznesu – firma aktywna lokalnie oraz wykazująca dbałość o środowisko, w którym działa; VI kategoria – Manager Roku 2020
Celem konkursu jest promowanie pracodawców Pomorza, którzy
przestrzegając przepisów prawa dotyczącego bezpieczeństwa,
ochrony zdrowia oraz legalności zatrudnienia, kierują się zasadami
fair play zarówno wobec podwładnych, jak i partnerów gospodarczych oraz osiągają przy tym sukcesy gospodarcze.
Roman Biłas, prezes PIG w Koszalinie, komentuje: - Promujemy
region jako doskonałe miejsce do zamieszkania i pracy, a młodych
ludzi chcemy przekonać, że warto szukać pracy właśnie wśród firm,
które zdobywają laur „Pracodawcy Roku”.

G

łosowanie kapituły odbyło 13 października br. w formule
hybrydowej – część jej składu w obradach uczestniczyła online. Odrębnie wybrany zostanie Manager Pomorza 2020.
Tytuł ten przyznaje Rada Oddziału Północnej Izby Gospodarczej
w Koszalinie, organizatora Konkursu Pracodawca Roku Pomorza.
Tegoroczna edycja konkursu jest wyjątkowa. Zmiany w gospodarce spowodowane pandemią COVID 19 wywołały nowe wyzwania
w zarządzaniu firmami. Wymagały również od menedżerów większego niż normalnie zaangażowania na rzecz pracowników oraz
wsparcia dla lokalnego środowiska. Do IV edycji Konkursu Pracodawca Roku Pomorza zgłosiło się rekordowa liczba firm (37 firm)!
W skład Kapituły Konkursowej w tym roku weszli: Anna Bańkowska (wicemarszałek woj. zachodniopomorskiego), Piotr Jedliński
(prezydent Koszalina), Dawid Litwin (wójt gminy Potęgowo), Henryk Kozłowski (dyr. Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie), Adam
Wyszomirski (wiceprezes zarządu MEC Koszalin), Piotr Ostrowski
(prezes zarządu spółki Europrojekty Consulting), Krzysztof Łukasik
(prezes KTBS), Marian Jagiełka (kołobrzeski przedsiębiorca, Manager Roku Pomorza 2019), Marcin Stefanowski (red nacz. „Głosu
Dziennika Pomorza”), Andrzej Mielcarek (wydawca miesięcznika
„Prestiż Magazyn Koszaliński”), Ewa Zemła (architekt, wiceprezes
PIG w Koszalinie), Urszula Jeger (sekretarz PIG w Koszalinie, MultiProfit Agencja Ubezpieczeniowa), Agnieszka Chmielewska (członek Rady PIG w Koszalinie, firma Dogadamycie.pl), Zbigniew Ga-
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Festiwalowa
wystawa fotografii
Od 22 października br. w Galerii Emka można
obejrzeć niezwykłą wystawę towarzyszącą 17.
Europejskiemu Festiwalowi Filmowemu Integracja Ty i Ja, który odbędzie się w Koszalinie
w dniach 3 – 7 listopada 2020.

E

uropejski Festiwal Filmowy Integracja Ty i Ja od kilkunastu lat
łączy temat niepełnosprawności ze sztuką filmową i konsekwentnie udowadnia, że „życie można zacząć wiele razy”.

Jak co roku Galeria Emka została partnerem festiwalu i w związku
z tym przez kilka tygodni będzie można oglądać w galerii dwadzieścia niesamowitych zdjęć. Prace zostały wybrane spośród kilkudziesięciu fotografii, które powstały w ramach artystycznego projektu Fotokonfrontacje, realizowanego w latach 2015 – 2019.
Za obiektywem stanęli znakomici fotograficy, a przed nim sportowcy, modele, weterani, podróżnicy z niepełnosprawnością. Efektem
spotkań są niecodzienne portrety ujęte w różne estetyczne i formalne ramy. Każdy z nich to osobna historia. Razem tworzą opowieść
o pięknych, silnych i inspirujących ludziach. Autorzy – fotograficy to:
Wojtek Szwej, Edward Grzegorz Funke, Stanisław Składanowski,
Wojciech Erazm Felcyn, Aleksander Orzechowski, Mariusz Król,
Marta Adamczak, Robert Gauer, Jacek Sobociński.
Wystawa dostępna będzie do 9 listopada br. w godzinach otwarcia
Galerii Emka, czyli pon. - sob. 9.00 - 21.00, niedziela handlowa 10.00
– 20.00.

I
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Woodland Spirit
& Jola Tubielewicz
- nowy klip w sieci
Drugiego października br. do sieci trafił najnowszy klip koszalińskiego składu Woodland
Spirit. „Nadzieja” to utwór, który zespół nagrał
wspólnie z Jolą Tubielewicz. To nie pierwsze
spotkanie muzyków i nie pierwsza tego rodzaju współpraca. Jakiś czas temu połączyli swoje
siły przy nagrywaniu utworu „Magiczny ruch”
na potrzeby koncertu, który wspierał działania
Magii – Fundacji Pomocy Dzieciom.

pandemicznej rzeczywistości. Koncerty na żywo? Mamy nadzieję, że już niedługo, będziemy mogli zaprosić słuchaczy na kolejny
ciekawy projekt i wyzwanie związane z jubileuszem zespołu, nie
chcemy zapeszać i zdradzać szczegółów, gdyż sytuacja w kraju jest
dynamiczna. Dziś zapraszamy na platformę YT lub na nasz FB, znajdziecie tam klip, foty z backstage’u i to czym żyjemy aktualnie.
Jola Tubielewicz pochodzi z Białogardu. To wokalistka i kompozytorka, która doświadczenie sceniczne zdobywała w podczas licznych koncertów oraz przeglądów muzycznych. Na dużej scenie po
raz pierwszy pojawiła się w koncercie Debiuty w 2008 roku, na
45. Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Wielokrotnie
uczestniczyła również w popularnym programie Szansa na Sukces,
emitowanym przez TVP 2. Po wygraniu w 2010 r. odcinka z udziałem Patrycji Markowskiej wystąpiła w finale Szansy w Sali Kongresowej. W 2013 roku, biorąc udział w popularnym show muzycznym
Polsatu Must be the Music dotarła do finału. Od wielu lat współpracuje z Polskim Radiem Koszalin. Wystąpiła gościnnie na płycie
Krzysztofa Jaryczewskiego – Jary OZ. Nagrała także piosenkę do
serialu: „Na krawędzi 2”, emitowanego w Telewizji Polsat.

P

omysł na wspólny projekt przyszedł w czasie kwarantanny.
Autorski tekst Joli Tubielewicz, który przeleżał w szufladzie
kilka lat, okazał się idealnym tematem na współczesną rzeczywistość. O aranż muzyczny zadbał zespół w składzie: Wojtek
Jaśkiewicz, Sebastian Krzewiński, Rafał Zieliński i Michał Goldfarb.
– To był czas, kiedy planowaliśmy wejść do studia, aby nagrać ślady
naszej autorskiej płyty, niestety sytuacja spowodowała, że musieliśmy odłożyć nasze plany na później. Z drugiej strony, dla zespołu
był to bardzo intensywny okres, obfitujący w wiele zmian, także pod
kątem muzycznym. Obraliśmy kierunek bogatszy dźwiękowo i bardziej dynamiczny – mówią członkowie zespołu.

Zespół Woodland Spirit narodził się wiosną 2015 r. Po roku światło dzienne ujrzał utwór „The Lost Song 2”, cover - hołd dla brytyjskiej grupy Anathema. Kolejne covery sprowokowały nagrania
płyty „Tribute to Anathema” w studiu nagraniowym im. Czesława
Niemena w Polskim Radiu Koszalin. W 2017 r. zespół otrzymał wyróżnienie Fabryki Zespołów jako Zespół Miesiąca, a w konkursie
na Zespół Roku uplasował się na trzeciej pozycji. Dwa lata później
Woodland Spirit otrzymał nagrodę publiczności na ogólnopolskim
festiwalu Generacja. Muzycy znani sią z wspierania różnego rodzaju
akcje charytatywnych, współpracując głównie z Fundacją Pomocy Dzieciom Magia. Michał Goldfarb, jeden z członków grupy, jest
pomysłodawcą i współorganizatorem imprezy charytatywnej pod
hasłem „Magia Rocka” oraz akcji „Koszalińscy Muzycy Dzieciom”
wyróżnionej Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina.

Tekst „Nadziei” trafił na odpowiednie dźwięki i dobrą energię.
Przyszła kolej na klip. – Pracę rozpoczęliśmy w maju. Za nami wiele godzin wspólnej pracy nad rejestracją dźwięku, realizacją klipu
i oprawą muzyczną. Tu nieoceniona pomoc Piotra Owczarzaka. Klip
został nagrany pod okiem Adama Iwaszkiewicza i Janusza Czecha.
Tym razem zdecydowaliśmy się postawić na ciekawe widoki naszego miasta. Teledysk nagrywaliśmy na dachu Radia Koszalin, a towarzyszą mu obrazki Koszalina z lotu ptaka – mówi Michał Goldfarb.
– Dużo dobrej energii, wymiana doświadczeń, mocne brzmienie
i aranż na cały band – ten projekt pozwolił, oderwać się od ponurej
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Lucyna Sip

KLINIKA
METAMORFOZY
Jesteś piękna, warto to podkreślić

MAKIJAŻ PERMANENTNY
tel. 692 480 848
Koszalin ul. Waryńskiego 1/1
www.facebook.com/sip.kosmetyka
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Stylowa jesień i zima
w wydaniu Pierre Cardin
Nowoczesna klasyka i znakomita jakość – te cechy najlepiej określają markę Pierre
Cardin. Marka nieodmiennie trzyma wysoki poziom, czego odzwierciedleniem jest
kolekcja jesień/zima 2020, już dostępna w SDH Saturn. Do zaprezentowania
wybranych modeli zaprosiliśmy Marcina Betlińskiego - koszalińskiego przedsiębiorcę,
współwłaściciela marki naturalnych kosmetyków Fito Spa i Piotra Makowskiego
- trenera, obecnie prezesa Pałacu Bydgoszcz SA.

Fotografie: Rogowska&Orłowski
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koszula biała 229 zł
marynarka szara krata 999 zł
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t-shirt biały 99 zł
bluza granatowa 559 zł
spodnie jeans 439 zł

koszula kwiaty 299 zł
kamizelka pikowana 689 zł
spodnie jeans 439 zł

M

arka Pierre Cardin ubiera mężczyzn od kilku dekad
i jest niezmiennie przez nich ceniona. To dowód, że klasyka nigdy nie wychodzi z mody, a wcale nie musi być
nudna. Każda kolekcja francuskiego projektanta łączy klasyczną
elegancję z aktualnymi trendami – w kolorach, wzorach czy krojach – zachowując między nimi doskonałe proporcje. Jeśli nawet
wprowadza elementy ekstrawaganckie czy awangardowe, nigdy
nie przekracza granic dobrego smaku.
W kolekcji jesień/zima 2020 znajdziemy koszule, t-shirty,
spodnie, bezrękawniki, ciepłe zimowe bluzy, swetry, wełniane
marynarki, kurtki i płaszcze. Oczywiście również dżinsy. Warto
w nie zainwestować nie tylko dlatego, że stanowią nieodłączny
element każdej garderoby. Pierre Cardin do ich produkcji stosuje wysokogatunkowy denim, zapewniający nienaganny wygląd
i długi okres użytkowania. Wybierać można spośród krojów klasycznych bądź dopasowanych, z regularną lub węższą nogawką,
w jaśniejszych lub stonowanych barwach, w tym klasycznym denimie.

I
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koszula 219 zł
kamizelka zielona 689 zł
spodnie jeans 399 zł

marynarka szara 989 zł
szal krata 249 zł
spodnie jeans 439 zł
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Asortyment porządkują cztery linie tematyczne:
swobodna Denim Academy, wygodna i turystyczna
Voyage, innowacyjna i casualowa Futureflex oraz
elegancka Le Bleu. Każda ma nieco inny charakter,
odróżnia się doborem materiałów, kolorów i detalami i ma swoją klasyczną bądź swobodniejszą wersję.
Kolorystyczną podstawę aktualnej kolekcji stanowią wszelkie odcienie niebieskiego, w tym klasycznego, ciemnego granatu oraz szarości i biel. To barwy „biznesowe” i dobra baza wszelkich zestawów,
nie tylko formalnych. Można ją uzupełnić wyraźnymi akcentami, w tej kolekcji utrzymanymi w jesiennej tonacji, jak: ciemna zieleń, bordo, brązy, rudości
w zgaszonych, głębokich, odcieniach.

koszula bordo 269 zł
sweter granatowy 399 zł
spodnie jeans 399 zł
botki czarne s.Oliver 319 zł

koszula 219 zł
kurtka pikowana 799 zł
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koszula 219 zł
kamizelka zielona pikowana 689 zł
spodnie jeans 399 zł
botki czarne s.Oliver 319 zł

I

Wśród wzorów znajdziemy klasyczną kratę, ale też motywy
kwiatowe i pairsley – nasz model prezentuje go w ciekawej, wyrazistej, czerwono-granatowej wersji. Całość jest – jak zawsze
– skonstruowana tak, by można było swobodnie mieszać różne
elementy garderoby i tworzyć zestawy klasyczne i codzienne, do
i po pracy. Szafę uzupełniają dodatki: buty, paski, szale.
Warto podkreślić, że ubrania Pierre Cardin są wykonane z najwyższej klasy materiałów. Znajdziemy wśród nich między innymi włoski denim o lewostronnym splocie, miękkie wełny (m.in.
z merynosów i alpak), materiały funkcyjne i wysoko elastyczne,
termoregulujące, stuprocentową bawełnę i bawełnę egipską.
Projektanci chętnie eksperymentują też z innowacyjnymi technologiami i materiałami. – Kurtki z kolekcji jesiennej są dzięki nim
ciepłe, wodoodporne, a jednocześnie bardzo lekkie – mówi menager SDH Saturn Karol Kowalewski.

spodnie jeans 399 zł
koszula 269 zł
kurtka pikowana 959 zł
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koszula biała 229 zł
marynarka granatowa krata 899 zł
spodnie jeans granat 439 zł

koszula bordo wzór 269 zł
marynarka szara 989 zł
spodnie jeans 399 zł
botki czarne s.Oliver 319 zł
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koszula biała 229 zł
Płaszcz granatowy 899 zł
spodnie jeans 439 zł

t-shirt biały 99 zł
kurtka żółta pikowana 899 zl
spodnie jeans 439 zł
Perfekcyjne krawiectwo i szlachetne tkaniny sprawiają, że ubrania Pierre Cardin wspaniale leżą, są
komfortowe, nie gniotą się, nie mechacą, nie tracą
kształtu i nie niszczą w praniu. Są też na tyle uniwersalne, że równie dobrze wyglądają w nich młodzi, jak
i dojrzali mężczyźni, szczuplejsi i bardziej postawni –
rozmiarówka Pierre Cardin jest bardzo szeroka i co
istotne – zgodna ze wzorcami, co wcale nie jest dziś
standardem.
Na rynku koszalińskim Pierre Cardin jest obecny
od wielu lat. W SDH Saturn od kwietnia 2018 roku.
Kolekcja zajmuje tu szczególne miejsce, jest wyeksponowana w osobnej części sklepu, a obsługa sklepu
zna ją dosłownie „od podszewki”, a więc pomoże na
każdym etapie wyboru czy kompletowania garderoby. Warto podkreślić, że choć to marka premium,
ceny są bardzo konkurencyjne – niższe o 25 procent niż w salonach firmowych galerii handlowych.
Zresztą zakup dobrej koszuli, dżinsów czy kurtki to
inwestycja na lata. W przypadku tego projektanta
mamy gwarancję, że będzie najlepsza z możliwych.

Koszalin ul. Zwycięstwa 44
Godziny otwarcia: 10:00 - 18.00
soboty: 10:00 - 14:00
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Wiktoria
Nnaka
– złota nastolatka
Nigdy dotąd żadna uczestniczka Mistrzostw Europy w Kulturystyce i Fitness (IFBB European
Bodybuilding & Fitness Championships) nie dokonała tego, co 18-letnia koszalinianka Wiktoria
Nnaka. Zawodniczka Klubu Sportowego Harem Koszalin wygrała nie tylko w swojej kategorii
wiekowej (do lat 20), ale również okazała się najlepszą zawodniczką w ogólnej rywalizacji juniorek oraz seniorek, przywożąc z Hiszpanii poczwórny tytuł mistrzyni Europy.

Autor: Andrzej Mielcarek
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W

iktoria Nnaka zdała w tym roku maturę, rozpoczyna studia kosmetologiczne. Trenuje od trzech lat. Zaczęła trochę z przypadku, za namową mamy, która rekreacyjnie
ćwiczyła w siłowni Dominika Nadolskiego. Pan Dominik stał się
z czasem trenerem Wiktorii.

Decyzję, żeby ćwiczyć z myślą o udziale w zawodach, Wiktoria podjęła jesienią ubiegłego roku, a już w lutym bieżącego roku w Kielcach podczas Mistrzostw Polski zajęła pierwsze miejsce w kategorii
bikini fitness +172 cm oraz drugie miejsce w kategorii open. W końcówce września br. w hiszpańskiej miejscowości Santa Susanna została poczwórną mistrzynią Europy.
To efekt konsekwentnego treningu i dyscypliny żywieniowej: - Pięć
razy w tygodniu wykonuję trening siłowy, a sześć razy w tygodniu
sesje cardio – relacjonuje osiemnastolatka. - Jedynym dniem „resetu” jest niedziela. Trening siłowy trwa 2,5 godziny, każda sesja cardio (najczęściej rower stacjonarny) to godzina ćwiczeń. Muszę się
trzymać ustalonej diety. Jem głównie mięso, kaszę, jajka. Jeśli chodzi o mięso, wybieram najczęściej indyka, bo jest chudy. Mogłyby
być również ryby, ale ja za nimi nie przepadam.
Dietę układa Grzegorz Kępa, drugi trener pani Wiktorii. On również
przygotowuje zawodniczkę pod kątem prezencji scenicznej i ruchu.
Czasami dyscyplinę sportu, o której mowa, nazywa się kobiecą kulturystyką. Błędnie, bo jak podkreśla Wiktoria Nnaka, kulturystyka
stawia głównie na rozwój tkanki mięśniowej, przez co na przykład
dolne partie ciała stają się masywne, a to zmienia naturalne proporcje sylwetki. W wellness fitness i bikini fitness chodzi o to, by figura
pozostała kobieca. - Owszem, mięśnie u zawodniczek wyraźnie się
zarysowują, ale przy ocenie brane są pod uwagę również prezencja,
gracja, swoboda ruchu, wyczucie rytmu makijaż, włosy… - podkreśla nasza rozmówczyni.
- Jak zareagowali bliscy i znajomi na hiszpański sukces? Pani Wiktoria odpowiada: - Dużo osób mi gratulowało, ale wiem, że są osoby,
które mojej pasji nie aprobują. Ja robię swoje, bo to lubię. Jeśli ktoś
ma z tym problem, to nie jest moja sprawa. Moi rodzice i dziadek
wspierają mnie, choć na początku też byli sceptyczni. Działa stereotyp: dziewczyny w bikini prężą się na scenie… Ale kiedy moi bliscy
zobaczyli, jak się temu poświęcam, ile to jest pracy i to nie samych
ćwiczeń fizycznych, przekonali się i mi kibicują. Ten sport wymaga
wielu wyrzeczeń: nie chodzę na imprezy jak moi znajomi, bo muszę
się odpowiednio regenerować, alkoholu nie piję, mam specjalną dietę… Kiedy mam do wyboru pójść na imprezę albo zostać w domu,
przygotować posiłki na kolejny dzień i pójść wcześniej spać, to wybieram to drugie. Sama nie wiedziałam, że jestem zdolna do takiej
samodyscypliny. Przez sport wiele kontaktów towarzyskich się urwało, bo mam na nie coraz mniej czasu i siły.
Wyjście poza rekreacyjne uprawianie bikini fitness i potraktowanie
go jako sportu wyczynowego wymaga rzeczywiście ogromnej samodyscypliny, ale oznacza również udział w zawodach. W kalendarzu pani Wiktorii plan startowy rozpisany jest precyzyjnie do końca
roku. Czekają ją m.in. Mistrzostwa Świata Juniorów, Mistrzostwa
Świata Seniorów, zawody Arnold Classic i Diamond Cup. Sezon wiosenny zacznie się zaś w kwietniu 2021 roku.
Zawody to wyjazdy, a więc wydatki. - Ja startuję w Polskim Związku Kulturystyki i Fitness, w kadrze A, co gwarantuje mi pokrycie kosztów wyjazdów. Członkowie kadry B udział w zawodach
opłacają sami. To nie jest sport masowy i popularny, więc trudno
o sponsorów. Ale mam pierwsze sygnały zainteresowania firm
współpracą, więc jest szansa, że pojawi się konkretne wsparcie
z ich strony.
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Czym Sydonia
zasłużyła na stos
Najsłynniejsza pomorska czarownica, piękność ze skazą, archetyp femme fatale, muza pisarzy,
filmowców i historyków - właśnie minęło 400 lat od śmierci Sydonii von Borck (lub von Borcke).
Kobiety nieprzeciętnej, inspirującej, tajemniczej, która według legendy przyczyniła się do kresu
dynastii Gryfitów, książąt Pomorza.
Autor: Karolina Wysocka
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iele przekazów historycznych mówi o niezwykłej urodzie
Sydonii. Ale nie dzięki niej została zapamiętana. Stała się
sławna raczej za sprawą silnej i niezależnej osobowości.
Jej historia to nieustanna tułaczka, walka oraz zwątpienie. Stanęła
sama przeciw ludziom i światu. Ostatecznie wyszydzona i znienawidzona skończyła tragicznie, ścięta i spalona na stosie w Szczecinie
19 sierpnia 1620 roku.

I
twę, iż pół wieku nie minie, a cała dynastia zejdzie bezpotomnie
z tego świata”. Niedługo przedtem zmarli jej rodzice. Skończył się
piękny sen Sydonii o szczęściu. Straciła niemal w tym samym czasie
miłość i najżyczliwsze jej osoby.
Urażona i rozgoryczona wróciła do rodzinnego gniazda, ale nie dane
jej było zaznać tam spokoju. Brat, który rządził majątkiem po zgonie
rodziców, przyjął ją niechętnie. Nie chciał się dzielić spadkiem ani
z nią, ani z ich siostrą Dorotą. – W zamian za utrzymanie i roczne
renty wymógł na obu zrzeczenie się praw do spadku po rodzicach –
wspomina w „Sydonii” Frankiewicz.

Panna z Wilczego Gniazda
Nieopodal Łobza jest wieś Strzmiele, a w niej Wilcze Gniazdo, czyli
dwór powstały na miejscu dawnej rezydencji rodu Borcków. W jego
fundamentach wciąż można zobaczyć relikty wcześniejszej budowli.

Niedługo później Ulrich się ożenił, a Borckówny nie znalazły wspólnego języka z bratową. Szybko okazało się, że nie mogą liczyć na
brata i muszą zmienić miejsce pobytu. – Od tego momentu do końca
życia Sydonia niestrudzenie przez czterdzieści lat będzie dochodzić
swoich praw – podkreśla w Bogdan Frankiewicz. Nie chciała dać za
wygraną i walczyła o swoje, jak umiała.

Tu urodziła się Sydonia, prawdopodobnie około 1548 roku. Rodzina słynnej wiedźmy była znana i szanowana w całym Księstwie
Pomorskim. Paweł Gut z Archiwum Państwowego w Szczecinie
uważa, że Borckowie wywodzili się z miejscowych rodów możnowładczych o pochodzeniu słowiańskim. Wulf-Dietrich von Borcke
w tekście „Historia rodziny von Borcke” (dostępnym na stronie internetowej von.borcke.com) napisał z kolei, że korzeni rodu szukać
należy w okolicach Kołobrzegu. Rycerze w zamian za zasługi uzyskali przywilej wznoszenia budowli obronnych, zamków i pałaców
w różnych miejscach Pomorza i stąd m.in. Strzmiele jako jedno
z gniazd prastarej familii (pierwsze wzmianki o niej pochodzą z XII
wieku). Popularne na Pomorzu powiedzenie głosiło, że coś jest „stare jak Borckowie i diabły”.

Bez dachu nad głową
Niektóre z miejscowości, w których pomieszkiwała, zachowały
o niej pamięć. Stąd też wiemy m.in. że Sydonia wielokrotnie zmieniała miejsce pobytu. Nie miała własnego domu, ani środków do życia.
Nigdy nie wyszła za mąż, choć miała adoratorów (ponoć aż 15 razy
była zaręczona). Przez jakiś czas mieszkała w Szczecinie, później wraz z siostrą - w Stargardzie, Krępcewie, Chociwlu i Resku.

Wśród Borcków było wiele wybitnych i niezwykłych osobistości,
rycerzy, humanistów, miłośników sztuki oraz nauki. Nic dziwnego,
że Sydonia, wyrastając w takim środowisku, też się wyróżniała.
Z pewnością miała nietypowe imię. W publikacji „Sydonia von Borck
– między prawdą a legendą” czytamy, że pochodziło ono prawdopodobnie z francuskiego romansu średniowiecznego „Pontus i Sydonia”. Borckówna była najmłodsza z rodzeństwa. – Ojciec Otto
z żoną Anną mieli oprócz niej jeszcze dwoje dzieci: Urlicha i Dorotę
– zaznacza w książce „Sydonia” Bogdan Frankiewicz. Jako najmłodsza była oczkiem w głowie rodziców. Rozpieszczali ją i wyróżniali.
– Matka marzyła o tym, by jej życie było wyjątkowe – pisze Anna
Koprowska-Głowacka w książce „Czarownice z Pomorza i Kujaw”.
Sydonia lubiła czytać, szybko się uczyła, była ładna. Rodzicielka postarała się więc dla niej o miejsce na książęcym dworze.

Dwa razy jej osobisty dobytek spłonął w pożarach. Ciągle miała kłopoty finansowe, podobno stale brała pożyczki. Bezowocne batalie
sądowe z bratem i szarość codzienności, sprawiały, że szła przez
życie pełna zgryzoty, w poczuciu wielkiej krzywdy.
Mimo to nie poddawała się. Liczące setki stron akta jej procesów
sądowych zachowały się do naszych czasów i znajdują się obecnie
w archiwum w Greifswaldzie. Wciąż często przyjeżdżała do Szczecina, na zamku prosiła pomorskich książąt o pomoc w walce o majątek. Wchodziła też w konflikty z innymi, a za dochodzenie swoich
praw została kiedyś dotkliwie pobita. Z czasem nawet sądy zaczęły
patrzeć na nią coraz mniej przychylnym okiem.
W 1600 roku zmarła Dorota, jej siostra, a następnie Ulrich, brat.
Coś złego działo się z książęcą rodziną. Sławomir Koper pisze:
„Stary Barnim zmarł jeszcze w 1573 r., jednak jego śmierć w wieku
72 lat była jak najbardziej naturalna. Gorzej było z synami Filipa I;
zadziwiająca seria bezpotomnych zgonów do dziś budzi zainteresowanie. Jako pierwszy, w 1592 r., zszedł z tego świata niewierny
kochanek Sydonii, Ernest Ludwik. Osiem lat później zmarł jego brat,
Jan Fryderyk, następnie w ciągu trzech lat pożegnali się z życiem
trzej kolejni książęta. Później nastąpiła przerwa, co spowodowało
wyciszenie plotek, które jednak wybuchły z nową siłą, gdy w wieku
35 lat (w 1617 r.) bezpotomnie zmarł książę Jerzy III. Powszechnie
szeptano, że panna von Borck faktycznie musiała przekląć ród Gryfitów, w co zresztą szczerze wierzył panujący w Szczecinie książę
Filip II. Podobno poprosił nawet Sydonię o cofnięcie klątwy, spotkał
się jednak ze zdecydowaną odmową.”

Romansowa heroina na zamku
Dziś w niemieckim Wolgast (pol. Wołogoszcz), które leży na styku
wyspy Uznam i Pomorza Przedniego, nie ma już pięknej rezydencji
książąt pomorskich, kiedyś malowniczo położonej nad Pianą. Jedynie tablica przypomina o świetności tego miejsca, a także zamku,
gdzie mieszkało wielu znamienitych Gryfitów.
W książce „Czarownice z Pomorza i Kujaw” czytamy, że dziewczyna
została dwórką żony Filipa Pierwszego i trafiła właśnie do Wołogoszczy. Według legendy oczarowała syna księcia, przystojnego Ernesta
Ludwika, a ten obiecał jej małżeństwo. – Sydonia wyznania miłosne
przyjmowała z naiwną wiarą jako zapewnienie trwałości związku –
podkreśla we wspomnianej już publikacji Bogdan Frankiewicz.

Śmierć rodzeństwa nie zakończyła sporu o majątek. Walka trwała
dalej. Tymczasem Sydonia w 1604 roku została przyjęta do klasztoru w Marianowie.

Od romantycznych uniesień ważniejszy okazał się jednak interes rodu.
Książę ostatecznie ugiął się pod presją bliskich i poślubił Zofię Jadwigę, córkę księcia Brunszwiku. Złamał Sydonii serce. Rozczarowana
opuściła dwór, a na odchodnym powiedziała o kilka słów za dużo.

Uboga zielarka

Anna Koprowska-Głowacka pisze: „Opowiadano później, że opuszczając dwór książęcy w Wołogoszczy, rzuciła na ród Gryfitów klą-

Obecnie z dawnej świetności klasztoru cysterek w Marianowie zostało niewiele, zachował się gotycki kościół i zachodnie skrzydło
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budynku mieszkalnego. Najpierw mieszkały tam zakonnice, później
po reformacji i germanizacji Pomorza, powstał tu przytułek dla starych panien z dobrych domów. To właśnie w nim, po latach tułaczki,
spędziła ostatnie lata życia słynna czarownica.

Mało kto wie, że w okolicach dzisiejszej Stoczni Szczecińskiej, znajdowała się kiedyś letnia rezydencja Gyfitów. Zamek Odrzański
(niem. Oderburg) składał się z tzw. Dużego Domu, kościoła i zabudowań gospodarczych. Górowały nad nim trzy wieże. W jednej
z nich przetrzymywano Sydonię.

Wieś Marianowo znajduje się w zielonej okolicy, na południu województwa zachodniopomorskiego, w powiacie stargardzkim. Sydonia,
gdy tam trafiła, była już starszą wiekiem kobietą. Wydawać by się
mogło, że znalazła idealne miejsce dla siebie, jednak tak się nie stało.

Proces był od początku nieuczciwy. Sydonia miała tego świadomość. – Doskonale wiedziała, że wszyscy wrogowie czekają na jej
najmniejsze potknięcie […]. Na każde pytanie zadane przez trybunał odpowiadała spokojnie i rozważnie, swoją logiką wytrącała
broń z rąk oskarżycieli – pisze w książce „Czarownice z Pomorza
i Kujaw” Anna Koprowska-Głowacka. Była dociekliwa, miała ostry
język, myślała trzeźwo. – Kronikarze
pomorscy wysoko oceniają inteligencję czarownicy z Marianowa – dodaje
w swojej publikacji Bogdan Frankiewicz. Wiedziała, że jest ofiarą politycznej rozgrywki swoich wrogów. Była już
jednak schorowaną, słabą staruszką.
Jak mogła wygrać z szaleństwem polowań na czarownice?

Borckówna miała żywiołowy temperament, silną osobowość, była
wygadana, nieustępliwa. Wciąż się procesowała z krewnymi i nie
tylko. Nie godziła się na biedę, surowość reguł w przytułku, który
zachował pewne cechy reguły klasztornej.
Nie znalazła tam przyjaciół, otaczała się zwierzętami, warzyła piwo,
zgłębiała tajniki leczniczych roślin.
– Z pasją poznawała właściwości ziół
i chętnie przychodziła z pomocą cierpiącym – pisze w swojej publikacji
Frankiewicz. Inni patrzyli na nią z niechęcią. Ze względu na liczne procesy,
walkę o swoje prawa i wrodzoną zawziętość, miała wielu wrogów. Mieszkanki ośrodka oskarżyły ją o czary.
Poczuła się osaczona. Chciała uciec,
więc zamknięto ją i stwierdzono, że
jest niepoczytalna. W książce „Czary
i czarownice. Wczoraj i dziś” Antoni
Łuczak podkreśla, że wśród oskarżonych często były wiejskie lub małomiasteczkowe znachorki, a już na pewno:
osoby starsze, nietowarzyskie oraz
odizolowane.

Przeszła straszliwe tortury. Kaci nie
szczędzili sił i wyobraźni, by wydobyć
z podejrzanej jak najobszerniejsze zeznanie. – W czasie tortur przyznawała się do winy, lecz po odzyskaniu sił
wszystkiemu zaprzeczała – tłumaczy
w „Sydonii” Bogdan Frankiewicz.
Wielomiesięczne więzienie, cierpienie,
głód i strach, bardzo ją osłabiły. – Przyznała się do tego, czego od niej żądali
sędziowie – pisze w swojej publikacji
Anna Koprowska-Głowacka. Trybunał
wydał wyrok śmierci. W akcie łaski,
ze względu na jej szlacheckie pochodzenie, najpierw ją ścięto, a później
spalono na stosie, za murami miejskimi.
Egzekucja odbyła się w Szczecinie. Nie
pochowano jej szczątków. Paweł Gut
z Archiwum Państwowego w Szczecinie uważa, że to, co z niej zostało po
spaleniu, wrzucono po prostu do Odry.

– Oskarżenie o czary było najprostszym
sposobem pozbycia się niewygodnych
osób – dodaje Anna Koprowska-Głowacka w publikacji „Czarownice z Pomorza i Kujaw”. – Borckówna w dawnym
klasztorze w Marianowie najdotkliwiej
odczuła bezbronność wobec młodszych od siebie kobiet, które jej nie rozumiały – zaznacza Bogdan Frankiewicz
w „Sydonii”.

Postać z muzealnego obrazu

Oskarżono ją także o rzucenie klątwy
na ród Gryfitów. To był najpoważniejszy zarzut, miał wymiar polityczny.
– Duża śmiertelność w rodzie Gryfitów
rozbudzała domysły. Spekulowano jakoby było to dziełem diabelskich sztuczek i rzucania uroków. Pamiętano przekleństwo rzucone w młodości przez Sydonię – zaznacza
Małgorzata Pałęga w publikacji zbiorowej „Czary i czarownictwo na
Pomorzu”. Wtedy nie wyjaśniono przyczyny szybkich zgonów w dynastii książąt, więc Sydonia stała się kozłem ofiarnym. Dziś wiemy,
że Gryfici umierali dość młodo ze względu na choroby genetyczne.

Po śmierci Borckówny wiele osób
próbowało udowodnić jej niewinność.
Stała się bohaterką legend, powieści,
muzą artystów. Warto pamiętać o tym, że tragiczne losy szlachcianki są ściśle związane z historią oraz kulturą Pomorza Zachodniego
i wybrać się do Muzeum Narodowego w Szczecinie, gdzie wisi domniemany „Podwójny portret Sydonii von Borck”.
– W dalszym ciągu Sydonia inspiruje wielu ludzi do różnorodnych
działań – pisze ks. Jan Dziduch w zbiorowej publikacji „Czary i czarownictwo na Pomorzu”. Borckówna ma również swoich fanów
w różnych częściach globu. Niektórzy Niemcy i Anglicy bardzo dobrze znają jej historię. Jakiś czas temu zaistniała nawet w świadomości mieszkańców USA, bo jeden z jej malarskich wizerunków był
inspiracją dla twórców filmu „Jeździec bez głowy” w reżyserii Tima
Burtona.

Sydonię aresztowano. Została uwięziona na zamku Oderburg
w Grabowie. Anna Koprowska-Głowacka w swojej publikacji zaznacza, że postawiono jej 74 zarzuty, a świadkami oskarżenia było
ponad 50 osób. Oprócz wspomnianych czarów zarzucono jej m.in.
trucicielstwo, konszachty z wróżbitkami, zabójstwa, obcowanie ze
złymi duchami i kontakty seksualne z diabłem.
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VOLVO XC60

w weekendowym teście koszalińskiego kierowcy

Usługa mobilnego doradcy, którą zaproponowała koszalinianom firma Auto Bruno, szczeciński dealer
samochodów marki Volvo, jest bardzo wygodna. Umożliwia między innymi odbycie jazdy próbnej na
miejscu, w Koszalinie. Z tej opcji skorzystał pan Adam Bochra, którego poprosiliśmy o podzielenie się
wrażeniami z jazdy testowej - Volvo XC60.

Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Marcin Betliński

A

dam Bochra jest koszalińskim przedsiębiorcą. Działa
w samorządzie – jest przewodniczącym Rady Osiedla
Unii Europejskiej. Wielu kibiców koszykówki pamięta go
z czasów gry w drużynie AZS-u Koszalin i w juniorskiej reprezentacji Polski.

się siąść za kierownicą tego auta i sprawdzić w realnych warunkach,
czy spełnia ono oczekiwania jego samego i rodziny.
Oto co usłyszeliśmy od Adama Bochry po tej próbie: „Samochód
robi mocne wrażenie, nie tylko dlatego że jest to wersja usportowiona. Ma piękną, szlachetną sylwetkę, ale poza walorami optycznymi
przekonuje szeregiem imponujących cech funkcjonalnych. Myślę, że
jest w stanie zaspokoi różne gusta. Z jednej strony duch sportowy

Pan Adam zainteresował się modelem Volvo XC60. Po rozmowie
z Pawłem Napierajem, mobilnym doradcą Auto Bruno, zdecydował
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spodoba się tym, którzy na drodze lubią czasami, oczywiście w granicach rozsądku, poczuć moc, przyspieszenie i prędkość. Volvo
XC60 pozwala na to, szczególnie kiedy włączymy sportowy tryb
jazdy. Pojawia się wtedy coś lekko drapieżnego, zmienia się dźwięk
silnika, usztywnia zawieszenie. W trybie komfortowym, który bardziej od sportowego odpowiadał mojej żonie, samochód „łagodnieje”, zachowuje dynamiczność, ale już bez dominującego pierwiast-

stawiłem. Skrzynia biegów jest tak skonstruowana, że szybko zapomina się o jej istnieniu. Działa bardzo płynnie, nie absorbuje uwagi
kierowcy.

ka siły. Staje się komfortowym autem rodzinnym, z zawieszeniem
płynnie niwelującym skutki poruszania się po nierównościach.

pan Paweł Napieraj, doradca klienta. Wspólnie przeszliśmy ścieżkę
obsługi i sterowania poszczególnymi funkcjami. Muszę przyznać,
że testowane auto i pod tym względem zrobiło na mnie ogromne
wrażenie.

Moje zawodowe życie to świat informatyki. Pod tym kątem również popatrzyłem na Volvo XC60. Niektóre bardziej zaawansowane opcje w systemie informacyjnym i multimedialnym objaśnił mi

Kapitalne jest to, że Volvo XC60 doskonale łączy cechy auta luksusowego (bo to przecież przedstawiciel klasy premium) z właściwościami SUV-a. Jestem bardzo wysoki, a nie miałem żadnych kłopotów z dobraniem wygodnej, wysokiej pozycji za kierownicą. Fotele
dają możliwość precyzyjnej regulacji we wszystkich płaszczyznach.
Mimo ustawienia najbardziej wygodnego dla kierowcy, z tyłu wciąż
pozostaje odpowiednio dużo miejsca dla pasażera. To nie jest norma, bo nawet w samochodach, które wydają się większe niż Volvo
XC60, bywa z tym kłopot. O ile kierujący może uzyskać pozycję
komfortową, to pasażerowie z tyłu bywają ściśnięci, a jeśli również
odznaczają się ponadprzeciętnym wzrostem, po prostu nie mają
gdzie podziać nóg. W Volvo XC60 takiej obawy nie ma.

Podsumowując: pod wpływem kontaktu z Volvo XC60 kompletnie
zmieniłem pogląd na markę Volvo! Wcześniej, lata temu, miałem
z nią skojarzenie, w którego centrum było długie kombi, którym
można przewieźć nawet drabinę malarską, nieco nudne, do bólu
praktyczne. Auto, którym jeździ się bez cienia ekscytacji. Potem
marka zeszła nieco z pola mojego widzenia. Obecne doświadczenie
burzy stereotyp, który tkwił w mojej świadomości. To jest marka
dynamiczna, nowoczesna, a testowany model to owszem bardzo
wygodne, komfortowe i wciąż praktyczne auto, ale jednocześnie
z charakterem, pazurem. Zobaczyłem inną twarz marki.”

Na co dzień jeżdżę autem z manualną skrzynią biegów. Miałem
więc pewną obawę, czy uda mi się bez błędu jeździć „automatem”
i szybko opanować jego obsługę. O dziwo błyskawicznie się prze-

Do opinii pana Adama warto dodać informację, że Volvo XC60 zdobył tytuł najbezpieczniejszego samochodu w prestiżowych testach
zderzeniowych Euro NCAP 2017. Uzyskał 98 procent w kategorii
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Adult Occupant oraz 95 procent w kategorii Safety Assist. Dało mu
to przewagę dwudziestu punktów procentowych nad najbliższym
w rankingu konkurentem w klasie! Auto jest wyposażone w zaawansowaną technologię zaprojektowaną, by wspomagać kierowcę, chronić użytkowników pojazdu i pozostałych uczestników ruchu
drogowego – pieszych czy rowerzystów, oraz zmniejszać ryzyko
kolizji.

Charakterystyka testowanego modelu - VOLVO
XC60 T4 190 KM, wersja R-Design
Moc silnika: 190 KM
Skrzynia biegów: automatyczna Geartronic,
ośmiobiegowa
Koła: 19-calowe, podwójne 5-ramienne Diamond Cut
Black 235/55 R19
System audio: High Performance Sound

Paweł Napieraj, mobilny doradca klienta, komentuje: - Liczba
systemów nastawionych na wspomaganie kierowcy i zwiększających poczucie bezpieczeństwa jest w Volvo XC60 tak duża, że na
ich poznanie potrzeba sporo czasu. A warto je poznać w praktyce,
czyli podczas jazdy próbnej. Serdecznie zapraszam do kontaktu
wszystkich zainteresowanych. Po uzgodnieniu terminu spotkajmy
się w dogodnym dla Klienta czasie, a ja z największą przyjemnością
odpowiem na każde pytanie.

Kontakt do doradcy mobilnego w Koszalinie
Paweł Napieraj, telefon +48 690 197 486
p.napieraj@autobruno.dealervolvo.pl
AUTO BRUNO
Autoryzowany Dealer Volvo
ul. Pomorska 115B, 70-812 Szczecin, Polska
www.autobruno.volvocars-partner.pl
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NOWY F-PACE!
Zamów już dziś u autoryzowanego Dilera Jaguara
w Szczecinie BOŃKOWSCY BRITISH AUTO

BOŃKWSCY BRITISH AUTO
Ustowo 58, 70-001 Szczecin
tel. +48 91 852 34 00
przy Rondzie Hakena
salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us
/ JLRBonkowscy
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Auto o dwóch obliczach
Wielu na niego czekało. I w końcu jest. Jeden z najbardziej znanych samochodów terenowych na świecie
– Land Rover Defender. Według fachowców to auto o dwóch obliczach – połączenie klasycznego SUV-a
oraz możliwości typowej „terenówki”.

Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Marcin Betliński

D

la niektórych to legendarne auto, produkowane przez brytyjską markę Land Rover od 1983. Przeszedł wiele modernizacji i liftingów. Z wyglądu surowy, ostry cieszył się zawsze
wielkim wzięciem u wszelkich służb pracujących w terenie m.in.
pograniczników, energetyków, służb ratowniczych, drogowców.
Ale również wśród fanów wypraw terenowych w ekstremalnych
warunkach. Ale coraz ostrzejsze normy bezpieczeństwa i emisji spalin spowodowały wycofanie go z rynku w 2016 roku. W ubiegłym
roku na salony wkroczyła druga generacja tego modelu. Oficjalnie
zaprezentowano go podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie. I widać jak się w nim wiele zmieniło. Przyszedł więc czas na
nowych odbiorców. To teraz samochód luksusowy, komfortowo
wyposażony, pełen ciekawych rozwiązań technologicznych. Zarówno w codziennej eksploatacji, jak i dla biznesmena, czy też fana
turystyki. Według ekspertów plasuje się teraz mniej więcej między
SUV-em a „terenówką” z prawdziwego zdarzenia. Ale nie zapomina
o elementach dla siebie charakterystycznych m.in. z tyłu znajdują się
pionowe, otwierane na bok drzwi z kołem zapasowym. Do tego niemal płaska maska z dużym napisem w przedniej części – kiedyś Land
Rover, teraz Defender. Wprowadzono nową szeroką gamę silników,
mamy tu aż 6 wariantów do wyboru. Trzy silniki diesla o pojemności

3 litrów od 200 do 300 KM, dwa silniki benzynowe o pojemności 2
litrów - 4 – cylindrowy o mocy 200 KM i 6 – cylindrowy o mocy 400
KM. Nowość stanowi 2 litrówka z turbo Plug-in Hybrid o mocy 404
KM. Zdaniem fachowców auto znakomicie sobie radzi np. podczas
przepraw przez przeszkody wodne. W najwyższym położeniu zawieszenia Defender jest w stanie pokonać bród o głębokości do 90
cm. Cała elektryka i elektronika została zabezpieczona przed działaniem wilgoci i ma wytrzymać nawet godzinę zanurzenia. Poza tym,
w trakcie pokonywania przeszkody wodnej ekran centralny podaje
aktualną głębokość wody dookoła auta. Jest ona sprawdzana przy
pomocy czujników w lusterkach. Specjalny program Terrain Response pozwala kierowcy dostosować Defendera do każdego rodzaju
terenu. Napęd na cztery koła. Dłuższa wersja samochodu może być
wyposażona w trzy rzędy siedzeń. Ale obie – 90 i 110 mają między
przednimi fotelami umieszczone dodatkowe siedzenie. Mogą więc
być sześciomiejscowymi autami nawet bez trzeciego rzędu.
Najnowszego Land Rovera Defender oferuje dealer Bońkowscy
British Auto. To jedyny na Pomorzu Zachodnim autoryzowany dealer, który oferuje także usługi serwisowe oraz ma do dyspozycji
centrum blacharskie.
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Ustowo 58, 70-001 Szczecin
tel. +48 91 852 34 00
salon@british-auto.pl
www.british-auto.jaguar.pl/contact-us
/ JLRBonkowscy
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Oszczędność czasu i wygoda
Serwis blacharsko-lakierniczy Bemo Motors w Koszalinie
Od początku października br. serwis firmy Bemo Motors w swoim koszalińskim oddziale świadczy pełny
zakres usług. Wcześniej część napraw blacharskich i lakierniczych była wykonywana w Szczecinie lub
Poznaniu, co wydłużało realizację zleceń. Od momentu uruchomienia nowoczesnej blacharni i lakierni
w Koszalinie wszystko można zrobić na miejscu, co dla klientów oznacza oszczędność czasu i wygodę.
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska/Marcin Betliński

A

ndrzej Thiel, od 15 lat dyrektor koszalińskiego serwisu Bemo
Motors, informuje: - Jesteśmy w stanie naprawić każde auto
z szerokiego wachlarza marek oferowanych przez naszą
grupę. Zespół pracowników serwisu blacharsko-lakierniczego to
doświadczeni fachowcy, którzy mają do dyspozycji bardzo nowoczesny sprzęt.

żyć na przygotowanych wcześniej powierzchniach lakier identyczny
jak pierwotny. Mieszalnik jest sterowany komputerowo dzięki temu
bardzo precyzyjny. Dodatkowo wykorzystujemy spektrofotometr,
czyli urządzenie pozwalające z dokładnością nieosiągalną dla ludzkiego oka porównać przygotowany do zastosowania lakier z pierwotnym. Odbywa się to w ten sposób, że pokrywamy próbnik przygotowaną mieszanką i skanujemy pomalowaną powierzchnię. Skanujemy
również powierzchnię auta, które ma być pomalowane. Spektrofotometr wskazuje ewentualne różnice, co umożliwia skorygowanie składu lakieru. Jest to ważne, bo sam kod koloru lakieru podany w dokumentacji auta często okazuje się niewystarczający dla precyzyjnego
dobrania mieszanki. Ten sam kolor od tego samego producenta farby
na różnych powierzchniach zachowuje się nieco inaczej.

W części zajmującej się naprawami blacharskimi zamontowana została specjalistyczna rampa naprawcza Benchrack z urządzeniem
kontrolno-pomiarowym firmy Car-O-Liner umożliwiająca wykonanie profesjonalnych napraw nadwozi samochodów osobowych
i dostawczych. Po zakończeniu napraw blacharskich samochód
trafia do dwustanowiskowej strefy USI Fastech ESA 100, gdzie jest
przygotowywany do lakierowania.
Serwis został wyposażony w wysoką, jednostanowiskową kabinę
lakierniczą Chronotech Dynamic firmy USI Italia i mieszalnik lakierów wodorozcieńczalnych marki Sikkens, który pozwala na przygotowanie pełnej gamy odcieni i kolorów lakierów.

Zanim naprawione auto trafi z powrotem do właściciela, jest myte
w nowej automatycznej myjni z demineralizowaną do tego celu
wodą, co dodatkowo wzmacnia pozytywny efekt wizualny naprawy.
Myjnia ma strefę mokrą i suchą, w której naprawione nadwozie jest
suszone i poddane ostatecznemu polerowaniu.

Damian Iwiński, kierownik serwisu blacharsko-lakierniczego Bemo
Motors w Koszalinie, dodaje: - Jesteśmy w stanie przygotować i poło-

Powstały na tyłach salonu FORD Bemo Motors obiekt blacharsko
-lakierniczy zajmuje łącznie około 1000 metrów kwadratowych,
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z czego połowa to strefa robocza. Uwagę zwraca duża powierzchnia
świetlików dachowych wpuszczających światło dzienne. W dni bezsłoneczne odpowiedni poziom doświetlenia zapewnia system lamp
ledowych, energooszczędnych, a więc ekologicznych.
Jak podkreśla Andrzej Thiel, uruchomienie serwisu blacharsko-lakierniczego przyniosło korzyści i klientom, i firmie. Ci pierwsi mogą teraz
liczyć na skrócenie czasu napraw, firma zaś oszczędza na kosztach
transportu uszkodzonych, a później naprawionych aut: - To dla nas
nowa jakość i komfort pracy, bo otrzymaliśmy do dyspozycji obiekt
znakomicie wyposażony i przestronny. Na razie jego uruchomienie
oznacza cztery nowe etaty, ale z całą pewnością w miarę upływu czas
i wzrostu liczby napraw zespół będzie się rozwijał. Stawiamy na permanentne podnoszenie kwalifikacji, więc nasi klienci mogą mieć pewność, że ich auta trafiają w ręce bardzo dobrze wyszkolonych ludzi.

BEMO MOTORS
Koszalin, Stare Bielice
ul. Koszalińska 26, tel: 94 3 400 400

Damian Iwiński, kierownik
serwisu blacharsko-lakierniczego

Andrzej Thiel, dyrektor serwisu
Bemo Motors w Koszalinie
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Od lewej:
Nikola Grzywacz w sukience marki Lumo (cena 399 zł),
Jolanta Podgórska w kombinezonie marki Just Unique (cena 750 zł),
Malwina Podgórska w kombinezonie marki Just Unique (cena 530 zł)

Jesienny eksperyment
Połączenie mody i motoryzacji – tego jeszcze w „Prestiżu” nie było. Prezentujemy Państwu kreacje
pochodzące z koszalińskiego butiku Merci oraz wybrane auta marek Mercedes-Benz, Honda i Peugeot
oferowane przez firmy z Grupy Mojsiuk. W rolę modelek wcieliły się panie: Jolanta Podgórska
(właścicielka butiku), Malwina Podgórska (jej córka) i Nikola Grzywacz (klientka butiku Merci).

Od lewej:
Nikola Grzywacz w spodniach marki Puccihino (cena 329 zł), kurtce EMMA & GAIA (cena 1590 zł) oraz w butach marki Divine Follie (cena 550 zł),
Malwina Podgórska w dresie marki Just Unique (cena 490 zł), kurtce EMMA & GAIA (cena 1390 zł) oraz w butach marki Altramarea (cena 599 zł),
Jolanta Podgórska w sweterku marki Jasmine (cena 159 zł), spodniach marki Dshe (cena 359 zł), kurtce EMMA & GAIA (cena 1590 zł)
oraz w kozakach marki Altramarea (cena 550 zł).
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Malwina Podgórska w kombinezonie
firmy Just Unique (cena 530 zł)

Nikola Grzywacz w sukience
marki Lumo (cena 399 zł)

W programie leasingowym Peugeota model 3008
można użytkować dysponując kwotą już od 805 zł
netto miesięcznie przy wpłacie własnej 20%, okresie
wynajmu 36 miesięcy i limicie rocznym przebiegu
10 000 tys. km.
Po szczegóły związane z bieżącą ofertą modeli Peugeot,
zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Peugeot
Mojsiuk Motor w Starych Bielicach k/Koszalina,
ul. Koszalińska 89 lub pod nr telefonu: 94/34 25 100.
www.mojsiukmotor.peugeot.pl
Szukaj nas na Facebooku: Peugeot Mojsiuk Motor

Malwina Podgórska w kombinezonie
firmy Just Unique (cena 530 zł)
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Malwina Podgórska w dresie
marki Just Unique (cena 490 zł)
oraz kurtce marki EMMA & GAIA
(cena 1390 zł)

Nikola Grzywacz w
kurtce marki EMMA
& GAIA (cena 1590 zł)

Przykładowo – za model Mercedes-Benz GLB 200,
miesięczna rata leasingowa w programie Flexi
Leasing może wynieść już od 1 131,64 zł netto (przy
wpłacie wstępnej 45% wartości, okresie leasingu 60
miesięcy i wykup pojazdu 25%).
Zapraszamy do Autoryzowanego Salonu Mercedes
-Benz Mojsiuk w Starych Bielicach k/Koszalina, ul.
Koszalińska 89 lub pod nr telefonu: 94/34 77 372
www.mojsiuk.mercedes-benz.pl
Szukaj nas na Facebooku: Mercedes-Benz Mojsiuk

Pani Jolanta
Podgórska w dresie
marki Societa
(cena 550 zł)

Od lewej: Malwina Podgórska w dresie marki Just
Unique (cena 490 zł), kurtce marki EMMA & GAIA
(cena 1390 zł) oraz w butach marki Altramarea (cena
599 zł). Nikola Grzywacz w spodniach marki Puccihino
(cena 329 zł), kurtce marki EMMA & GAIA (cena 1590
zł) oraz w butach marki Divine Follie (cena 550 zł)

Jolanta Podgórska w sweterku
marki Jasmine (cena 159 zł),
spodniach marki Dshe (cena 359
zł), kurtce marki EMMA & GAIA
(cena 1590 zł) oraz w kozakach
Altramarea (cena 550 zł)
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Nikola Grzywacz w sukience
Marki Elisabetta Zanardi
(cena 499 zł) oraz w kozakach
włoskiej marki Divine Follie
(cena 550 zł)

Hondę HR-V można nabyć w leasingu przy wysokości
miesięcznej raty zaczynającej się już od 834 zł netto
(wpłata - 45%, okres 5 lat, wykup 15%).
Wszelkich informacji na temat oferty modeli Honda
udziela Autoryzowany Salon Honda Mojsiuk Auto KM
w Starych Bielicach k/Koszalina, ul. Koszalińska 89 lub
pod nr telefonu: 94/34 77 363
www.honda.mojsiuk.pl
Szukaj nas na Facebooku: Honda Mojsiuk Auto KM

Jolanta Podgórska
w kombinezonie marki
Just Unique (cena 750 zł)

Makijaż: Anna Lubicz MAKE UP ARTIST
Fryzury: STUDIO FRYZUR ESPEJO
Fotografie: Adriana Styrenczak Studio Klasyka – Makijaż i Fotografia
Kreacje: Butik MERCI, Koszalin, ulica Zwycięstwa 158 w Koszalinie.
Butik Merci istnieje na rynku od 21 lat. Prowadzimy sprzedaż wyselekcjonowanej odzieży, galanterii oraz butów najwyższej jakości
marek polskich, włoskich, francuskich oraz tureckich.
Facebook: MERCI
Instagram : BUTIK MERCI

Jolanta Podgórska w komplecie damskim
Elisabetta Zanardi (cena 950 zł)

Malwina Podgórska w body
marki Zigana (cenia 259 zł),
spodniach marki A.M.N
(cena 399 zł) oraz w sandałach
marki Magza (cenia 499 zł)
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Najszczęśliwsze
miejsce
w Kołobrzegu
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Autor: Adam Wysocki / Fotografie: Izabela Rogowska

Badanie nad szczęściem codziennym zapoczątkowali Duńczycy. Swoją filozofię szczęścia
określają słowem hygge. Jestem pewien, że Polacy nie odbiegają od świata Duńczyków
w potrzebie „czucia się” hygge.

M

oją wątpliwość budzi jednak to, czy jest to potrzeba świadoma, a już niemal pewien jestem, że większość z nas nie
potrafi wprowadzić tej idei w codzienne życie. Być może
sądzimy, że to marnowanie czasu, lub że to mało produktywny sposób jego spędzania. Odkładamy więc to na później, bo gonią nas codzienne obowiązki, a potem okazuje się, że właściwie to już nie ma
czasu. Tymczasem to bardzo cenny „nawyk”, dzięki któremu każdy
dzień ma szansę stać się czymś więcej niż tylko pracą i obowiązkami domowymi. Może to być czas, dzięki któremu łapiemy drugi oddech, zapominamy o troskach, inwestujemy w wewnętrzny spokój,
balans, pogłębiamy relacje, częściej śmiejemy się.

Podczas, gdy my najczęściej stawiamy na centralnie zawieszoną
lampę o mocnym świetle, oni aranżują, a właściwie to ubierają wnętrze kilkoma lampami podłogowymi lub stołowymi o kameralnym
blasku. Elementem tradycji jest posiadanie małej lampki w oknie, co
przenosi stan hygge także i poza dom. Dużo dekoracyjnych punktów świetlnych daje niesłychaną przewagę aranżacyjną nad jednym
czy dwoma bardzo intensywnymi, zdecydowanie łatwiej jest także
zbudować dzięki nim przyjemną atmosferę. Dające ciepły blask
świece, ceramiczne dzbanki na gorącą korzenną herbatę, wełniane
pledy to całkowity must have na czas jesienno-zimowy - czas owijania się kocykami, popijania kakao, zagłębiania się w lekturze czy
rozmowach z przyjaciółmi, wspólnego gotowania.

Wielu z nas brakuje inspiracji do tego by zejść z utartego szlaku
codziennej rutyny. Rolą takiego miejsca jakim jest Pufa Design, czy
to w postaci showroomu, naszego profilu na Instagramie czy Facebooku jest dostarczyć takich pomysłów. Jako zespół uwielbiamy
duńskie wzornictwo, z którym stoi także idea hygge. Odwiedzamy
Kopenhagę, poddajemy się jej atmosferze i całkowicie przepadamy. Po 10 lat współpracy ze Skandynawami rozumiemy znacznie
lepiej wartość stojącą za tajemniczym słowem hygge. Wystarczy
więc nas odwiedzić, a opowiemy więcej, pomożemy poczuć ducha
północy.

Osobiście nie wyobrażam sobie domu hygge bez świec. Z czasem
moja definicja świecy uległa jednak znacznej zmianie, ponieważ
nauczyłem się, że świeca świecy nierówna. Dziś wybieram wyłącznie świece sojowe z naturalnymi aromatami i drewnianym knotem.
To zdrowa alternatywna parafiny, a drewniany knot niesłychanie
przyjemnie skwierczy, co doskonale wpisuje się w atmosferę hygge.
Jako miłośnikowi ceramiki zawsze towarzyszy mi kubek z kolekcji
Spring Copenhagen, a w nim najczęściej herbata oolong lub kawa.
W chłodniejsze wieczory sięgam po szwedzkie pledy Pappeliny lub
fińskie Lapuan Kankurit. Oczywiście moja słabość do duńskiego
stylu oświetlenia wnętrza sprawia, że zawsze z jednej z kilku lampek
sączy się światło.

Duńczycy ponadprzeciętnie dbają o oświetlenie w domu i to chyba
najbardziej dostrzegalna dla mnie różnica między Danią a Polską.

Adam Wysocki, właściciel kołobrzeskiego sklepu z dizajnem, oświetleniem,
meblami i dodatkami do wnętrz Pufa Design (www.pufadesign.pl,
Pufa Design Showroom ul.Bałtycka 31 w Kołobrzegu), miłośnik wzornictwa.
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Postaw na doświadczenie
jakość i nowoczesność
Kameralne i nowoczesne osiedle powstające na 2,32 ha powierzchni
przy ul. Połczyńskiej / Wenedów w Koszalinie.

O

sielde powstaje w doskonałej lokalizacji, blisko centrum miasta.

Docelowo zostanie wybudowanych
sześć 4-piętrowych budynków wielorodzinnych z podziemnymi halami garażowymi, windami, komórkami lokatorskimi o wysokim
standardzie wykończenia.

Planowana zabudowa obejmie funkcje mieszkaniowe jaki i tereny zielone, drogi dojazdowe oraz miejsca
postojowe. Nowoczesna przestrzenna architektura
inwestycji łączy funkcjonalność z wysokimi walorami
estetycznymi. Inwestycja idealna dla osób ceniących
sobie komfort mieszkania na cichym osiedlu z jednoczesnym dostępem do atrakcji i rozrywek, które proponuje bliskie sąsiedztwo centrum miasta.

PRZYJDŹ - ZOBACZ
a na pewno KUPISZ!
Zapraszamy na budowę
i prezentacje naszych mieszkań
Bliższych informacji
na temat inwestycji
i oferty handlowej udzieli
Pani Marta Filanowska
kom: 534 324 735

Planowane zakończenie budowy:
III-IV kwartał 2021
I etap inwestycji obejmuje:
60 mieszkań 2- i 3-pokojowych
o powierzchni mieszczącej się
w przedziale
od 36 m2 do 62 m2.

Flota

Dywany

e
ki systemow
Wycieracz

Zgrany zesp

Wykładziny PCV do

Płytki dywanowe

szkół, szpitali, obiek
tów

ół

PROFESJONALNA OBSŁUGA
INWESTYCJI ORAZ
SPRZEDAŻ HURTOWA
I DETALICZNA
Panele laminowane

i winylowe

Ponad 200 tys. m2 wykładzin
dostępnych na magazynie

Podłogi drewniane

telowe
Wykładziny ho

• WYKŁADZINY DYWANOWE
• WYKŁADZINY ELASTYCZNE PCV
• PŁYTKI DYWANOWE
• PANELE LAMINOWANE I WINYLOWE LVT
• PODŁOGI DREWNIANE
• DYWANY
• SZTUCZNA TRAWA
• WYCIERACZKI SYSTEMOWE
• PROJEKTOWANIE I PRACA Z ARCHITEKTAMI
• MONTAŻ I OBSZYWANIE
Kołobrzeg ul. Jasna 25
Godziny otwarcia:
Poniedziałek-Piątek: 9:00 - 18:00
Sobota: 9:00 - 14:00
kom. +48 664 045 486
kom. +48 882 702 565
tel. +48 94 351 74 10
biuro@interviol.pl
www.interviol.pl

Obszy wan

ie i montaż

Tysiące metrów dostępnych od ręki
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Bezpieczeństwo
z wysokim IQ
Nowoczesne systemy alarmowe integrujące inteligentne technologie zarządzania domem
- brzmi futurystycznie. Na koszalińskim rynku takie produkty cieszą się coraz wiekszym
zainteresowaniem i od niedawna są dostępne w Salonie Techniki Alarmowej. Specjalistyczna
oferta dla właścicieli nieruchomości otwiera nowy rozdział w działalności Agencji Ochrony
SZABEL i co ważne – jest ona w zasięgu każdego, kto chce zapewnić sobie bezpieczeństwo
i komfort.
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S

alon Techniki Alarmowej działa od maja br. Mieści się w ścisłym centrum Koszalina. Słowa w nazwie nie są przypadkowe.
„Salon”, bo to nie sklep, a raczej showroom, miejse, w którym
można uzyskać profesjonalną i kompletną wiedzę na temat systemów alarmowych. Poza fachowym doradztwem do dyspozycji
klientów są prezentacje i tablice multimedialne, a także sprzęt do
przetestowania.

I

sprawdzić, co dzieje się w poszczególnych pomieszczeniach. Zapewniamy sobie tym samym pełną kontrolę nad domem, niezależnie, gdzie się znajdujemy: na miejscu, w pracy czy na zagranicznych
wakacjach. Niektóre systemy wyposażone są w czujniki alarmujące
o zalaniu, pożarze czy awarii instalacji elektrycznych, a to pozwala na każde z tych zagrożeń szybko zareagować. Takie rozwiązania
sprawdzą się w każdym domu, ale szczególnie polecane są osobom
często wyjeżdżającym czy właścicielom nieruchomości, które większość czasu stoją puste, np. w nadmorskich miejscowościach. Do ich
obsługi wystarczy jedna aplikacja w telefonie.

- Stworzenie Salonu Techniki Alarmowej to nowy kanał rozwoju i kontynuacja założeń, jakie od początku istnienia stawia sobie
Agencja Ochrony Szabel: najwyższa jakość usług, elastyczność,
otwartość na innowacje, a przede wszystkim odwaga w ich wdrażaniu - mówi Piotr Wróbel, prezes zarządu.

Technologie zarządzania domem i mieszkaniem są coraz bardziej
doceniane, zwłaszcza przez młodsze pokolenie nabywców mieszkań, stawiających na nowoczesność we wszystkich dziedzinach życia. Co ważne, są w zasięgu osób dysponujących różnym budżetem.
Na ostateczne koszty wybranego systemu składa się ilość zastosowanych urządzeń i zakres usług. Salon proponuje różne, wygodne,
opcje finansowania. Może to być jednorazowy zakup, albo abonament, pozwalający na comiesięczną spłatę sprzętu i zapewnienie
sobie stałej ochrony.

Oferta Salonu, czyli przewodowe i bezprzewodowe systemy alarmowe, jest bardzo rozbudowana i w stu procentach realizuje hasło
widniejące na centralnej ścianie: „Bezpieczeństwo z wysokim IQ”.
Może dziś zaproponować klientom wszystko, co pojawia się na rynku – urządzenia uznanych poroducentów, wyposażone w najczulsze
detektory, czujniki i kamery, albo połączyć je w pakiet usług z bezpieczeńtwem, łącząc najnowsze osiągnięcia techniki z zapleczem,
jakim dysponuje Agencja Ochrony SZABEL.

System alarmowy można – i warto! – zainstalować w każdym obiekcie. W nowo wybudowanych lokalach i już istniejących, mieszkaniach, domach, firmach, biurach i przedsiębiorstwach. Bezprzewodowe systemy pozwalają na montaż nienaruszający struktur
budynku, sprawdzą się zatem także w lokalach wynajmowanych.
Można je z czasem rozbudowywać, dokładając kolejne elementy czy udogodnienia lub już w momencie zakupu taką możliwość
uwzględnić.

Flagową pozycją w portfolio Salonu Techniki Alarmowej są zintegrowane systemy typu smart, scalające kilka usług zarządzania
nieruchomością. Możemy dzięki nim dom czy mieszkanie zabezpieczyć przed włamaniem, sterować jego ogrzewaniem, oświetleniem,
wejściami, bramami wjazdowymi, a nawet podlać ogród czy zasłonić rolety. Dzięki kamerom, w każdym momencie jesteśmy w stanie

Piotr Wróbel, prezes zarządu i Jarosław Dziobek, dyrektor ds. rozwoju i innowacji
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Salon Techniki Alarmowej zlokalizowany w centrum
Koszalina został powołany przez Agencję Ochrony
SZABEL dla realizacji misji zgodnie, z którą firma
poprzez świadczone usługi zapewnia bezpieczeństwo
i komfort życia klientów. Salon jest nie tylko wyrazem
otwartości firmy na nowe rozwiązania organizacyjne,
ale również na nowoczesne technologie . Zgodnie
z hasłem – „Bezpieczeństwo z wysokim IQ”
– wyeksponowanym na ścianie lokalu.

O systemach alarmowych warto myśleć jak o inwestycji, a nie kolejnym wydatku. Rocznie w Polsce okradanych jest ponad 70 tysięcy mieszkań. Włamania mają miejsce zazwyczaj w czasie krótkich i dłuższych nieobecności właścicieli, dotyczą małych i dużych
mieszkań. Pokonanie zamków w drzwiach i rozbrojenie prostych
alarmów dla współczesnych złodziei nie stanowi żadnego problemu. Zaawansowane, inteligentne rozwiązania pozwolą nam spać
spokojnie. Bezpieczeństwo jest bezcenne.
Z doświadczenia doradców wynika, że klienci do Salonu trafiają jedynie z wyobrażeniem tego, co w rzeczywistości mogą sobie zafundować. – Oferta Salonu jest zawsze indywidualna – podkreśla Jarosław Dziobek, dyrektor ds. rozwoju i innowacji. Przeprowadzenie
klienta przez cały proces zakupu zazwyczaj rozszerza i wzbogaca
jego pierwotne oczekiwania. Stworzenie spersonalizowanej i optymalnej propozycji poprzedza dokładna konsultacja. Zazwyczaj towarzyszy jej wizja lokalna, co pozwala precyzyjnie ustalić konkretne potrzeby i możliwości. Jesteśmy dostępni na każdym etapie, jeśli
chodzi o pomoc, doradztwo czy serwis.

Agencja Ochrony SZABEL to blisko trzydzieści lat
doświadczenia, rozbudowana flota, oddziały zlokalizowane w największych miejscowościach Pomorza Środkowego, duży zespół pracowników i tysiące klientów.
Firma zawsze dotrzymywała kroku oczekiwaniom
i możliwościom, jakie przed branżą ochrony otwierały
kolejne lata i dekady. Oferuje wszystkie usługi związane z ochroną osób i mienia, spełnia normy jakości ISO
oraz AQAP (wymagania NATO). W 2020 roku znalazła
się na zaszczytnej liście najszybciej rozwijających się
firm w branży (Diament Forbesa 2020 r.).

Klienci powinni uczestniczyć w procesie instalacji systemu, w tym
krótkiego szkolenia z obsługi zamontowanych urządzeń. Sam proces instalacyjny jest szybki – trwa maksymalnie dzień, a oferta Salonu zawiera też gotowe zestawy instalacyne do mieszkań, których
montaż zajmuje godzinę. Wykonują go zawsze intalatorzy z wszelkimi wymaganymi uprawnieniami.
W Salonie Techniki Alarmowej organizowane są pokazy dla Klientów oraz eventy o nowych technologiach, na które firma zaprasza
współpracujących techników. Zainteresowani mogą dzięki nim pogłębić bądź zdobyć dodatkową wiedzę na temat nowości i oferty
rynku systemów alarmowych i kamer – branża jest niezwykle dynamiczna i warto ją śledzić na bieżąco.

Salon Techniki Alarmowej
Koszalin ul. Zwycięstwa 104
tel. 94/340 44 88
504 793 295
www.szabel.com.pl
I
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Żeby ogród był ozdobą domu
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska, Alla Boroń Studio Prototypownia

Pierwotną i nadal główną specjalnością koszalińskiej firmy Schroder jest wykonawstwo budowlane,
ale wykiełkowała z niej druga – usługi brukarskie i w zakresie małej architektury ogrodowej. Latami
zbierane doświadczenia oraz współpraca z renomowanymi producentami elementów
betonowych, kostki brukowej, ozdób ogrodowych, bram i ogrodzeń sumują się w zdolność firmy
do profesjonalnego zagospodarowania przestrzeni wokół posesji prywatnych i obiektów
przemysłowych. Dla klientów oznacza to usługę wykonaną od A do Z, w najwyższym standardzie
jakościowym i z pełną gwarancją satysfakcji.

J

oanna i Damian Schröderowie prowadzą własną działalność od
2011 roku. Oboje są absolwentami Politechniki Koszalińskiej,
kierunku budownictwo. Po studiach pan Damian podjął pracę
w koszalińskim EkoWodrolu, gdzie zajmował się projektowaniem
stacji uzdatniania wody, nadzorował również prace budowlane
i elektryczne. Wspomina: - Wtedy zrozumiałem, że na rynku budowlanym jest pewna luka, w której możemy zaistnieć z własną firmą.
Staliśmy się dla EkoWodrolu podwykonawcami w zakresie robót
budowlanych. I tak trwa to dziś: my budujemy, a EkoWodrol zajmuje się technologią. Oczywiście obecnie EkoWodrol nie jest jedynym
naszym klientem. Przy dużych inwestycjach pojawia się zawsze po-

trzeba utwardzania terenu i to na dużej powierzchni. W przypadku
naszej pierwszej samodzielnej roboty, czyli oczyszczalni ścieków
w Grotnikach pod Lesznem, mieliśmy do utwardzenia aż 1800 m kw.
To było dla nas coś nowego. Musieliśmy się do tego przygotować,
kupić sprzęt. A przede wszystkim nauczyć się układać krawężniki
i kostkę brukową. Pierwsze krawężniki układałem wspólnie z naszym pierwszym majstrem, Przemkiem Trochą, który nadal z nami
pracuje. Uczyliśmy się wszystkiego sami. Oczywiście uczyliśmy się
na swoich błędach, ale to było nie do uniknięcia. Dzięki kolejnym inwestycjom, których byliśmy podwykonawcami, nabraliśmy potrzebnych umiejętności i poczuliśmy się w tej nowej dziedzinie pewnie.
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Wybór padł na firmę Betafence. - Poznaliśmy ją przy okazji inwestycji prowadzonych dla wojska – mówi pana Damian. - Reprezentuje
ona w swojej dziedzinie najwyższą klasę, pod każdym względem.
Dba nawet o sposób pakowania dostarczanych elementów, co laikowi może się wydawać mało istotne. My jednak przekonaliśmy się boleśnie, że jest to niezwykle ważny aspekt. Z dostawy od innego producenta na 100 słupków ogrodzeniowych musieliśmy co czwarty
odesłać, bo był porysowany. Wszystko przez brak zabezpieczenia
w transporcie. Nawet jeśli producent w drodze reklamacji prześle
towar ponownie, już bez wad, tracimy czas i de facto pieniądze, nie
mówiąc już o zaufaniu klienta, któremu zazwyczaj – co zrozumiałe
– zależy na czasie. W przypadku Betafence i Wiśniowski takie sytuacje się nie zdarzają.

Z czasem państwo Schröderowie doszli do wniosku, że mogliby
usługi brukarskie świadczyć poza głównym, czysto budowlanym
nurtem działalności firmy, a więc nie tylko budować place i chodniki
przy realizowanych „grubszych” zadaniach, ale również na zamówienie innych inwestorów.
Wtedy materiały kupowali od jednego i tego samego dostawcy.
Postanowili uzyskać od niego autoryzację na układanie jego produktów. Ponieważ jednak sprawa się ślimaczyła, postanowili nie
czekać dłużej na pozytywną decyzję i sami zostali dystrybutorami
materiałów.

Płyty Presstone

Wspominają: - Wyszukaliśmy polskich producentów kostki, wybraliśmy kilku i ich odwiedziliśmy, żeby na miejscu zobaczyć, jaką
jakość oferują. Bardzo spodobał się nam POZBRUK. Producent zaufał nam, wspólnie przygotowaliśmy projekt ogrodu wystawowego.
Chodziło nam o to, żeby klient zainteresowany naszymi usługami
opartymi o produkty marki POZBRUK uzyskał unaocznienie tego,
jak może wyglądać jego przydomowy taras wraz z innymi elementami zagospodarowania działki.

Ciekawą kategorią w gamie produktów POZBRUK, oferowaną
przez firmę Schroder, są płyty tarasowe Presstone. Przy ich produkcji, inaczej niż w przypadku kostki, nie stosuje się barwnika,
a kolor powierzchni wynika z zastosowanego kruszywa, czyli materiału naturalnego. Nie ma obawy o przebarwienia, utratę właściwości. - Nam ten produkt bardzo się spodobał, ale nie wiedzieliśmy jak
zareaguje na niego rynek koszaliński, bo to wyższa półka cenowa
- mówi pani Joanna. - Ale reakcja jest pozytywna, płyty Presstone
zyskują przychylność klientów. To są ładne, duże elementy (nawet
o powierzchni 60/90 cm), wyglądające bardzo efektownie. Charakteryzują się doskonałymi parametrami antypoślizgowymi. Są
wykonane z ogromną precyzją, co pozwala łączyć je metodą niemal
bezspoinową.

W przypadku kostki brukowej najważniejszymi wyznacznikami jej
dobrej jakości są: odpowiednia grubość barwienia (zależy od tego
czas, na który kostka zachowa pierwotny kolor), stabilny kształt
i forma (pozwala układać kostkę dokładnie), impregnacja nadająca
odpowiednią odporność powierzchni (chroni przed zabrudzeniami
i w razie potrzeby pozwala kostkę czyścić).

Płyty Presstone również można obejrzeć w ogrodzie wystawowym
firmy Schroder. Powstałe na bazie naturalnych kruszyw o różnych
frakcjach znakomicie imitują naturalny kamień. Eleganckie w swojej
formie stanowią niezwykle dekoracyjny element tarasów i ścieżek.
Płyty Presstone poddawane są różnym formom ostatecznej obróbki i występują w strukturze szlifowanej, piaskowanej oraz szczotkowanej.

Joanna Schröder komentuje: - W przypadku marki POZBRUK impregnacja jest doskonała, wykonywana w nanotechnologii. Kostka
się nie brudzi, bo nic nie wnika w beton. Kolor zachowuje swoje nasycenie, a powierzchnia zachowuje właściwości antypoślizgowe.
Kilka kroków dalej
Kolejne wykonywane zlecenia przyniosły refleksję, że nie warto ograniczać się w ofercie tylko do elementów betonowych. Stąd nawiązanie
współpracy z firmą Wiśniowski, producentem drzwi, bram garażowych i ogrodzeniowych. Damian Schröder wyjaśnia: - Wiśniowski to
uznana marka, gwarantująca najwyższą jakość. Bardzo się nam spodobał jej koncept, żeby brama garażowa, drzwi wejściowe do domu oraz
ogrodzenie frontowe były utrzymane w jednej tonacji kolorystycznej.
To doskonale się sprawdza i wprowadza ład na posesji.

Nie na rok, nie na dwa
- Nawet nie najładniejszy dom może dużo zyskać przez odpowiednie zagospodarowanie działki, na której stoi – mówi z przekonaniem Damian Schröder. - W przypadku nieruchomości na sprzedaż,
w tym deweloperskich, ma to bezpośrednie pozytywne przełożenie
na cenę. Otoczenie domu tworzy mikro środowisko, pewien klimat.
Jego estetyka wpływa na samopoczucie mieszkańców. My wychodzimy z założenia, że kostka za 10-15 lat ma nadal być modna. Nasze
projekty są stonowane, niejako ponadczasowe. Oczywiście niczego

Naturalną konsekwencją chęci świadczenia usług kompleksowych
stało się porozumienie również z producentem ogrodzeń.
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nie narzucamy, bo to klient ostatecznie decyduje. Jeśli jednak prosi
nas o pomoc, wskazujemy mu propozycje raczej bliższe klasyce niż
awangardzie.
Pani Joanna dodaje: - Nie nastawiamy się na określony typ klienta.
Jednakowo starannie i indywidualnie obsługujemy właścicieli domów jednorodzinnych, deweloperów, jak i hotele czy ośrodki nadmorskie. Zależy nam na tym, by każdy poczuł satysfakcję ze współpracy z nami, by stał się naszym ambasadorem. Rynek koszaliński
nie jest duży, tutaj szczególne znaczenie ma dobra opinia o firmie
i rekomendacje zadowolonych klientów.
Pan Damian podkreśla: - Nie ma firm, którym wszystko, w stu procentach, się udaje. Ale dobrą firmę od złej różni to, że nie czeka ona,
aż ktoś ją przymusi do reakcji na jej błąd, lecz sama ten błąd naprawi. Takie podejście jest nam bliskie. Bierzemy pełną odpowiedzialność za naszą pracę. Klientowi, który zleca nam kompleksowe zagospodarowanie ogrodu, stwarzamy istotny komfort, bo ze swymi
uwagami może zgłosić się do nas bez konieczności kontaktowania
się osobno z producentem materiałów, dostawcą, firmą transportową czy wykonawczą.
Aby klienci mieli szerszy wybór materiałów, firma Schroder nawiązuje kolejne porozumienia z producentami. Stawia na tych, którzy
oferują produkty o najwyższych parametrach. Wkrótce ogród wystawowy wzbogaci się dzięki temu w przykładowe materiały marek
KOST-BET i Bruk-bet – jeśli chodzi o elementy betonowe i kostkę
brukową oraz Jurand, gdy mowa o ozdobach ogrodowych i małej
architekturze.
Zgrany zespół
Joanna i Damian Schröderowie podkreślają, że dla rozwoju swojej
firmy przyjęli strategię „małych kroków”: - Ważne są dla nas bezpośrednie relacje z klientami, ale również dobra atmosfera w zespole.
Liczba naszych pracowników nigdy nie przekroczyła 30 osób. Zżyliśmy się z sobą, możemy na siebie wzajemnie liczyć.
W firmie od momentu jej powstania pracuje Przemysław Trocha,
o którym można powiedzieć, że jest prawą ręką szefa. Pan Przemysław pełni funkcję kierownika budowy i koordynatora robót. Drugą
osobą prowadzącą samodzielnie budowy (jako inżynier budowy)
jest Karol Sokołowski. Inżynierem budowy jest również Martyna
Superczyńska, która poza tym wykonuje projekty techniczne zagospodarowania terenu i o której można powiedzieć, że nabiera kompetencji architekta krajobrazu. Z kolei Dariusz Jaroń to samodzielny
majster robót brukarskich. Przełożeni chwalą go za rzetelność i niesamowitą dokładność.
Klienci odwiedzający halę Makro w Koszalinie zwracają uwagę na
ulokowaną przy wjeździe ekspozycję firmy Schroder. Są tam próbki wybranych produktów, których jest dystrybutorem i których
używa przy urządzaniu ogrodów. Pracuje tam Grażyna Schröder,
prywatnie mama pana Damiana. Jest doradcą klienta i sprzedawcą
kostki brukowej oraz ogrodzeń.
Joanna i Damian Schröderowie kwitują: - Każdemu z nas zależy na
sukcesie firmy. Zdajemy sobie sprawę z faktu, że głównym nurtem
naszej działalności pozostanie wykonawstwo obiektów przemysłowych i inne roboty żelbetowe, ale będziemy rozwijać również usługi
urządzania tarasów i ogrodów. Nawet trochę na zasadzie wytchnienia od „ciężkiego” budownictwa. Znajdujemy w tym dużo frajdy.
Klienci stają się coraz bardziej świadomi swych potrzeb i wymagający, a my staramy się rozwijać, żeby spełniać ich rosnące oczekiwania.
Jedno pozostaje niezmienne: jakość stawiamy na pierwszym miejscu.
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Ogrodzenia marki WIŚNIOWSKI to systemowe
rozwiązania bram, furtek, słupów i innych udogodnień,
które można z sobą zestawiać, idealnie dopasowując
do każdego typu posesji. Są one eleganckie i łatwe
w montażu, w dopracowanej do perfekcji kolorystyce. Producent udziela na nie 10-letniej gwarancji
antykorozyjnej. Firma Wiśniowski stale doskonali
swe produkty od strony automatyki i ergonomii.
Wprowadza sterowanie bramami za pomocą aplikacji
smartfonowych i inne inteligentne technologie.

PŁYTY DEKORACYJNE PRESSTONE produkowane
są na betonowej warstwie konstrukcyjnej, którą
pokrywa warstwa dekoracyjna wykonana z mieszanki
cementu oraz naturalnych kruszyw. Charakteryzuje je
wytrzymałość na obciążenia statyczne i dynamiczne
oraz szybki montaż, dzięki czemu można znacznie
skrócić czas budowy nawierzchni. Płyty Presstone
idealnie sprawdzają się w przypadku nawierzchni
tarasowych, ogrodowych, przydomowych oraz przestrzeni użyteczności publicznej. Oferta kolorystyczna
produktów z serii Presstone oparta jest na kilku rodzajach kruszywa (granit, bazalt, marmur, dolomit, kwarc).
Natomiast nowoczesna technologia produkcji pozwala
uzyskać różnorodną strukturę elementów – szlifowaną, piaskowaną, szczotkowaną. Rekomendowane na
tarasy i balkony płyty tarasowe POZBRUK dają duże
możliwości aranżacyjne. Można je dowolnie przycinać
i dostosowywać do kształtu tarasu - skosów i łuków.
Możliwe jest również wykonanie z nich stopni, które
uzupełnią całą kompozycję.
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Właściciele firmy mówią o jej kluczowych pracownikach:
DARIUSZ JAROŃ: Rozpoczął pracę w firmie w 2018 roku jako majster robót brukarskich. Pan Dariusz samodzielnie prowadzi brygadę
brukarzy i jest odpowiedzialny za jakość ich pracy. Cechuje go rzetelność i staranność . Pokładamy w nim duże nadzieje na przyszłość.

PRZEMYSŁAW TROCHA: Pierwsza zatrudniona w firmie osoba,
pracuje od maja 2011 roku. Absolwent Politechniki Koszalińskiej,
pełni funkcję kierownika budowy oraz koordynatora robót budowlanych. „Prawa ręka szefa” - reprezentuje firmę podczas jego nieobecności. Pana Przemka wyróżniamy za wieloletnią, owocną pracę
i jego oddanie dla firmy. Jest z nami od samego początku i zna firmę
„od podszewki”, darzymy go dużym zaufaniem.

MARTYNA SUPERCZYŃSKA: Absolwentka Politechniki Koszalińskiej – zatrudniona w 2016 roku na stanowisko: projektant, obsługa
budowy. Pani Martyna świetnie radzi sobie z programami technicznymi typu Auto-Cad, Rodos. Ponadto wykonuje projekty architektoniczne zagospodarowania terenu dla naszych klientów. Wyróżnia
ją pracowitość, zaangażowanie oraz duża wszechstronność wykonywanych prac.

KAROL SOKOŁOWSKI: Młody inżynier budowy, również absolwent Politechniki Koszalińskiej – zatrudniony od 2017 roku. Pan
Karol jest ambitny i bardzo szybko się uczy, zdobywając cenne doświadczenie na budowie. Dzięki ciężkiej pracy i determinacji bardzo
szybko zaczął samodzielnie prowadzić duże budowy wymagające
dużego doświadczenia z zakresu wiedzy technicznej.

GRAŻYNA SCHRöDER: W zespole od 2018 roku. Zajmuje się
sprzedażą kostki brukowej i ogrodzeń w punkcie ekspozycyjnym
przy hali Makro w Koszalinie. Najbardziej kompetentna osoba, jeśli chodzi o wiedzę wszystkich oferowanych przez nas produktach
- zarówno kostce betonowej, płytach tarasowych, ogrodzeniach
posesyjnych czy elementach architektury ogrodowej. Jest wzorem
indywidualnego podejścia do każdego klienta oraz obsługi na najwyższym poziomie.

Przedsiębiorstwo Usług Ogólnobudowlanych
”SCHRODER” Damian Schroder
Koszalin ul. Szczecińska 44
tel. 695 152 155
www.schroder.biz.pl
I
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DOMSTYL
największy salon
sprzedaży w regionie
BRAMY DRZWI OKNA PODŁOGI ROLETY

Twój Dom Twój Styl
ul. Morska 4a, 75-218 Koszalin
tel. 94 300 00 14, domstyl.koszalin@op.pl
www.domstyl.koszalin.pl

Salon czynny:
pon-pt: 9-17
sob: 9-13

Koszalin
ul. Gnieźnieńska 11
tel./fax: 94 346 09 02
koszalin@bokaro.pl
KOŁOBRZEG
ul. Sienkiewicza 17F
tel./fax: 94 351 12 08
tel. kom. 607 111 772
SŁUPSK
ul. Główna 2b
tel./fax: 59 841 53 66
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Kamień uszlachetni
każde wnętrze
Autor: Wojciech Dodzian, założyciel Studia Archistone Kamieniarstwo
Fotografie: Marcin Betliński, Krystian Kasperowicz – Redlight Fotografia Inwestycyjna (realizacje wnętrz)

Jestem absolwentem Politechniki Koszalińskiej - Wydziału Architektury i Wzornictwa. Poznając krok po
kroku piękno projektowania i designu, idąc przy tym w ślady ojca, postanowiłem otworzyć własną firmę
kamieniarską. Tak powstało Studio Archistone Kamieniarstwo.

Od lewej: Wiesław Dodzian i Wojciech Dodzian

D

zięki wiedzy przekazanej przede wszystkim przez tatę , ale
także profesorów i doktorów z Politechniki Koszalińskiej,
tworzę projekty na indywidualne zamówienia klientów oraz
realizuję duże zlecenia dla inwestorów, deweloperów, projektantów
wnętrz i producentów mebli na wymiar.

Aby właściwie wybrać kamień do określonego celu, warto poznać
jego charakterystykę i właściwości. Pomaga w tym skala Mohsa,
czyli dziesięciostopniowa skala twardości minerałów charakteryzująca ich odporność na zarysowania. Ogłosił ją w 1812 roku niemiecki mineralog Friedrich Mohs. „Jedynką” na tej swoistej liście
porównawczej są talk i gips (najbardziej miękkie), a pozycję dziesiątą
zajmuje diament jako wzór najwyższej twardości.

Naturalny kamień sprowadzam z całego świata – między innymi
z Włoch, Indii, Brazylii, Hiszpanii i Skandynawii. Na placu składowym i magazynach zakładu w Dobrzycy zgromadziliśmy ponad 300
rodzajów kamienia, który obrabiamy za pomocą naszego nowoczesnego, zautomatyzowanego parku maszynowego. Urządzenia, którymi dysponujemy, dają nam zdecydowanie największe możliwości
obróbcze w regionie.

Granit (pozycja nr 6-7 w skali Mohsa) jest kamieniem uniwersalnym. Możemy stosować go zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
budynków. Jego głównym przeznaczeniem w kamieniarstwie budowlanym są blaty kuchenne, parapety zewnętrzne oraz schody
zewnętrzne.

Gdzie i jaki kamień stosować?

Marmur (pozycja nr 4 pod względem twardości) ustępuje odpornością granitowi, bo jest podatniejszy na uszkodzenia i zarysowania.
Stosowany jest w Polsce raczej wewnątrz budynków, bo ze względu na warunki klimatyczne panujące w naszej strefie geograficznej
do celów zewnętrznych nadaje się mniej. Z marmuru wykonujemy
najczęściej blaty łazienkowe, schody wewnętrzne oraz zabudowy
kominkowe.

Blat kuchenny ma za zadanie nie tylko cieszyć oczy domowników
swoim pięknem, ale przede wszystkim spełniać najważniejsze zadanie – ma on być odporny na zarysowania, plamy oraz działanie
kwasów spożywczych.

Warto również zwrócić uwagę na konglomerat kwarcowy i spiek
kwarcowy, które dorównują twardością granitowi (pozycja 6-7). Są
to twory sztuczne, ale powstające z naturalnych surowców - zmielonej masy granitowej z dodatkiem kwarcu i innych składników.

Zarówno kamienie naturalne takie jak granit, marmur, trawertyn,
onyks (kamień transparentny, umożliwiający podświetlenia), jak
i oferowane przez nas syntetyczne aglomarmury charakteryzuje
najwyższa jakoś. Tak jak kwarcytogranity oraz spieki kwarcowe, które są absolutną nowością chętnie ostatnio wybieraną przez klientów.

I

64

I

I

prestiżowy adres

Konglomerat kwarcowy i spiek kwarcowy mają właściwości podobne do granitu i są materiałami uniwersalnymi.

I

Justyna Kaczmarek i Wojciech Dodzian

Jakie wybrać wykończenie?
Po wyborze materiału konieczne staje się określenie sposobu wykończenia jego powierzchni oraz opracowania krawędzi.
Nadawanie kamieniom określonej faktury pozwala uzyskać, w zależności od potrzeb, powierzchnię idealnie gładką lub chropowatą.
Tę pierwszą uzyskamy przez polerowanie, drugą przez satynowanie, które jest procesem złożonym z dwóch oddzielnych technik
– płomieniowania, a następnie szczotkowania, wykonywanych po
uprzednim wygładzeniu powierzchni. Płomieniowanie polega na
oddziaływaniu na kamień płomieniem o wysokiej temperaturze,
dochodzącej do 1300 stopni Celsjusza, w wyniku czego uzyskuje
się szorstką powierzchnię. Na wierzchniej warstwie kamienia powstają naprężenia, w wyniku czego złuszcza się ona na głębokość
około 2-3 mm (kamień poddany płomieniowaniu nie traci swoich
właściwości fizycznych). Kolejnym etapem satynowania jest szczotkowanie, czyli zabieg mechaniczny, który może być zastosowany
po każdym etapie obróbki kamienia. Jego zaletą jest to, że pozwala
naturalnie wydobyć koloryt kamienia bez użycia środków chemicznych. Satynowanie, szczotkowanie i płomieniowanie praktyczne zastosowanie mają na przykład przy produkcji schodów, bo pozwalają
uzyskać powierzchnię antypoślizgową.
Wykończenie krawędzi oraz określenie jej kształtu to tzw. dekor.
Dopasowuje się go do stylu kuchni czy też łazienki. Na przykład
w minimalistycznych wnętrzach zazwyczaj stosuje się krawędzie
proste, a w kuchniach klasycznych zastosowanie ma wykończenie
o kształcie ćwierćwałka, półwałka czy optycznie podwajające grubość blatu wykończenie neoklasyczne.
tywnym architektem wnętrz a jednocześnie adiunktem w Katedrze
Projektowania Graficznego na Politechnice Koszalińskiej. Skupiamy
się w grupę kreatywnych osób, a efektem współdziałania są ciekawe projekty i produkty.

Jako Archistone jesteśmy w stanie wykonać wszystkie elementy
blatu kuchennego z granitu lub materiałów kwarcowych. Dzięki
wieloletnim doświadczeniu i znajomości materiałów wykonujemy
również żłobienia powierzchni czy kuchenne ociekacze. Obserwujemy, że szczególnie popularne wśród klientów stają się obecnie
zlewy wykonane w całości ze kwarcytogranitów czy też spieków
kwarcowych.

Dzięki temu możemy zaproponować klientom również tak unikalne
rzeczy, jak stoliki stworzone z wykorzystaniem kamienia, nowoczesne systemy montażowe oraz obrazy autorstwa Rafała Podgórskiego, profesora naszej Politechniki, które można zakupić w studiu
Archistone.

Nowoczesne technologie
W Koszalinie przy ulicy Gnieźnieńskiej 47 działa nasze studio projektowe i salon sprzedaży, gdzie zajmujemy się opracowywaniem
elementów w programie Autocad/3dsmax i za pomocą techniki
komputerowej CG (wizualizacje, prezentacje VR i AR ).

Każdemu z klientów zapewniamy profesjonalne doradztwo techniczne – nasi specjaliści pomogą wskazać i dopasować optymalne
rozwiązania.
Zespół Archistone zaprasza do współpracy.

Dzięki temu każdy zaprojektowany milimetr kamienia w formacie
DXF/CAD trafia do oprogramowania naszej sterowanej cyfrowo
piły CNC w zakładzie produkcyjnym w Dobrzycy, gdzie z dokładnością do 1/10 milimetra powstają blaty, schody, posadzki, elewacje,
hotelowe recepcje oraz inne elementy zamawiane przez deweloperów i klientów indywidualnych.
Poszczególne gatunki i odmiany kamienia mają cechy wspólne, ale
jednocześnie każda uzyskana powierzchnia jest niepowtarzalna.
Odpowiednio dobrany kamień nadaje pomieszczeniu elegancji –
nieważne czy to „tylko” blat kuchenny, łazienka, lobby czy recepcja
w hotelu.

Archistone Kamieniarstwo
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 47
tel: +48 502 106 446, +48 501 683 011
biuro@archistone.pl
archistone.pl

Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy z koszalińskimi projektantami wnętrz - między innymi Anettą Kazimierską (właścicielką
firmy 2t-studio art&design) i dr Pauliną Kminikowską, która jest ak-
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Nowe meble Ceccotti Collezioni
W tym roku nie odbyły się targi Salone del Mobile, które są największą prezentacją rozwiązań i trendów
wyposażenia wnętrz. Nie oznacza to jednak, że w roku 2020 zabrakło nowości. Znajdziemy
je w portfolio mediolańskiej marki Ceccotti Collezioni.

C

eccotti Collezioni to marka dla koneserów, dla osób potrafiących docenić mistrzowskie rzemiosło i wyrafinowany design. Meble powstają w niewielkiej fabryce – chociaż bardziej
właściwe byłoby określenie stolarni – znajdującej się w miejscowości Cascina pomiędzy Florencją a Pizą. Jak przystało na Włochy
pracują tu całe rodziny, a sztuka stolarska przekazywana jest z pokolenia na pokolenie.
Jednak za sukcesem marki stoi nie tylko mistrzowskie rzemiosło,
lecz także współpraca z najlepszymi projektantami. Chodzi m.in.
o architekta Roberto Lazzeroni’ego, który jest autorem największej
liczby projektów dla marki. Również wszystkie tegoroczne nowości wyszły spod jego ręki. Tym co je łączy jest użycie litego drewna
orzecha amerykańskiego.
W Polsce meble Ceccotti Collezioni oferuje Showroom MOOD.
www.mood-design.pl
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BRAMSERWIS

BRAMY · OGRODZENIA · AUTOMATYKA
s ys temy

p a rk i n g owe,

s z la b a n y,

o k n a ,

d r z w i

www.bram-serwis.pl
S A L O N S P R Z E DA Ż Y
K o ł o b r z e g , u l . We s o ł a 6 , t e l . 5 7 3 4 2 2 5 7 0
Koszalin, ul. Gnieźnieńska 38 tel. 668 283 800
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Pokój ucznia
– jak powinien
wyglądać
Organizacja strefy do nauki jest bardzo ważna – to tu, zaraz po szkole (a w tym roku również podczas
lekcji online) – nasze dziecko spędza sporo czasu. Funkcjonalność i bezpieczeństwo – to podstawa.

B

Przerwa dla wzroku

iurko. Zazwyczaj pierwsze biurko dziecko otrzymuje, kiedy
idzie do szkoły. Jego wysokość powinna być dostosowana
do wzrostu naszej pociechy. Standardowo malec idący do
pierwszej klasy mierzy od 115-125 cm wzrostu, wówczas wysokość
biurka powinna umownie wynosić około 55-60 cm. Rozsądnym wyborem jest mebel, który ma możliwość regulacji, dzięki temu biurko
będzie rosło razem z dzieckiem i posłuży mu na dłużej.

W dobie pandemii dzieci i młodzież spędzają zdecydowanie więcej
czasu we własnych pokojach, a także przy biurkach – podczas zajęć
zdalnych czy odrabiania lekcji. Aby zadbać o wzrok, warto rozważyć
elementy, które zapewnią mu odpoczynek. Tu świetnie sprawdzą
się plakaty z elementami zieleni, żywe rośliny. Dodatkowo warto już
od najmłodszych lat uczyć dzieci jak relaksować wzrok i prowadzić
tzw. gimnastykę oka.

Krzesło. Obok biurka, najważniejszym elementem wyposażenia jest
odpowiednie krzesło, tu również polecamy wybrać te z możliwością
regulacji. Prawidłowa postawa zakłada wyprostowane plecy, swobodnie oparte o blat ręce, nogi na podłodze, pamiętajmy również,
że kąty pomiędzy ramieniem a przedramieniem i podudziem a łydką
powinny wynosić 90 stopni. Bardzo ważne, aby kontrolować postawę dziecka i wraz ze wzrostem, regulować odpowiednio biurko
i krzesło.

Ćwiczenie dla najmłodszych: Spoglądanie kolejno w górę, w dół,
w lewą stronę, w prawą stronę;
Metoda dla starszych: palming - dziecko siada prosto tak, aby kark
i plecy tworzyły linię prostą. Następnie opiera łokcie na brzegu stołu, a lekko wklęsłymi dłońmi zasłania oczy tak, aby palce skrzyżowały się na czole powyżej linii brwi. Dziecko rozluźnia palce (tak, aby
nie przenikało przez nie światło), brwi i powieki, dłonie nie dotykają
gałek ocznych, zamyka oczy i przez kilka chwil (całe ćwiczenie powinno trwać maksymalnie 10 minut) przypomina sobie przyjemne
chwile – np. wakacje, spacer, zabawę z rówieśnikami etc.

Ważne: Jeżeli dziecko dzieli pokój z rodzeństwem – powinno mieć
własne miejsce do nauki.
Aranżując strefę do przyswajania wiedzy, unikajmy rozpraszaczy.
Wszystkie zbędne przybory, notatniki, kartki warto zorganizować,
np. wyposażając biurko w wygodną komodę, umieszczoną nieopodal biurka. Na blacie powinny się znaleźć najpotrzebniejsze akcesoria, takie jak: długopisy, kredki czy nożyczki, które będą potrzebne
podczas odrabiania lekcji. Warto pomyśleć też o odpowiedniej podkładce, która będzie chroniła mebel. Jeżeli na biurku znajduje się
również komputer czy laptop, zadbajmy, aby podczas odrabiania
lekcji czy nauki pozostał wyłączony.

Świeże powietrze
Pamiętajmy, aby zadbać o wentylację pomieszczenia, w którym
przebywają dzieci. Bez względu na porę roku przed nauką, warto przewietrzyć pokój. I tutaj rada KRISPOL, producenta okien:
Każdego roku dochodzi do wypadków, w których dzieci wypadają
z okien. Rozsądnych starszaków oczywiście to nie dotyczy, ale jeśli w pokoju mieszkają maluchy, warto wyposażyć okno w klamkę
z kluczykiem lub klamkę, którą otworzymy dopiero po użyciu odpowiedniej siły, wówczas to rodzic kontroluje, kiedy okno ma pozostać otwarte.

Światło
Najzdrowsze dla naszych oczu jest światło dzienne. Strefę do nauki
warto zorganizować nieopodal okna. Oczywiście nie zawsze pora
nauki pozwala na pracę bez dodatkowego, sztucznego oświetlenia,
zwłaszcza jesienią czy zimą. Tu ważne jest dobranie odpowiedniej
lampki biurkowej i jej umiejscowienie. Pamiętajmy, że powinna być
ona umieszczona po prawej lub lewej stronie w zależności od tego,
czy dziecko jest prawo- czy leworęczne (tak, by pisząc, nie zasłaniało sobie dostępu do światła).

Strefa odpoczynku
Nie samą nauką uczeń żyje. Oprócz funkcjonalnego zaplanowania
strefy do nauki, warto też wydzielić kącik, w którym młodsze dzieci
będą mogły swobodnie się bawić, a starsze odpoczywać czy spędzać czas z rówieśnikami.
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LOKATOR
ZARZĄDZANIE NAJMEM
Jeśli Twoje mieszkanie stoi puste...
Jeśli masz problem z najemcą...
Jeśli mieszkasz w innym mieście...
Jeśli nie masz czasu na zajmowanie się najmem...
Pozwól nam zaopiekować się
Twoim mieszkaniem...
Z nami oszczędzisz czas i pieniądze
Znajdziemy najemcę
Podpiszemy umowę.
Będziemy regulować płatności.
Napisz do nas:
biuro@lokator.biz
www. lokator.biz

LOKATOR

LOKATOR
Zarządzanie najmem
Zarządzanie
najmem
Koszalin
ul. Zwycięstwa
176
Koszalin ul. Zwycięstwa
176
tel. 538 453 457
tel.538
698 453
427 704
tel.
457
tel. 698 427 704
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BAKTRANS
przeprowadzka bez stresu

Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Agnieszka Orsa

Czy to nie idealna sytuacja: podczas przeprowadzki oddać firmie klucze, a ona zapakuje
i przeniesie wszystko w nowe miejsce szybko, sprawnie i bez uszczerbku dla przewożonych
rzeczy? Przybywa zadowolonych klientów, którzy skorzystali z takiej kompleksowej
usługi świadczonej przez firmę BAKTRANS. Oni już wiedzą, ile wysiłku i nerwów można
dzięki temu zaoszczędzić.
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Grzegorz Bakowicz, który wraz z żoną Dorotą uruchomił BAKTRANS trzy lata temu, podkreśla: - Z doświadczenia wiemy, że
każda przeprowadzka jest inna, a każdy klient ma inne potrzeby.
Dlatego też proponujemy dwa typy przeprowadzek: podstawową
oraz kompleksową. Ta pierwsza polega na podstawieniu samochodu, załadunku, przewiezieniu i rozładunku przenoszonych rzeczy
w docelowym miejscu. W przypadku kompleksowej wszystko bierzemy na siebie: pakujemy drobne rzeczy w kartony oraz pojemniki,
transportujemy w nowe miejsce oraz ustawiamy je tam, gdzie zażyczy sobie tego klient. Na życzenie klienta również zajmujemy się
demontażem oraz ponownym montażem mebli. Warto podkreślić,
że zabezpieczenie mienia występuje w obu wariantach.

I

Dokładne rozeznanie sytuacji a w ślad za nim precyzyjny plan działania to nie jedyne wyróżniki podejścia firmy BAKTRANS do przeprowadzek. Inne to zawierana zawsze pisemna umowa, określająca
zakres usługi, terminy i koszty oraz wykupowane przez firmę ubezpieczenie. Dorota Bakowicz komentuje: - Standardem jest u nas dokładne zapakowanie wszystkich przedmiotów w sposób chroniący
je przed uszkodzeniem. To nie tylko karton, ale również styropian,
folia pęcherzykowa, pianki, pasy mocujące. Dokładamy maksymalnej staranności, żeby chronić powierzone nam rzeczy. Można jednak wyobrazić sobie sytuacje nadzwyczajne i nieprzewidywalne,
niezależne od nas, kiedy pojawia się zagrożenie – choćby kolizja
drogowa albo katastrofa naturalna. We własnym interesie i interesie klienta stosujemy ubezpieczenia, które mają minimalizować negatywne skutki takich zdarzeń.

Oczywiście nic nie dzieje się spontanicznie. Przed każdą przeprowadzką odbywa się wizja lokalna i powstaje dokładny plan pracy.
- Klient nie musi sobie zdawać sprawy z tego, jakie siły i środki będą
potrzebne do realizacji zlecenia. To zadanie dla nas – tłumaczy pan
Grzegorz. - Ale jednocześnie klient uzyskuje jasność, ile potrwa cała
operacja. Wizja lokalna i wycena są bezpłatne oraz niezobowiązujące.

Na poziom bezpieczeństwa wpływ ma również wykorzystywany
sprzęt. BAKTRANS posługuje się nowymi samochodami, wyposażonymi w windy załadunkowe. To z jednej strony oszczędza siły
ekipy, a z drugiej eliminuje obawę o los ładunku w trakcie przenoszenia go na „pokład” auta. Podobnie zakupiona niedawno mobilna
winda przeprowadzkowa służąca do bezpiecznego zwożenia przedmiotów z wyższych kondygnacji na parter oszczędza siły i czas osób
zaangażowanych w przeprowadzkę.

Znaczenie planowania można zrozumieć na przykładzie jednego
z ostatnich dużych zleceń wykonanych przez BAKTRANS. Przeprowadzka szkoły w Sławnie do nowej siedziby odbyła się w ciągu tygodnia. Pomieszczenie po pomieszczeniu, szafa po szafie, szuflada po
szufladzie. W przenosiny zaangażowane było dzień w dzień rotacyjnie osiem osób i trzy samochody. Zadanie utrudniał fakt, że w nowej
lokalizacji trwały jeszcze ostatnie szlify wykończeniowe.

Grzegorz Bakowicz mówi: - Profesjonalny sprzęt zwiększa nasze
szanse podczas przetargów publicznych. Dzięki temu uzyskujemy
duże, spektakularne zlecenia. Z ciekawszych wykonanych w ostatnim czasie warto wspomnieć o przenosinach do nowej lokalizacji
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Kiedy trzy lata temu właściciele BAKTRANSU szukali swojej niszy
na rynku usług, znaleźli ją w branży przeprowadzek. - Kluczem do
sukcesu okazało się postawienie na jakość na każdym etapie i w każdym wymiarze - podkreśla pani Dorota. – Swoim podejściem zrywamy ze stereotypowym wyobrażeniem na temat przeprowadzek.
Naprawdę nie wystarczą osoby z łapanki i byle jaki samochód, by
dobrze wykonywać tę pracę. Potrzebne są jasno ustalone zasady,
dobra organizacja, niezawodny sprzęt, a przede wszystkim empatyczne podejście do klienta.

części wyposażenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi czy
o pracach zlecanych przez Agencję Mienia Wojskowego w Gdyni
oraz Bydgoszczy. Z każdym kolejnym przetargiem rośnie nasze doświadczenie. Pół żartem pół serio mogę powiedzieć, że po ostatnim
roku pracy nie ma dla nas zadań nie do wykonania. Wszystko jest
kwestią planowania i właściwej organizacji pracy.
To, że BAKTRANS wygrywa coraz więcej przetargów ogłaszanych
przez rozmaite instytucje, nie oznacza, że chce się specjalizować
wyłącznie w ich obsłudze. – Wciąż najważniejszymi klientami są
osoby prywatne, którym pomagamy w przenosinach czasami całego dorobku życia – relacjonuje Grzegorz Bakowicz. – Niemal
w połowie przypadków są to osoby mieszkające za granicą, głównie
w Niemczech i Wielkiej Brytanii. Takie operacje są dla nich wielkim
stresem. Jesteśmy od tego, aby zrzucić z nich ten ciężar. Dlatego dla
nas przyjęte terminy i inne ustalenia są świętością.

Pan Grzegorz dodaje: - Pracujemy tak, jak byśmy sami chcieli być
obsłużeni. Ta reguła się sprawdza. Dzięki temu klienci nam ufają,
a zadowoleni z naszych usług rekomendują nas swoim znajomym.
Mamy świadomość, że jesteśmy młodą firmą, ale mamy pewność, że
wybraliśmy dobrą drogę. Polacy są coraz bardziej zapracowani, mają
mało czasu wolnego, ale z drugiej strony są coraz bardziej mobilni.
Przenoszą się za pracą albo w związku z karierą zawodową nie tylko
w kraju, ale i za granicę. Wielu ludzi wyjeżdża na Zachód, ale również
wielu stamtąd wraca. Rynek usług transportowych i przeprowadzkowych ma więc przed sobą dobre perspektywy.

Zdarzają się zlecenia, które można by nazwać interwencyjnymi:
- Nasze zasady działania nie są, niestety, w branży standardem –
kontynuuje pan Grzegorz. – Dlatego bywają sytuacje, kiedy jesteśmy traktowani jak ostatnia deska ratunku. Niedawno odebrałem
telefon w piątek po południu od pani mieszkającej w Świnoujściu
z pytaniem, czy nie przewieźlibyśmy jej rzeczy stamtąd do Warszawy. Kiedy? „Natychmiast” – padła odpowiedź. Okazało się, że umówiony przewoźnik zawiódł. Po prostu nie pojawił się w umówionym
miejscu i na dokładkę nie było z nim kontaktu. Zmieniliśmy prywatne plany i podjęliśmy się zadania. Klientka była nam niezwykle
wdzięczna, bo w sobotę musiała być już zainstalowana w Warszawie. To nie jedyny taki przypadek, kiedy ratujemy klientów z opresji,
w których znaleźli się, zaufawszy nie do końca sprawdzonym i profesjonalnym przewoźnikom.

Właściciele BAKTRANSU planują uruchomienie bloga, w którym
chcą dzielić się z czytelnikami swoją wiedzą i doświadczeniami. Przeprowadzka nie musi być sennym koszmarem, o ile się do niej
właściwie zabierzemy - mówią. - Poznaliśmy branżę od środka, a jednocześnie wciąż umiemy na nią patrzeć z perspektywy potencjalnego zleceniodawcy. Mamy nadzieję, że blog pomoże klientom unikać
rozmaitych pułapek. Od czego zacząć przygotowania do przenosin?
Jak wybrać właściwą firmę przewozową? Jak powinna wyglądać
umowa z przewoźnikiem, a jak ubezpieczenie przez niego wykupowane? Tych spraw jest mnóstwo. Standardy usług wzrastają i wzra-
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sta świadomość klientów. Coraz liczniejsze grono osób zdaje sobie
sprawę z tego, że wysoka jakość musi kosztować. I coraz więcej osób
ten fakt akceptuje. Poprzez nasz blog chcemy wpływać na dalszą
profesjonalizację branży.
Rozwój BAKTRANSU zauważyło i doceniło lokalne środowisko
biznesowe. W efekcie firma została nominowana do nagrody Pracodawca Roku Pomorza 2020 organizowanego przez Północną Izbę
Gospodarczą.
Firma, choć nieduża, jest aktywna pozabiznesowo – między innymi
jako jeden ze sponsorów Koszalińskiej Amatorskiej Ligi Koszykówki. W razie potrzeby świadczy również bezpłatnie usługi na rzecz
podopiecznych jednego z charytatywnych stowarzyszeń działających w okolicach Koszalina.
Grzegorz Bakowicz kwituje: - Co prawda usługi świadczymy, jeżdżąc po całej Polsce i Europie, ale bardzo zależy nam na tym, byśmy byli pozytywnie postrzegani przede wszystkim na własnym
podwórku. Ostatni rok, czyli czas od kiedy postawiliśmy na szerszą
promocję, pokazuje, że sympatyków i zadowolonych klientów systematycznie nam przybywa.

Baktrans
tel. 503 119 193
baktrans-koszalin.pl

Dziękujemy właścicielom Kamienicy Parkowej w Dąbkach za udostępnienie obiektu do realizacji zdjęć.
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Jak hałas wpływa na człowieka i jak z nim walczyć?
Hałas otacza nas praktycznie w każdej sytuacji – w aucie, komunikacji miejskiej, szkole, pracy, a często
nawet i w domu. Jak zapewnić sobie komfort akustyczny? Oto rady na podstawie raportu „Polska
w decybelach” przygotowanego przez stowarzyszenie Komfort Ciszy i markę Saint-Gobain.

W

• Rozmieszczenie pomieszczeń. Na etapie planowania domu pamiętajmy o rozmieszczeniu sypialni czy pokojów dzieci, tak, aby okna
wychodziły na cichą stronę, wówczas nasz wypoczynek będzie
efektywniejszy.

edług najszerszego rozumienia pojęcia hałasu, jest nim
każdy dźwięk, który słuchacz w danej sytuacji odbiera
jako niepożądany. Kwalifikacja jest uzależniona od wielu
wypadkowych – od nastawienia psychicznego w stosunku do źródła
tego dźwięku, rodzaju wykonywanej pracy, pory, a nawet sposobu,
w jaki wypoczywamy. Często istotne jest dla nas również, jak długo
ten uporczywy dźwięk dociera do naszych uszu. Do mierzenia poziomu dźwięku używa się skali logarytmicznej – wyrażonej w decybelach (dB) – i ocenia w skali od 1 do 134 dB. Z czego najmniejsza
różnica uchwytna dla ludzkiego ucha 1 dB.

• Wymiana szyb. Rada dla osób, które mieszkają już w domu czy
mieszkaniu, ale są narażone na hałasy, np. mieszkańcy aglomeracji.
W takiej sytuacji, dla komfortu akustycznego można zdecydować
się na wymianę pakietów szybowego w oknach. Na przykład firma
KRISPOL oferuje swoim klientom innowacyjne szyby Eclaz, które
pozwolą nie tylko na osiągnięcie komfortu akustycznego, ale dodatkowo uzyskanie aż 11 proc. więcej ciepła pochodzącego z energii
słonecznej i 5 proc. więcej światła dziennego w pomieszczeniach, co
również pozytywnie wpłynie na samopoczucie.

Walkę z hałasem powinniśmy zacząć od analizy dźwięków, które
nas otaczają każdego dnia. Czy jesteś narażony/a na hałas w środowisku pracy? Słyszysz hałas z ulicy w mieszkaniu? A może dobiega
z autostrady? Kiedy zastanowimy się nad przyczynami, łatwiej będzie wyeliminować te źródła w przyszłości.

• Wybieraj mądrze. Na etapie budowy domu warto pomyśleć
o energooszczędnym, szczelnym komplecie stolarki – bramy, okna,
osłony czy drzwi zapewnią przyszłym mieszkańcom komfort akustyczny „na zawołanie”. Imprezujący sąsiedzi? Gromada dzieci bawiących się nieopodal twojej działki? A może ujadający pies? Wystarczy, że zamkniesz okno.

Szukasz skutecznego wyciszenia? Jest na to kilka sprawdzonych
sposobów, znacznie efektywniejszych niż płyty tłumiące hałas,
o których w pierwszej kolejności myślimy:
• Miejsca odpoczynku. Jeśli czujesz, że hałas cię drażni, wywołuje
ból głowy – poszukaj miejsc, w których poziom decybeli będzie niski. Badania wykazały, że najcichszym miejscem w Polsce jest Wyspa Sobieszewska pod Gdańskiem. Ale tak naprawdę równie cicho
będzie w lesie, a nawet w parku miejskim.
• Ciche osiedla mieszkaniowe i odpowiednia lokalizacja. Jesteś
w komfortowej sytuacji, jeśli dopiero stoisz przed wyborem mieszkania czy domu. Zwróć uwagę na lokalizację i oceń, czy jest cicha,
czy wręcz przeciwnie. W przypadku już istniejących nieruchomości
bardzo pomocne są mapy akustyczne, dostępne dla miast o liczbie
mieszkańców powyżej 100 tys. Są na nich zaznaczone rejony, w których dźwięki są wyższe niż 55 dB.
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SALON ŁAZIENEK

Salony łazienek REBIS
Koszalin, ul. Morska 2, koszalin@rebis.pl, tel. 94 343 00 44
Słupsk, ul. Bałtycka 10, rebis@rebis.pl, tel 59 840 27 04, 59 840 01 44
rebiskoszalin, www.rebis.pl
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Nowa kolekcja luksusowych
jedwabnych tapet marki Misha

Powstanie kolekcji „Esotismi” poprzedza historia związana z nowym wystrojem znanej kawiarni
mieszczącej się w samym centrum Mediolanu – europejskiej stolicy designu. Specjalnie zaprojektowaną
tapetę dostarczyła tam firma Misha. Jej wzór stał się początkiem nowej kolekcji.

W

szystko zaczęło się w trakcie zeszłorocznego mediolańskiego tygodnia designu. Wówczas Cristina Celestino
zaprezentowała nowy wystrój kawiarni Caffè Concerto
Cucchi, gdzie pod jej kierownictwem kilka znanych włoskich marek
połączyło siły, aby zreinterpretować jej wnętrze. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów wystroju była ręcznie malowana i haftowana tapeta marki Misha, zaprojektowana przez samą
Celestino.

seniami militarnymi. W ten sposób mamy do czynienia z oszałamiającym krajobrazem łączącym w sobie organiczne wzory i geometryczne elementy. Tworzą one nieskrępowany obszar natury,
składający się a to z wymyślnych grzybów, a to z ogromnych kwiatów męczennicy i owoców marakui.
FORMOSA
Tapeta „Formosa” nawiązuje do świata fotografii, w którym kolorowe obramowanie służy jako tło dla hipotetycznego mise en scène
sennej i surrealistycznej inscenizacji. Paprocie i egzotyczne rośliny
stanowią granicę dla znajdujących się na pierwszym planie gigantycznych i pozaziemskich grzybów o jasnych i nienaturalnych kolorach. Trójwymiarowy efekt sugerują nie tylko same dekoracje, ale
także ręczny haft widoczny na grzybach.

Unikalny wzór stał się zapowiedzią całej serii „Oasi”, która wzbudziła duże zainteresowanie na targach Paris Déco Off. Spowodowało
to rozwinięcie współpracy marki Misha z Celestino, której rezultatem jest kolekcja „Esotismi” („Egzotyka”). Obejmuje ona cztery wzory: „Oasi”, „Cabana”, „Passiflora” i „Formosa”. W zgodzie z długoletnim doświadczeniem i wyznawaną filozofią marki są one wykonane
z ręcznie malowanego i ręcznie tkanego jedwabiu.

PASSIFLORA
„Passiflora”, czyli kwiat męczennicy z owocami, jest niekwestionowanym bohaterem tej tapety. Ponadwymiarowy design łączy się tu
z bujną paprocią poprzez naprzemienne nakładanie się i przenikanie elementów poszczególnych planów. Inspiracją dla tła jest świat
tekstyliów, gdzie geometryczne mikro wzory występują naprzemiennie z szerokimi ukośnymi paskami.

Kolekcja „Esotismi” przywołuje na myśl marzenia senne. To pełna
fantazji wizja, gdzie wyimaginowany kwiat w jaskrawych, nienaturalnych kolorach usadowiony jest na płaskim tle z powtarzającymi
się elementami inspirowanymi światem tekstyliów: z na przemian
biegnącymi pionowymi i poziomymi pasami, mikro wzorami i de-
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» kostka brukowa
» tarasy kompozytowe
» kamień naturalny
» chemia do czyszczenia
kostki brukowej
» ogrodzenia
» odwodnienia
» agrowłóknina
» podbitka
» gabiony
CABANA
Wzór „Cabana” inspirowany jest bujną i dziką roślinnością. Ponadgabarytowa flora ukrywa się i pojawia pomiędzy pasami tła o zdecydowanych kształtach geometrycznych. Ogólny efekt to ciągły
dialog między statecznym porządkiem a nieokiełzanym nieładem.
„Cabana” dostępna jest w dwóch wariantach kolorystycznych, na
życzenie wzbogaconych złotym ręcznym haftem.
OASI
„Oasi” to zmyślne i zrównoważone połączenie figur geometrycznych i botanicznych elementów, takich jak dużych rozmiarów owoców maliny i spektakularnych palm tropikalnych, wzbogaconych
jedwabnym haftem połączonym z kolorowymi paskami i wypukłymi złotymi detalami.
Nazwa Misha pochodzi z połączenia ze sobą nazw Mediolanu i Szanghaju. W ten symboliczny sposób marka podkreśla charakterystyczną
dla niej mieszankę tradycji z innowacją; zderzenie orientalnych wzorów i technik z włoskim smakiem i wyczuciem stylu. Wszystkie wzory
tapet każdorazowo są skalowane i wyceniane na wymiar.
W Polsce wyroby marki oferuje warszawski showroom MOOD.
www.mood-design.pl

Koszalin
ul. Słowiańska 6

reklama

kom. 731 069 480
biuro@puhlink.pl
www.puhlink.pl
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Blaty kompaktowe w praktyce
Blaty Duropal Compact firmy Pfleiderer wyróżniają się dużą odpornością na uszkodzenia, są łatwe
w pielęgnacji, a ich dużym atutem jest wyjątkowo ciekawe wzornictwo – mają grubość zaledwie 12 mm.
Jednocześnie są one produktem specyficznym, który wymaga zarówno odpowiednich parametrów
narzędzi, jak i samej obróbki.

U

ltracienkie blaty Duropal Compact charakteryzują się dużą
twardością, odpornością na uderzenia, zarysowania, inne
uszkodzenia mechaniczne i oddziaływanie wilgoci (w całym przekroju). Ponadto są oferowane w szerokiej gamie najmodniejszych aktualnie dekorów i struktur oraz z 3 rodzajami rdzeni:
czarnym, szarym i białym. Rdzeń barwiony w masie daje wyjątkowy
efekt wizualny i nie wymaga dodatkowego obrzeżowania. Dzięki
temu blaty kompaktowe prezentują się lekko i elegancko w nowoczesnych wnętrzach, w pełni wpisując się w bieżące trendy wnętrzarskie.

Szkolenia organizowane przez Pfleiderer i prowadzone przez Janusza Laskowskiego dostarczają wiedzy zarówno na temat obróbki
blatów, jak i narzędzi do niej rekomendowanych. Każde szkolenie
składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. – Podczas szkoleń pokazuję, jak wygląda obróbka blatów narzędziami właściwymi
i nieodpowiednimi. Dzięki temu uczestnicy mogą zobaczyć istotne
różnice – mówi Janusz Laskowski.
Pfleiderer serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych do
udziału w szkoleniach. Podstawowe informacje prezentowane są
również w wideo: https://www.youtube.com/watch?v=ZWXsmdkHGTM

Blaty te pozwalają na stosowanie niestandardowych rozwiązań
projektowych. Umożliwiają np. montaż zlewozmywaka zarówno
wpuszczanego, jak i podwieszanego. W blacie kompaktowym można wyfrezować ociekacze, podczas gdy takiej opcji nie dają tradycyjne blaty robocze – skutkowałoby to uszkodzeniem warstwy
laminatu, a w efekcie przedostaniem się różnych niepożądanych
substancji do rdzenia. Świetnym pomysłem jest również użycie Duropal Compact zarówno na blacie, jak i w roli ścianki przyblatowej
– tym bardziej że nie szkodzi im oddziaływanie gorącego powietrza
o temperaturze do 160 st. C.
Aby jednak skorzystać z tych możliwości, trzeba dobrze poznać
materiał oraz zadbać o odpowiednią obróbkę. – Stolarz musi trochę
inaczej podejść do blatów kompaktowych niż do blatów laminowanych – mówi Janusz Laskowski, doradca techniczny współpracujący
z firmą Pfleiderer i prowadzący szkolenia dla stolarzy.
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HURTOWNIA ul. Mieszka I 18b, 75-129 Koszalin
tel.: 504 628 527, 513 099 866, 512 495 448, 94 341 80 74
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Raport mieszkaniowy
– wybrane oferty na rynku pierwotnym
Nazwa dewelopera:
Dom Deweloper Sp. z o.o. S.K.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Jesionowa 9
Liczba mieszkań/domów ogółem: 9
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 130,64 m kw. z garażem
Data oddania do użytku: zakończone
Dodatkowe informacje: domy jednorodzinne w zabudowie szeregowej z garażem na osiedlu zamkniętym, duży ogródek, garaż
z zamontowaną automatyką bramy, dodatkowe miejsce postojowe,
własne podłogowe ogrzewanie gazowe z piecem C.O., brama wjazdowa na osiedle na pilota, wideo domofony, bardzo dobra prestiżowa lokalizacja.
Cena: 535 000 zł brutto z VAT
Koszalin, ul. 1 Maja 20/5, tel. 799 059 038 lub 94 30 70 170,
www.dom-deweloper.eu

Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 8
Powierzchnia: 73,15 m kw. + strych
Data oddania do użytku: III kwartał 2021
Dodatkowe informacje: lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej duży ogródek, dla każdego lokalu miejsce postojowe w cenie ,
ogrzewanie gazowe z piecem C.O., brama wjazdowa na osiedle na
pilota, domofony, dobra lokalizacja.
Cena: od 369 000 zł brutto z VAT do 399.000 zł brutto z VAT
Kontakt: 799 059 038 albo 94 30 70 170
Koszalin, ul. 1 Maja 20/5, tel. 799 059 038 lub 94 30 70 170,
www.dom-deweloper.eu
Nazwa dewelopera:
Figura Development Sp. z o.o. S.K.
Lokalizacja obiektu: Koszalin ul. Grunwaldzka 14
Liczba mieszkań ogółem: 97
Liczba mieszkań w sprzedaży: 30
Powierzchnia: 30,65 – 193,91 m kw.
Lokale usługowe: 4
Data oddania do użytku: I kwartał 2021
Dodatkowe informacje: apartamentowiec, sześć kondygnacji,
w tym poddasze mieszkalne i podziemna hala garażowa; windy (renomowanej firmy), balkony oraz tarasy. Balkony będą wykończone
na gotowo a balustrady wykonane ze stali nierdzewnej ze szklanym
wypełnieniem. W obiekcie zostaną zamontowane okna trzyszybowe w pakiecie sześciokomorowym. Mieszkania oddawane będą
w stanie deweloperskim, ale Figura Development umożliwia zainteresowanym zlecenie prac wykończeniowych według własnej
koncepcji.
Cena: 5 000 zł. – 5 500 zł./m kw. brutto
Kontakt: Biuro Figura Development, 75-339 Koszalin,
ul. Grunwaldzka 14, czynne od poniedziałku do piątku od 9:00
do 17:00, tel. 787 126 566, e-mail: biuro@figura-development.pl

Nazwa dewelopera:
Dom Deweloper Sp. z o.o. S.K.
Osiedle POZIOMKOWE I
Lokalizacja obiektu: Kretomino ul. Poziomkowa 49
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8
Liczba mieszkań/domów w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 73,15 m kw. + strych
Data oddania do użytku: IV kwartał 2020
Dodatkowe informacje: lokale mieszkalne w zabudowie bliźniaczej duży ogródek, dla każdego lokalu miejsce postojowe w cenie ,
ogrzewanie gazowe z piecem C.O., brama wjazdowa na osiedle na
pilota, domofony, dobra lokalizacja.
Cena: 370.000 zł brutto z VAT
Koszalin, ul. 1 Maja 20/5, tel. 799 059 038 lub 94 30 70 170,
www.dom-deweloper.eu
Nazwa dewelopera:
Dom Deweloper Sp. z o.o. S.K.
Osiedle POZIOMKOWE II
Lokalizacja obiektu: Kretomino ul. Poziomkowa 47
Liczba mieszkań/domów ogółem: 8

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – bud. nr 5,
Koszalin ul. Cypryjska 3, Cypryjska 5
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Liczba mieszkań ogółem: 48
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 64,93 m kw.
Data oddania do użytku: 30.06.2020 r.
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, komórki
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha winda. Miejsca
postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone
skwery, ławki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 900 zł./m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765

I

plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 900 zł./m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765
Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Franciszkańska – bud. nr 1
Koszalin, ul. Franciszkańska 144, 144A, 144B
Liczba mieszkań ogółem: 51
Liczba mieszkań w sprzedaży: 15
Powierzchnia: 41,54 – 71,98 m kw.
Data oddania do użytku: 05.10.2020 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzykondygnacyjny, komórki lokatorskie, cicha winda. Miejsca postojowe w garażu podziemnym
i zewnętrzne. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa na dachu, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone
skwery, ławki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 900,00 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Cypryjskie – bud. nr 6,
Koszalin ul. Cypryjska 1, 1A
Liczba mieszkań ogółem: 56
Liczba mieszkań w sprzedaży: 14
Powierzchnia: 41,49 – 65,02 m kw.
Data oddania do użytku: 30.07.2021 r.
Dodatkowe informacje: Budynek czterokondygnacyjny, komórki
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych, cicha winda. Miejsca
postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie miejskie, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone
skwery, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 900 zł./m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Franciszkańska – bud. nr 2 i 3
Koszalin, ul. Franciszkańska 144C, 144D
Liczba mieszkań ogółem: 47
Liczba mieszkań w sprzedaży: 28
Powierzchnia: 39,83 – 86,88 m kw.
Data oddania do użytku: 30.09.2021 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzykondygnacyjny, komórki lokatorskie, cicha winda. Miejsca postojowe w garażu podziemnym
i zewnętrzne. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa na dachu, stolarka okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone
skwery, ławki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 6 000,00 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Zwycięstwa – bud. ABC,
Koszalin, ul. Zwycięstwa 234A, 234B, 234C
Liczba mieszkań ogółem: 45 mieszkań
Liczba mieszkań w sprzedaży: 4 mieszkania dwupoziomowe
Powierzchnia: 89,95 – 104,70 m kw.
Data oddania do użytku: 20.08.2019 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzyklatkowy, dwupiętrowy, komórki lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych oraz w garażu,
cicha winda w każdej klatce. Miejsca postojowe w garażu podziemnym. Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa na dachu, okna
trzyszybowe. Wszystkie mieszkania z balkonem lub tarasem. Zagospodarowanie terenu, ławki, trawniki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 500 zł./m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Hallera
Koszalin, ul. Hallera
Liczba mieszkań ogółem: 63
Lokale usługowe: 1
Liczba mieszkań w sprzedaży: 63
Liczba lokali w sprzedaży: 1
Powierzchnia: 32,75 – 93,12 m kw.
Data oddania do użytku: III kwartał 2022 r.
Dodatkowe informacje: Budynek sześciokondygnacyjny, komórki
lokatorskie na kondygnacjach mieszkalnych i w garażu podziemnym, ciche windy. Miejsca postojowe w garażu podziemnym i zewnętrzne. Ogrzewanie miejskie, stolarka okienna trzyszybowa.
Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub tarasy. Mieszkania na
ostatniej kondygnacji z tarasami na dachu. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone skwery, ławki, plac zabaw dla dzieci.
Cena: 5 700,00 – 5 900,00 zł/m kw.
Kontakt: Biuro Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.,
75-339 Koszalin, ul. Wąwozowa 15 Tel. 94 343 45 67, 603 864 499,
607 701 765

Nazwa dewelopera:
Przedsiębiorstwo Budowlane KUNCER Sp. z o.o.
Lokalizacja obiektu: Osiedle Zwycięstwa – bud. DE,
Koszalin, ul. Zwycięstwa 232A, 232B
Liczba mieszkań ogółem: 31
Liczba mieszkań w sprzedaży: 2
Powierzchnia: 61,02 – 64,11 m kw.
Data oddania do użytku: 12.05.2020 r.
Dodatkowe informacje: Budynek trzykondygnacyjny, komórki lokatorskie, cicha winda. Miejsca postojowe w garażu podziemnym.
Ogrzewanie indywidualna kotłownia gazowa na dachu, stolarka
okienna trzyszybowa. Wszystkie mieszkania posiadają balkony lub
tarasy. Ciekawe zagospodarowanie terenu, zielone skwery, ławki,
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Kolorowe okiennice - znak, że mieszkają tu potomkowie bieżeńców

Wschodnia Polska
na turystycznym topie
Jeśli można mówić o jakichś pozytywnych skutkach pandemii, to ten jest bezsporny. Ograniczeni
w podróżowaniu za granicę, ruszyliśmy tłumnie na szlaki krajowe, a najwięcej zyskała na tym Polska
wschodnia. Często lekceważona i nazywana Polską B, zasługuje na bliższe poznanie. Zresztą nie jest
za późno, żeby przekonać się o tym samemu jeszcze w tym roku. Jesień na Suwalszczyźnie, Podlasiu,
Polesiu Lubelskim, Roztoczu, czy w Bieszczadach jest pełna barw i spokoju.
Autor: Andrzej MIelcarek
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Zamość, czyli brama do Roztocza

Cerkiew w krajobrazie Podlasia
jest czymś zwyczajnym

W

schodnia Polska to kilka wyraźnie wyodrębniających się
krain. Do ich turystycznego penetrowania można podejść
na dwa sposoby: albo dla rozpoznania zrobić najpierw
rajd wzdłuż wschodniej granicy a później wracać i poznawać poszczególne regiony dokładniej, albo pójść „od szczegółu do ogółu”.

Kruszyniany - jeden z nielicznych
ocalałych drewnianych meczetów

Suwalszczyzna
Z Pomorza warto tam pojechać nie przez Olsztyn i Mrągowo, ale
przez Bartoszyce – wzdłuż granicy z Rosją (Obwodem Kaliningradzkim). Nakręcimy więcej kilometrów i na dokładkę marnymi drogami,
ale w końcu jesteśmy na urlopie, prawda? W zamian, jadąc przez ten
najrzadziej zaludniony obszar kraju, zyskamy szansę zobaczenia reliktów dawnego budownictwa wiejskiego Prus Wschodnich. Czasami już zupełnie zrujnowane, czasami staraniem obecnych użytkowników odnawiane duże domy z charakterystycznymi werandami,
murowane stodoły i obory nie zawsze widoczne są z szosy. Ale ich
istnienie sygnalizują przydrożne krzyże z inskrypcjami (najczęściej
w języku niemieckim), wskazujące gdzie trzeba skręcić, żeby dotrzeć do gospodarstwa.
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W czasach powojennych masowo tworzono na tych terenach Państwowe Gospodarstwa Rolne. Tym samym zniszczało wiele siedlisk,
o których niegdysiejszym istnieniu zaświadczają kępy zdziczałych
drzew owocowych – ślady przydomowych sadów.
Jeśli pojedziemy wspomnianą trasą, dotrzemy do Wiżajn, czyli najdalej na północ wysuniętej polskiej miejscowości. Położona jest ona
nad czystym i rybnym jeziorem. Oferuje zaskakująco duży wybór
noclegów, bo chyba co trzeci dom to agroturystyka.
Suwalszczyzna to obszar polodowcowy. Niby nic specjalnego, bo
przecież i krajobraz Pomorza Środkowego ukształtował cofający
się lądolód. Ale jednak nigdzie nie znajdziemy takiego nagromadzenia głazów narzutowych jak tu. Rezerwat przyrody Głazowisko
Bachanowo nad Czarną Hańczą jest szczególnym ich skupiskiem,
ale spotkamy je na każdym kroku. Inna charakterystyczna cecha
suwalskiego krajobrazu to pofalowanie terenu. W paru miejscach
przy głównych drogach pobudowano wieże widokowe, dzięki którym można podziwiać malownicze pagórki i wzniesienia z wysokości kilkunastu metrów.

Góra Grabarka, święte miejsce prawoslawia
z tysiącami przyniesionych przez pielgrzymów krzyży

Przewodniki turystyczne wskazują mnóstwo ciekawych miejsc, ale
my pozwolimy sobie na subiektywną rekomendację kilku. Na pewno warto zajrzeć do Puńska, litewskiej enklawy, gdzie wciąż działa
wielu twórców ludowych kultywujących tradycyjną sztukę. Nie
można ominąć Sejn ze śladami kultury żydowskiej i najlepszymi na
świecie blinami oraz cepelinami. Tak jak Czajewszczyzny – niewielkiej wsi, w pobliżu której znajdują się ślady po osadzie Jaćwingów.
Co najmniej jeden dzień warto poświęcić na Biebrzański Park Narodowy z jego mokradłami, bagnami i łosiami…
Podlasie
Przede wszystkim trzeba poznać Białystok. Miasto prawa miejskie
nabyło w XVIII wieku za sprawą magnackiego rodu Branickich. Ich
pięknie odnowiony pałac w samym centrum służy obecnie miejscowemu Uniwersytetowi Medycznemu za główną siedzibę. Imponująco wygląda białostocki deptak wydzielony z ulicy Lipowej. Mnóstwo przy niej lokali gastronomicznych i czynnych do późnej jesieni
ogródków gastronomicznych.
W okolicach jest parę miejsc, które warto odwiedzić, jako wskazywane przez wszystkie przewodniki. Przede wszystkim Supraśl.
W miasteczku mieści się jeden z kilku prawosławnych monastyrów
męskich na terytorium Polski (można go zwiedzać). Klasztor ma ponad 500-letnią historię, w trakcie której kilkukrotnie przechodził
z rąk katolickich w prawosławne i odwrotnie. W obecnej postaci
jest rekonstrukcją, bo Niemcy wycofując się z tych ziem w 1944
roku w barbarzyński sposób wysadzili wszystkie budynki kompleksu klasztornego. Jeśli obejrzymy monastyr, warto zajrzeć również
do muzeum ikon istniejącego nieopodal, a później pospacerować po
tym uroczym miasteczku, kupiwszy na ryneczku coś z miejscowych
specjałów: ciasto „mrowisko”, kołacz albo doskonałe miody.

Roztocze - latem szumami na Tanwi czy Sopocie
trudno się delektować, bo turystów mrowie

Tak jak Supraśl, Tykocin jest oddalony od Białegostoku o kilkanaście kilometrów. Ze względu na strategiczne położenie nad Narwią
w przeszłości był ważnym punktem szlaku handlowego a także
składową linii obronnych. Stąd główny zabytek – zamek rycerski,
jedyny zachowany w takim stanie na Podlasiu. Ale o szczególnym
klimacie Tykocina decyduje inny zabytek: brukowany rynek wraz
z przylegającymi uliczkami. Warto wspomnieć również, że w pobliżu miasteczka leży Pentowo – oficjalnie uznane za Europejską Wieś
Bocianią. Oczywiście o tej porze roku „lokatorów” około 30 gniazd
już nie spotkamy, bo na zimę odlecieli do Afryki, ale ponoć jest to
największe nagromadzenie bocianów na kontynencie.

Typowy obrazek
- jedna wieś dwa wyznania
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Z tych „must” trzeba jeszcze wymienić ślady tatarskie w postaci malutkiego meczetu w Kruszynianach (na obiad koniecznie specjały tatarskiej kuchni) i dotąd czynnego tatarskiego cmentarza, Grabarkę świętą górę prawosławia z lasem krzyży pokutnych przynoszonych
przez pątników oraz oczywiście Białowieżę, której samej należałoby poświęcić odrębny artykuł.

I

Bug, wciąż dzika rzeka

Ale my zachęcamy do wyjścia poza przewodnikowe scenariusze i po
„zaliczeniu” tego co konieczne namawiamy do ruszenia na własną
rękę gdzie oczy poniosą. Stwierdzimy wówczas, że odrębność kulturowa Podlasia to nie mit. Spotkamy we wsiach pięknie utrzymane
zabytkowe cerkwie, ale również te nowo budowane, co świadczy
dobitnie o witalności prawosławia na tych terenach. W niejednym
miejscu w sposób naturalny obok języka polskiego funkcjonuje na
równych prawach białoruski, a przejawia się to w napisach na przydrożnych krzyżach, pomnikach ale i zwykłych ogłoszeniach.
I co najważniejsze, dopiero w trybie łazęgi mamy szansę zobaczyć
prawdziwie podlaski krajobraz – ten nieco rzewny, z wiejskimi drogami obrośniętymi wierzbami, drewnianymi płotami ze sztachet
i malwami pod oknami domostw.

Kostomłoty, symbol spontanicznego
oporu unitów przeciw rusyfikacji

Przekonany się również, że przewodnikowa atrakcja pod nazwą
„Kraina Otwartych Okiennic” to nie ledwie 3-4 miejscowości wymienione w bedekerze, ale cała masa wsi w których domy ozdobione są kolorowymi okiennicami. To stosunkowo świeży zwyczaj, bo
stuletni. Wziął się stąd, że w 1915 roku cofający się pod naporem
wojsk niemieckich Rosjanie wywieźli przymusowo w głąb imperium
około 1,5 mln Polaków, a ich domy zniszczyli, stosując taktykę spalonej ziemi. Na kilka milionów osób szacuje się liczbę dobrowolnych
uciekinierów, szukających ratunku przed wywołanym wojną głodem. Wszyscy oni nazywani byli „bieżeńcami”. Wracając po I wojnie
światowej w rodzinne strony mieszkańcy Podlasia przynieśli z sobą
wspomniany zwyczaj podpatrzony w Rosji – odtąd ich odbudowywane domy zaczęły zdobić malowane okiennice, których część to
prawdziwe dzieła sztuki snycerskiej.
Wzdłuż Bugu
Wjeżdżając w Lubelskie, docenimy gospodarzy Podlasia, a przynajmniej ich starania o stan dróg. Jest wyraźna różnica. W Podlaskiem nawet drogi mniejszej rangi są raczej zadbane, z równą nawierzchnią. Na Lubelszczyźnie spotka kierowcę zawód. Ale mimo
to warto pojechać trasą nr 816, żeby mieć cały czas po lewej Bug.
W malowniczym Zabużu można się przeprawić na drugi brzeg rzeki
tradycyjnym promem i dotrzeć do Mielnika, a w Serpelicach skorzystać z wycieczki łodzią. To okolica, gdzie rzeka ostro meandruje i na
długim odcinku stanowi granicę państwową z Białorusią. Jeśli zaś
w Pratulinie zrobimy sobie postój, ucieszymy oczy malowniczym
przełomem Bugu.
Miejsc i miejscowości wartych uwagi jest mnóstwo, choćby sam
Janów Podlaski ze słynną, a ostatnio raczej cieszącą się złą opinią
stadniną koni arabskich. Można ją zwiedzać, choć tylko z przewodnikiem i za sporą opłatą.
Jeśli pojedziemy parę kilometrów dalej, znajdziemy się w Kostomłotach. Działa w nich jedyna obecnie na Polsce, jedna z dwóch na świecie, parafia neounicka. Miejscowa cerkiew św. Nikity Męczennika
od 1998 roku jest ośrodkiem pielgrzymkowym, sanktuarium błogosławionych męczenników z Pratulina. Chodzi o 13 mężczyzn wyznania greckokatolickiego, którzy zginęli od kul kozackich w 1874
roku, broniąc miejscowej cerkwi przed przekazaniem jej duchownemu prawosławnemu. Był to niejedyny krwawy epizod procesu kasacji Kościoła Unickiego w ramach prób całkowitej rusyfikacji tych

Dla kajarzy rzeki wschodniej
Polski to istny raj
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Powstał obejmujący cały teren dawnego obozu pomnik zgodny z judaistyczną tradycją, która stanowi, że cmentarz jest nienaruszalny
po wsze czasy. Jego środkową osią jest korytarz zwany „Szczeliną”.
Wyznaczono go w miejscu, w którym w trakcie prac archeologicznych nie odnaleziono pozostałości po masowych grobach. Prawdopodobnie tędy Niemcy pędzili nagie ofiary do komór gazowych.
„Szczelina” jest otoczona kamiennymi ścianami, z których szczytów
w jednakowych odstępach wystają poskręcane żeliwne pręty. Zapada się ona stopniowo pod mogiłę do głębokości 9 metrów, a jej
wygląd przywodzi na myśl ranę lub pęknięcie w ziemi. Przejście
„Szczeliną” z powodu narastającej wysokości ścian i potęgującego
się z każdym metrem zwielokrotnionego echa kroków wywołuje niesamowite wrażenie, podkreślając grozę miejsca. „Szczelina”
prowadzi zaś do „Niszy-Ohelu”. Na wprost wylotu korytarza, na
wysokiej ścianie z granitu, w językach hebrajskim, polskim i angielskim wyrzeźbiono cytat z Księgi Hioba: „Ziemio, nie kryj mojej krwi,
iżby mój krzyk nie ustawał”. Po drugiej stronie znajdują się kamienne tablice z wykutymi żydowskimi imionami osób zamordowanych
w obozie. Schody znajdujące się po obu stronach „Niszy” prowadzą
na powierzchnię, do alejki, która biegnie wzdłuż obwodu mogiły
-cmentarza. Rozmieszczono przy niej nazwy miejscowości, z których pochodziły ofiary Bełżca (około 400 gmin żydowskich z terenów II Rzeczypospolitej, a także około 40 gmin z Austrii, Czech,
Niemiec i Słowacji).

Pałac Branickich w Białymstoku, obecnie
siedziba Uniwersytetu Medycznego

terenów przez zaborcę. Ciekawostką jest fakt, że liturgia sprawowana jest w Kostomłotach w języku staro-cerkiewno-słowiańskim,
w którym chrześcijaństwo na terenach Słowiańszczyzny krzewili
święci Cyryl i Metody. Jeśli więc chcielibyśmy usłyszeć mowę naszych przodków sprzed 1200 lat (o języku scs mówi się, że jest praźródłem wszystkich współczesnych języków słowiańskich) mamy
jedyną w swoim rodzaju okazję.
Na trasie do Lublina trzeba koniecznie zahaczyć o Włodawę, w której kultywuje się tradycje trzech kultur: katolickiej, prawosławnej
i żydowskiej. Niestety, samo miasteczko, choć o dużym znaczeniu
historycznym, jest obecnie mocno zaniedbane i robi raczej przygnębiające wrażenie.

Bez wątpienia jest to pomnik niezwykły i poruszający.

Lublin i Roztocze

Ku Bieszczadom

Na zwiedzanie Lublina warto zarezerwować parę dni i uczynić z niego punkt wypadowy do zwiedzania Lubelszczyzny. Jeśli zrobimy to
w czasie wakacji, możemy poczuć się zmęczeni tłumami turystów.
Jeśli jednak wybierzemy się tam poza sezonem, nawet w niezwykle
modnym wśród warszawiaków i licznie przez nich odwiedzanym
Kazimierzu Dolnym zdołamy odpocząć.

Dalszą drogę na południe sugerujemy – tak jak nad Bugiem – odbyć
nie uczęszczanymi szlakami, ale tymi zupełnie lokalnymi. Fakt, znów
licznik nabije sporo nadmiarowych kilometrów a zawieszenie auta
dostanie w kość, ale bez wątpienia warto ponieść te koszty. W nagrodę dostaniemy coś prawdziwego: zapadające w pamięć krajobrazy i wrażenie jakby wolniej płynącego czasu.

Podobnie z Roztoczem. Znając je z wcześniejszych lat, przeżyliśmy
tego lata wstrząs. Tereny, które jeszcze 10-15 lat temu odwiedzane były przez turystów w umiarkowanej liczbie, w bieżącym roku
przeżyły istny najazd. Szkoda. Dlaczego? Jedną z atrakcji Roztocza
się rezerwaty obejmujące fragmenty rzek Tanew i Sopot. Płyną one
po twardych skałach ostańcowych, tworząc wielokilometrowy ciąg
urokliwych kaskad. Woda tam miejscami spiętrza się a później z głośnym szumem spada niżej. Żeby docenić to zjawisko, trzeba delektować się nim w ciszy. Tymczasem tego lata wzdłuż Sopotu i Tanwi
ciągnęły sznury ludzi niczym na jakiś Giewont. Tak więc nasza rekomendacja brzmi: na Roztocze nie w sezonie! Chyba że wybierzemy
się tylko do Zamościa. To przepiękne miasto o każdej porze roku jest
atrakcyjne i zdolne wchłonąć masę zwiedzających.

O Bieszczadach, na których powierzchowne poznanie potrzeba
przynajmniej tygodnia, pisać tu nie będziemy, bo zrobiliśmy to w poprzednim wydaniu. Poprzestaniem na konstatacji, że w tym roku
i one stały się ofiarą koronawirusa, bo zostały latem dosłownie
zadeptane przez tłumy rodaków. Ale z całą pewnością jesienią już
takiego tłoku w nich nie ma, więc da się tam naprawdę odpocząć.

Niezwykły pomnik
Kiedy z Zamościa ruszymy na południe drogą krajową nr 17 i miniemy Tomaszów Lubelski, trafimy do Bełżca. Warto się w nim zatrzymać choćby na chwilę. Mieścił się tam jeden z niemieckich obozów
zagłady, w którym na skalę przemysłową mordowano ludzi i gdzie
życie straciło co najmniej 450 tysięcy Żydów (są szacunki mówiące
o nawet 600 tysiącach ofiar). Z obozu uciekły i przeżyły okupację
zaledwie dwie osoby, z których tylko jedna złożyła relację na temat
niemieckich zbrodni dokonanych w Bełżcu.
Obóz funkcjonował zaledwie 15 miesięcy (marzec 1942 – czerwiec
1943). Niemcy zatarli po nim ślad, zanim na Zamojszczyznę w 1944
roku wkroczyli Rosjanie. Poobozowy teren przez długie lata był zaniedbany. Dopiero na początku lat 90. powstał plan uporządkowania tego miejsca i zbudowania odpowiedniego upamiętnienia.

Wnętrze cerkwi prawosławnej
w monastyrze w Supraślu
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Salon NC+ Koszalin, ul. Domina 11/4, tel 94 341 33 87
Salon NC+ Kołobrzeg, ul. Trzebiatowska 51A, tel. 94 351 87 07
NC+ Darłowo, ul. Powstanców Warszawskich 56/1, tel. 94 314 40 40
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Przegląd jesiennych
trendów w Galerii Emka
Zdjęcia: Łukasz Jamros
Stylizacje: Marta Waluk
Make-up: Adriana Styrenczak
Produkcja: ZuZing Zuzanna Giersz
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Sesja w Galerii Emka

N

a sezon jesień-zima 2020 najemcy Galerii Emka przygotowali wyjątkową mieszankę
trendów, w której klasyka przeplata się
ze zmysłowością, oversizowe sylwetki
z projektami opinającymi ciało, a frędzlom i koronkom towarzyszy skóra
czy styl boho. Wśród kolorów królują
nieśmiertelna czerń, ale także żółcie,
beże, brązy, szarości, granat i ciemna
zieleń.
Wraca też jesienny klasyk, który tym
razem przypadnie do gustu zarówno
minimalistom, jak i podążającym za
modą czyli krata, która jesienią i zimą
przyjmie wszystkie możliwe formy.
Spotkamy ją na kurtkach, koszulach,
sukienkach czy dodatkach.
MELANIA
Kapelusz H&M 59,00 zł
Sukienka Grey Wolf 189,00 zł
Buty Wojas 299,00 zł
Torebka H&M 79,99 zł

I

94

I

Nie od dziś wiadomo, że dobrze dobrane
dodatki potrafią ożywić każdą stylizację.
W tym sezonie królują akcesoria rodem
z Dzikiego Zachodu: krata, jeans, ciężkie
buty i skórzane paski. Idealnym uzupełnieniem jesiennych stylizacji będzie
duża, złota biżuteria i skórzane torebki.
Prezentujemy kilka wybranych trendów. Zdjęcia powstały przy okazji urodzinowej sesji Galerii Emka. Jej efekty
mogliśmy podziwiać we wrześniowym
numerze magazynu Prestiż. Tym razem zwycięzcy konkursu „Zostań twarzą urodzinowej Emki”: Julia, Melania,
Aleksander, Emila i Mateusz (na poniższym zdjęciu od lewej) prezentują
jesienną kolekcję wybranych salonów,
które możecie znaleźć w Galerii Emka.

I

JULIA
Kurtka Big Star 159,00 zł
Sukienka Grey Wolf 89,90 zł
Buty Wojas 359,00 zł
Torebka H&M 89,90 zł

moda

EMILIA
Sukienka Grey Wolf 89,00 zł
Nerka H&M 79,99 zł
Buty Big Star 139,00 zł

I

ALEKSANDER
Golf H&M 99,90 zł
Kurtka H&M 159,00 zł
Spodnie Big Star 189,00 zł
Skarpety Carry 13,99 zł
Buty Big Star 139,00 zł
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MATEUSZ
Koszula H&M 89,99 zł
Spodnie H&M 159,90 zł
Skarpety Reporter Young 25,99 zł
Buty Big Star 139,00 zł

I

JULIA
Top Big Star 29,90 zł
Spódnica Big Star 139,90 zł
Kurtka Big Star 139,00 zł
Skarpety Reporter Young 25,99 zł
Buty Wojas 349,00 zł

moda
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EMILIA
Kurtka H&M 139,90 zł
Koszulka Big Star 29,99 zł
Spodnie H&M 79,90 zł
Skarpety Sinsay 9,99 zł
Buty Wojas 349,00 zł
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MELANIA
Kurtka H&M 139,90 zł
T-Shirt H&M 29,90 zł
Spodnie H&M 129,90 zł
Skarpety Pepco 4,99 zł
Buty Big Star 139,00 zł

I

moda

ALEKSANDER
Kurtka Big Star 349,99 zł
Koszula Big Star 89,00 zł
Jeansy Big Star 129,00 zł
Skarpety Carry 25,99 zł
Buty Wojas 349,00 zł

I

MATEUSZ
Koszula Big Star 279,99 zł
T-Shirt Big Star 39,90 zł
Spodnie Big Star 159,00 zł
Skarpety Reporter Young 25,99 zł
Buty Big Star 149,00 zł

I

97

I

I

zdrowie i uroda

I

Studio Good Move. Karolina Widźgowska-Szutta

Ruch zawsze w dobrą stronę
Karolina Widźgowska-Szutta to jedna z najbardziej rozpoznawalnych instruktorek w Koszalinie.
Spośród wielu dziedzin od zawsze najbliżej było jej do pilatesu i jogi. Teraz, na własnych
zasadach i wykorzystując ogromne doświadczenie, stworzyła miejsce, gdzie każdy może
świadomie i pod profesjonalną opieką pracować nad ciałem – na macie lub reformerze,
który nie ma sobie równych, jeśli chodzi o praktykę pilatesu. Studio Good Move uroczyście
zainaugurowało działalność 3 października.
Fotografie: Adriana Styrenczak
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ki, wyścigu i frustracji znanych z siłowni, jest kontakt ze sobą, odkrywanie potencjału i szacunek do ograniczeń. Sprawności nabiera się
sukcesywnie i bez nadmiernego obciążania ciała, za to długotrwale.

arolina Widźgowska-Szutta w branży fitness pracuje od kilkunastu lat, ale podkreśla, że ważniejsza od dat jest intensywność jej pracy zawodowej. Prowadziła zajęcia grupowe
w większości koszalińskich klubów fitness. Ścianę recepcji Studia
Good Move zdobią dyplomy i certyfikaty ukończonych kursów
i szkoleń, a to jedynie wycinek całej kolekcji. Nie chodzi o przechwałki, ale o dowód, że w Studiu Good Move jesteśmy w najlepszych rękach. Dziedziny, w których Karolina Widźgowska-Szutta się
specjalizuje – pilates, joga i stretching – wymagają szerokiej wiedzy
i umiejętności i ciągłego rozwoju zawodowego. Jeśli decydujemy się
na ich trenowanie, powinniśmy postawić na dobrego nauczyciela.

Dlatego właśnie pilates jest, mówiąc kolokwialnie, dla każdego, bez
względu na wiek, kondycję wagę czy płeć. To ostatnie szczególnie warto podkreślić, bo może się kojarzyć z kobiecym fitnessem,
a przecież wymyślił go mężczyzna, dla mężczyzn. W krajach, gdzie
jest najbardziej popularny, np. Ameryce, na równi cenią go obie
płcie. To fantastyczna praktyka dla seniorów, kobiet w ciąży i po
urodzeniu dziecka, osób z wadami postawy, dysfunkcjami ruchu,
przed lub po operacjach kręgosłupa, wymienionych już sportowców
czy tancerzy, a także dla osób, które nie miały wcześniej do czynienia ze sportem. – Pilates to trening stabilizacji i mobilizacji, które
współpracują ze sobą w każdym ruchu i zdolności, które stanowią
tego ruchu fundamentalną podstawę – podsumowuje Karolina
Widźgowska-Szutta.

Wieloletnie doświadczenie Karolina Widźgowska-Szutta wykorzystuje nie tylko we własnej działalności. Szkoli też przyszłych instruktorów. – Historia zatoczyła koło – uśmiecha się – bo uczę tam,
gdzie sama zaczęłam. Już w trakcie nauki prowadziłam pierwsze
zajęcia, choć, nie szło mi najlepiej. Chciałam nawet zrezygnować,
ale dzięki wsparciu nauczycielki, mojej zawziętości i wytrwałości
zostałam. Dziś motywuję podopiecznych, zachęcam, żeby się nie
poddawali. Wciąż systematyzuję wiedzę. Uważam, że to nieodzowne w tym zawodzie. Co parę lat wracam do podstaw, żeby po pierwsze wrócić do korzeni, a po drugie sprawdzić, jak dziedzina, w której
się specjalizuję, ewoluuje.

Studio z marzeń
Otwarcie własnego studia od dawna było marzeniem Karoliny
Widźgowskiej-Szuttay. Decyzję paradoksalnie przyspieszył wiosenny lockdown, bo ograniczenia w działalności klubów, w jakich

Król jest tylko jeden

pracowała uwolniły czas na spokojne szukanie najlepszego miejsca.
Chodziło o odpowiednie wnętrze, ale ważna była też dobra lokalizacja i możliwość zaparkowania samochodu w pobliżu.

Pilates sto lat temu, w latach 20. XX wieku. Stworzył go Joseph
Pilates, z myślą o żołnierzach, tancerzach i kontuzjowanych sportowcach, a pokochał go cały świat. Przetrwał przemijające mody
i sezonowe trendy, wciąż zajmując podium. Powodów jest mnóstwo.

Wybór padł na kameralne osiedle Zakole, niedaleko centrum Koszalina. Lokal zaaranżowała zaprzyjaźniona architektka według
wskazówek właścicielki. Jest minimalistycznie i komfortowo.

Pilatesowe ciało jest smukłe, subtelnie wyrzeźbione, jędrne,
a przede wszystkim mocne i sprawne. Ćwiczenia stabilizują kręgosłup, uwalniają od bólu, wspomagają leczenie kontuzji albo im zapobiegają. Uczą prawidłowego oddechu i koncentracji, a więc wraz
z ciałem pracuje umysł.

– Wiedziałam, czego chcę i jak zorganizować przestrzeń, żeby była
przede wszystkim funkcjonalna – podkreśla Karolina Widźgowska
-Szutta.
Sala treningowa Studia nie jest wielka, ale miejsca jest wystarczająco dużo, by czuć się swobodnie. Jednocześnie łatwo uzyskać w niej
kameralny klimat, potrzebny przy ćwiczeniach relaksujących, będących integralną części zarówno sesji pilatesu czy jogi. – Uwielbiam
ciszę, która tu panuje – mówi Karolina Widźgowska-Szutta. – W dużych klubach, gdzie wciąż coś się dzieje, panuje hałas, jest nieosiągalna. Bardzo mi zależy, żeby mieć bliski kontakt z ćwiczącymi, móc
ich obserwować i korygować. Dlatego grupy są małe, liczą maksymalnie osiem osób. Taki sposób pracy integruje grupę i mnie z grupą.
Osoby, które u mnie ćwiczą są systematyczne, konsekwentne i oddane praktyce, a to w pilatesie jest najważniejsze.

Metoda łączy elementy jogi, baletu oraz ćwiczeń izometrycznych.
Trening wygląda niepozornie i może wydawać się prosty, a nawet
nudny, ale każdy, kto pilatesu spróbował wie, że nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością. Pozycje wymagają ogromnego zaangażowania i skupienia. W pilatesie – w przeciwieństwie do innych form
fitnessu – nie chodzi o liczbę powtórzeń, ale maksymalną precyzję
wykonania każdego ruchu. W tej dokładności połączonej z regularnym treningiem kryje się spektakularność efektów. Pilates pięknie
rzeźbi mięśnie: nie rozbudowuje, ale je wydłuża. Treningi pozwalają
dokładnie poznać możliwości ciała i czerpać z nich siłę. Zamiast wal-
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Do dyspozycji ćwiczących jest szatnia z zamykanymi szafkami,
toaleta z prysznicem i wygodna recepcja. Studio jest też w pełni
wyposażone w profesjonalne grube maty, drobny i większy sprzęt
– magic circle, obciążniki, piłki, klocki do jogi, taśmy, koce – a także
spine corectory, czyli tzw. łuki. – Można je wykorzystać do wielu
ćwiczeń – podkreśla Karolina Widźgowska-Szutta. – Między innymi
wzmacniających tułów, mięśnie brzucha, poprawiających elastyczność mięśni pleców i kręgosłupa.
Reformer, czyli trening optymalny
Gwiazdą Studia Good Move jest reformer. To jedyne miejsce w Koszalinie, w którym można z niego skorzystać. Wymyślił go sam Pilates. Współczesna maszyna to udoskonalona wersja pierwowzoru,
czyli szpitalnego łóżka do rehabilitacji. Wygląda groźnie, ale w rzeczywistości ma dobroczynne właściwości i wcale nie jest to sprzęt
dla zaawansowanych, jak można by pomyśleć. Wręcz przeciwnie,
od treningów na reformerze warto przygodę z pilatesem rozpocząć.
Zejście na matę będzie znacznie efektywniejsze, bo nic nie nauczy
nas lepiej prawidłowych ustawień ciała i techniki wykonywania ćwiczeń, a to podstawa pilatesowej praktyki.
Łóżko składa się z platformy, zamocowanej za pomocą sprężyn do
ramy, wprawianej w ruch przez ćwiczącego. Już podczas pierwszej
sesji dowiemy się, w jakiej kondycji jest nasze ciało. Maszyna pokaże
wszelkie dysfunkcje wynikające z ruchowej rutyny, jak choćby asymetrie związane z wykonywaniem określonych czynności częściej
jedną ze stron, które z czasem się pogłębiają, powodując przeciążenia, osłabienia czy ból. Reformer doskonale wesprze proces rehabilitacji, jest też doskonałym rozwiązaniem dla sportowców, także
kontuzjowanych lub osób uprawiających sport wymagający wsparcia czy strechingu, np. dla biegaczy.
Klasyczny pilates to 34 pozycje. Na reformerze możemy wykonać
około 140 różnych ćwiczeń! Mogą być mniej lub bardziej dynamiczne, intensywne lub łagodniejsze. Wszystko zależy, z jakim celem lub
problemem trafiamy na pilatesowe łóżko. Możemy zacząć od podstawowych ćwiczeń, przechodząc płynnie do trudniejszych, powoli
rozciągając, wzmacniając i uelastyczniając mięśnie, albo przeprowadzić trening całego ciała i będzie on najbardziej optymalny z możliwych, bo wspierani przez maszynę wykonamy go w stu procentach prawidłowo. Oczywiście kluczowa jest opieka trenera, który
zmniejsza lub zwiększa obciążenia i kontroluje cały proces, czyniąc
go absolutnie bezpiecznym.
Elastyczny grafik
W grafiku Studia Good Move poza treningiem na reformerze znajdziemy zajęcia w całości prowadzone na łukach, piłkach (fit ball),
a poza tym klasyczny pilates, modelowanie pośladków, jogę relaksacyjną, stretching i mobilty. Do wyboru jest kilka karnetów, zajęcia
można łączyć i rezerwować za pomocą prostej aplikacji. Część odbywa się rano, część po południu i wieczorem od poniedziałku do piątku.
Ważną częścią oferty Studia są treningi personalne, także na reformerze. Warto kilka lekcji indywidualnych rozważyć nawet, jeśli docelowo chcemy ćwiczyć w grupie, bo pozwalają dobrze opanować
technikę. W pilatesie ma ona znaczenie kluczowe, a nauka podstawowych elementów potrafi zająć dłuższy czas. W lekcji jeden na
jeden instruktor poświęca nam całą uwagę, prowadzi nas indywidualnie i jest w stanie wyłapać wszelkie błędy i dostosować trening
stricte do naszych potrzeb czy oczekiwań.
– W przyszłości chciałabym skupić się przede wszystkim na treningach indywidualnych i tych z użyciem maszyn – mówi Karolina
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Widźgowska-Szutta. – Do końca roku poza reformerem w studiu
znajdą się między innymi: ladder barrel (beczka), wunda chair (krzesło). Sprzęt umożliwi uruchomienie zajęć grupowych na urządzeniach, co będzie ciekawym urozmaiceniem oferty studia i dużym
wyzwaniem dla klientów.

Karolina Widźgowska-Szutta jest instruktorką fitness,
szkoleniowcem, prezenterką z kilkunastoletnim
doświadczeniem. Od wielu lat prowadzi zajęcia w klubach fitness. Specjalizuje się w zajęciach wzmacniających ze sprzętem oraz szeroko pojętym treningu funkcjonalnym, a także w programach prozdrowotnych i w
tych właśnie kierunkach aktywnie rozszerzam swoją
wiedzę u najlepszych nauczycieli w Polsce i za granicą.

Zajęcia w Studiu Good Move już trwają. Wielu z uczestników wcześniej trenowało z Karoliną Widźgowską-Szutta w innych klubach
i „poszło” za ulubioną trenerką do znacznie bardziej kameralnej przestrzeni. Nic dziwnego – z pilatesem trudno się rozstać, a dobry nauczyciel jest bezcenny. Każdy, kto ceni sobie autentyczną, świadomą
pracę z ciałem, powinien się tu pojawić. Najpewniej zostanie na długo.

Ukończone szkolenia:
– Aerobic & Step Licencja A 2011
– Pfs Advanced Step & Floor Choreography 2013
– Vinyasa Power Yoga Dyplom Basic 2014
– Pilates Advanced 2015
– Vinyasa Power Yoga Dyplom Master 2015
– Pilates Equipment Euro Fitness School 2015
– Akademia Zdrowego Kręgosłupa – Profi Fitness
School 2016
– Natural Movements – Profi Fitness School 2018
– Nirvana Fitness Instructor – 2018
– Pilates International Conference 2018
– Pilates w Leczeniu i Rehabilitacji Pacjentów Przed
i Po Mikrodiscektomii Jądra Miażdżystego Odcinka
Lędźwiowego Kręgosłupa 2019
– Pilates i Ciąża 2019
– Trening Kobiet w Ciąży i Po Porodzie
– Trening Medyczny 2020 Profi Fitness School
– Open Mind Pilates Reformer Therapy 2020
– Reformer 2020
Od 2018 r współpracuje ze Szkołą PROFI FITNESS
SCHOOL jako prezenter i szkoleniowiec.
Posiadanie akredytacji REPs Polska jest potwierdzeniem, że ukończone kursy i szkolenia spełniają
światowe wymogi, a uzyskane dyplomy honorowane
są we wszystkich krajach członkowskich ICREPS Confederation for Registers of Exercise Professionals.

Studio Good Move
Koszalin ul. Zakole 10A
tel. 510 287 611
/ good.move.koszalin

I

I

101

I

I

zdrowie i uroda

I

Wielowymiarowe odmładzanie
Procesy starzenia są wpisane w fizjologię człowieka. Intensywny rozwój nauki powoduje, iż coraz
lepiej znamy i rozumiemy funkcjonowanie ludzkiego organizmu a dzięki temu możemy skuteczniej
kontrolować procesy starzenia.

K

się na zabiegach silnie liftingujących, których celem będzie „uniesienie” skóry. Idealnie sprawdzą się tutaj zabiegi HIFU, szczególnie
2D. Jest to precyzyjny zabieg, który nie narusza ciągłości naskórka,
więc nie wyłącza z codziennego funkcjonowania. Skutecznie unosi opadające policzki i wspaniale wysmukla drugi podbródek. Jest
praktycznie bezbolesny. Efekt liftingu i wysmuklenia twarzy można
zaobserwować po około miesiącu od zabiegu. Jeśli zmiany grawitacyjne są bardzo głębokie – zabiegi można powtórzyć ale nie wcześniej niż po 3 miesiącach. Pomiędzy zabiegami HIFU warto zadbać
o wygląd skóry. Często zalecamy zabiegi pielęgnacyjne w oparciu o
peelingi chemiczne i substancje aktywne, które uzupełnią braki w
skórze i zadbają o powierzchnię skóry.

osmetologia, medycyna estetyczna i nowoczesna aparatura
hi-tech dają specjalistom nieosiągalne wcześniej możliwości
stymulacji skóry. Począwszy od profilaktyki przeciwstarzeniowej a skończywszy na zabiegach, których celem jest cofnięcie
zmian powstałych w wyniku starzenia się skóry. Mądrze dobrane
zabiegi i właściwa, codzienna pielęgnacja w domu – to idealne połączenie, którego rezultatem jest zdrowa i młodsza skóra, która nie
zdradza wieku.
Od czego zacząć odmładzanie? Jak mądrze wybrać zabiegi? O tym
opowie Joanna Biernacka, kosmetolog bioestetyczny, właścicielka
koszalińskiego Instytutu Pięknego Ciała.

Drugi obraz starzenia się skóry, to zmiany widoczne w postaci sieci
zmarszczek o różnej głębokości.

Przede wszystkim warto zrozumieć jak starzeje się skóra.
Zmarszczki, bruzdy czy opadający owal twarzy, to zmiany, które powstają przez wiele lat i dotyczą nie tylko samej skóry ale i struktur
głębokich. Z wiekiem zmniejsza się ilość tkanki tłuszczowej, mięśnie
twarzy trącą sprężystość a także zmienia się struktura kości twarzoczaszki. Dlatego też myśląc o odmładzaniu twarzy nie warto skupiać się na jednym tylko obszarze (np. lwia zmarszczka czy bruzdy
nosowo-wargowe) ale patrzeć a swoją twarz kompleksowo i tak też
podchodzić do kwestii odmładzania.

W takim przypadku zabiegi odmładzające powinny koncentrować
się na zagęszczeniu struktury skóry. Idealnie sprawdzą się tutaj zabiegi radiofrekwencją mikroigłowej. Jest to zabieg, który stymuluje
powstawanie nowych włókien kolagenu i elastyny a jednocześnie
napina już istniejące struktury kolagenowe w skórze. Na następny
dzień po zabiegu można powrócić do standardowych obowiązków
z drobnymi wykluczeniami. W wyniku serii zabiegów obserwujemy
bardzo silne spłycenie zmarszczek i widoczne zagęszczenie struktury skóry. Zabiegi wykonujemy co 6 tygodni.

Profilaktyka przeciwstarzeniowa – od tego trzeba zacząć
W każdym wieku warto pamiętać o tym, że możliwe jest opóźnianie
procesów starzenia dzięki właściwym nawykom.

Taka skóra bardzo często wymaga dodatkowego wsparcia w postaci zabiegów pielęgnacyjnych, których celem będzie dostarczenie
substancji aktywnych w głąb skóry. Tak więc wszystkie zabiegi z
użyciem peptydów i kwasu hialuronowego pięknie wpasują się pomiędzy zabiegami aparaturowymi.

• Odpowiednia ilość wody w diecie zapewni prawidłowe uwodnienie skóry, dzięki czemu będzie bardziej sprężysta.
• Dobrze dobrane kosmetyki do pielęgnacji domowej będą stymulować skórę do odnowy, wspierać jej funkcje ochronne i zdrowie.
• Zdrowa dieta, bogata w antyoksydanty (m.in. witaminy A,C,E)
oraz umiarkowana aktywność fizyczna dostarczą skórze odpowiednią ilość tlenu, składników aktywnych i zapewnia prawidłową
detoksykację.
• Ochrona przed nadmiernym promieniowaniem UV, spowolni starzenie skóry.

Jak łączyć zabiegi aby nie popsuć efektów?
Jeśli dopiero rozpoczynasz odmładzanie, to warto zacząć od zabiegu oczyszczającego twarz (jeśli jest taka potrzeba) czy od laserowego zamykania poszerzonych naczynek. Następnie wykonać zabiegi
aparaturowe (HIFU, radiofrekwencja mikroigłową) w połączeniu z
zalecaną pielęgnacją. Na koniec pozostawić medycynę estetyczną
(botox czy wypełniacze).

Takie połączenie jest niezbędne dla skóry w każdym wieku. Nawet
najbardziej zaawansowane zabiegi odmładzające nie przyniosą zadowalających rezultatów, jeśli skóra będzie odwodniona, z zaburzoną barierą ochronną i niedożywiona.

Odwrotna kolejność może spowodować, że zbyt szybko stracisz
efekty z wypełnienia zmarszczek w wyniku termicznego oddziaływania zabiegu hi-tech. Dlatego decydując się na terapię odmładzająca warto wybrać specjalistę, który zaprojektuje całą ścieżkę
zabiegową i pielęgnacyjną aby w możliwie jak najkrótszym czasie
osiągnąć najlepsze rezultaty.

Odmładzanie – jak mądrze wybrać zabiegi?
Generalnie można wydzielić dwa obrazy starzejącej się skóry.

Warto pamiętać, iż każdy z nas jest inny i dlatego niezmiernie ważne
jest indywidualne podejście do potrzeb skóry. Z wieloletniego doświadczenia zawodowego wiem, że najlepiej sprawdzają się terapie
łączone. Kiedy holistycznie podejdziemy do potrzeb skóry i wspólnym działaniem w gabinecie i zaciszu domowym zadbamy o zdrowie i młodość skóry.

U osób z mięsistą, grubą skórą (często łojotokową, z niedoskonałościami ) obserwujemy głównie zmiany grawitacyjne. Opadający
owal twarzy, tzw. „chomiczki”, drugi podbródek czy mocno zaznaczone bruzdy nosowo-wargowe.
U takich osób warto wykorzystać naturalny potencjał skóry i skupić

I

102

I

WIELOWYMIAROWE
ODMŁADZANIE SKÓRY
ZMARSZCZKI
BRUZDY
„CHOMICZKI”

Na każdy z tych problemów mamy skuteczne rozwiązanie!
NOWOCZESNE ZABIEGI!
BEZ BÓLU I OKRESU REKONWALESCENCJI

ZADZWOŃ
dobierzemy zabieg idealny dla Ciebie
Instytut Pięknego Ciała
ul. Modrzejewskiej 13
75-221 Koszalin

tel. 661 12 99 92

www.piekne-cialo.pl

I

zdrowie i uroda

I

Co zamiast
mięsa?
Według danych GUS w 2019 statystyczny Polak zjadł 61 kg mięsa (w porównaniu do 62,4 kg rok
wstecz). Różnica nieduża, jednak z wyników badań konsumenckich wynika, że szczególnie młode
pokolenie najchętniej rezygnuje ze spożycia produktów mięsnych, szukając alternatywy.
W badaniu konsumenckim Mintel z 2019 roku aż 38,5 proc. osób wskazało, że w ostatnim roku
znacząco ograniczyły jego spożycie, 8,4 proc. w ciągu miesiąca poprzedzającego badanie było
na diecie wegetariańskiej lub wegańskiej.
Autor: dietetyk kliniczny Agnieszka Kobalczyk-Rohde

F

leksitarianizm (semi-wegetarianizm) dopuszczający okazjonalne spożywanie mięsa to trend globalny i (jak wskazuje wiele badań naukowych) stanowi on obok wegetarianizmu w czystej postaci jeden ze zdrowszych modeli żywieniowych.

ślinnych, poszukujemy więc często zamienników dań obiadowych,
takich jak kotlety, czy burgery.

Rezygnując lub ograniczając spożycie mięsa, musimy wybierać produkty bogate w białko o wysokiej wartości odżywczej, żelazo, cynk
i witaminę B12. Do najczęściej stosowanych zamienników białka
zwierzęcego należą produkty bazujące na soi. Jej ziarna zawierają
40 proc. białka, w którym występują wszystkie aminokwasy egzogenne (te, których organizm nie potrafi wytworzyć), a do tego ma
niską zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych. Jest dobrym
źródłem steroli roślinnych, lecytyny, witaminy E oraz potencjalnie
deficytowych składników: kwasu foliowego, wapnia, żelaza i cynku.
Zawiera także beta karoten, selen i antyoksydanty.

Pomijając kwestie regulacji prawnych związanych z nazewnictwem
„analogów roślinnych mięsa” (czyż nie brzmi to nadto laboratoryjnie?),
często zastanawiam się nad zasadnością stosowania określeń zarezerwowanych choćby w tradycji i mentalności dla dań stricte mięsnych.

Bezmięsny „boczek”, czy to ma sens?

Wydawałoby się, że kiełbasa zawsze będzie kiełbasą, smalec – smalcem, a boczek bez udziału mięsa świnki – nie ujrzy światła dziennego. A jednak… Okazuje się, że badania marketingowe produktów
roślinnych na świecie, komunikujących jawnie swą wegańskość nie
zachęcają klientów do zakupu. Wynika z nich także, że podkreślenie
braku mięsa w produkcie stanowiącym jego alternatywę raczej nie
jest argumentem dla „mięsożercy”, z którego, bez wątpienia rosnący
rynek, chciałby uczynić nowego klienta. W sklepach kategorie asortymentowe z produktami wegańskimi rozszerzają się, widać więc,
że w Polsce jest aktualnie zapotrzebowanie na produkty z krzyczącą etykietą „VEGE”. Zostawmy jednak problemy nazewnictwa specjalistom od marketingu.

Na bazie soi produkuje się mąkę, koncentraty i izolaty, napoje sojowe oraz w wyniku jej fermentacji: sosy sojowe, sufu, natto, miso czy
tempeh. Bardziej tradycyjnym substytutem mięsa, mając na uwadze
wartość odżywczą, są także pozostałe strączki: fasola, ciecierzyca
i soczewica. Takie potrawy jak humus, pasty czy pasztety na bazie
strączków stają się ważnym elementem menu i co ważne, często
trafiają w gusta konsumentów. Najbardziej sceptycznie do tych
produktów podchodzą osoby w wieku 55+, jednak to zrozumiałe,
bowiem osobom dojrzałym, o ugruntowanych nawykach i preferencjach żywieniowych trudniej przekonać się do „nowości”.

Analogi mięsa z glutenu i protein grzybowych
Białko zbóż - gluten powstaje wskutek wymywania go z mąki pszennej.
Jest wykorzystywany do produkcji wegańskich „serów”, burgerów,
a jako samodzielny składnik tworzy np. seitan (spożywany tradycyjnie
w Chinach, Korei, Japonii, Rosji), weatpro, czy komponent produktów
wieloskładnikowych, zawierających inne białka roślinne, pochodzące
z grochu, łubinu czy wodorostów (meatless, arrum, tivall).

Prawie co trzeci Polak jest otwarty na spróbowanie roślinnej alternatywy mięsa, którą mogą być roślinne kotlety, burgery, kiełbaski,
falafele, czy nuggetsy. Ponad połowa respondentów docenia walory zdrowotne żywności roślinnej, ale jednocześnie oczekuje, że będzie ona co najmniej tak smaczna jak konwencjonalne odpowiedniki.
Ma to szczególne znaczenie dla panów. Nie bez znaczenia jest także
łatwość i szybkość przygotowania posiłków na bazie produktów ro-
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W zależności od rodzaju, technologii produkcji, charakteryzują się
one teksturą i smakowitością zbliżoną do mięsa. Ciekawą alternaty-
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Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży
Centrum Medycyny Pracy
wą jest także białko wytwarzane przez grzyb Fusarium venanatum.
Ma ono włóknistą strukturę, a po odpowiednim przygotowaniu
i aromatyzacji przypomina mięso. Mykoproteina wytwarzana przez
ten gatunek grzyba obniża frakcję LDL cholesterolu, podnosi HDL
(dobry) cholesterol, obniża poziom glukozy po posiłkach i zwiększa
odczuwanie sytości, a do tego jest niskokaloryczna. Jest to więc
świetna alternatywa dla diabetyków, osób z otyłością i nadciśnieniem tętniczym.
Mięso z próbówki
Mięso hodowane w sposób komórkowy, bez konieczności uboju
zwierząt, to technologia, która niebawem będzie powszechna. Można mieć nadzieję, że w ten sposób produkowane, nie będzie zawierać antybiotyków ani substancji uznawanych za szkodliwe. Otrzymany w hodowli produkt jest prawdziwym mięsem, tak też smakuje,
ale do tego jest wolny od bakterii E. coli, salmonelli i antybiotyków.
Od kilku lat wiele firm biotechnologicznych pracuje nad mięsem
z próbówki. Pomału przestaje to brzmieć jak wizja since-fiction.
Pierwszy hamburger wyprodukowany z czystego mięsa powstał
w 2013 roku i kosztował 330 tysięcy dolarów. Trzy lata później wyprodukowano klopsika z probówki za nieco ponad 1 tysiąc dolarów,
a w 2017 – kanapkę z kurczakiem i kaczkę w pomarańczach. Mięso
z laboratorium może niebawem trafić do restauracji, a w ciągu kilku
lat - do naszych sklepów. Badania sondażowe wskazują, że Polacy
będą je chętnie kupować.

Rejestracja codzienna: osobiście lub telefonicznie
Badania z zakresu medycyny pracy
Badania kierowców w transporcie drogowym
i kandydatów na kierowców

Roślinne „mięso” z rzepaku

Badania sanitarno-epidemiologiczne
Porady z zakresu medycyny pracy
Szczepienia ochronne

Polski start-up zamierza podbić świat białkiem z rzepaku. Napiferyn
Biotech opracował i udoskonala unikalną technologię pozyskiwania
jadalnego białka z rzepaku, a właściwie z biomasy powstałej po
wytłoczeniu oleju. Jeśli wszystko się powiedzie, rzepakowe białko
może zastąpić białka sojowe oraz białka mięsa. Białko uzyskuje się
w postaci izolatu o wysokiej wartości odżywczej oraz zbilansowanym składzie aminokwasowym. Być może, za 4-5 lat żywność z rzepakowym białkiem będziemy mogli kupić w sklepach.

W ramach umowy NFZ
» LEKARZE RODZINNI (POZ)
» LEKARZE SPECJALIŚCI
Ginekolog-położnik
Neurolog
Audiolog-Foniatra
Psychiatra
Gastrolog

Flexi jest sexi?
Każdą z osób decydującą się na ograniczenie ilości spożywanego
mięsa bądź rezygnującą z niego kierują różne motywy: argumenty
zdrowotne, etyczne, ekologiczne, smakowe. Jednak niezależnie od
nich, trzeba pamiętać, że zdrowy sposób żywienia wymaga dostarczania wszystkich niezbędnych składników pokarmowych. Żeby
jeść zdrowo, nie wystarczy „przestać jeść mięso”, co jest, niestety,
powszechnie spotykaną strategią. Pamiętajmy, że każda eliminacja
rodzi ryzyko niedoborów żywieniowych i wymaga uzupełnienia
składników pokarmowych z innych źródeł, a także celowanej suplementacji (szczególnie w przypadku wegan). Trzeba mieć także na
uwadze, że osoby z celiakią, alergią na białka soi, czy też cierpiące
na niektóre schorzenia tarczycy nie mogą korzystać z zamienników
mięsa na bazie soi czy glutenu pszennego.

KOLONOSKOPIA
GASTROSKOPIA
REKTOSKOPIA
USG jamy brzusznej - EKG
- Laboratorium analiz medycznych krwi i moczu
Internista - Kardiolog - Psycholog - Onkolog - Gastrolog - Laryngolog - Pulmonolog - Medycyna Pracy - Medycyna Podróży - Badania kierowców -

Wybór przyszłości

reklama

W globalnej skali, zapotrzebowanie na mięso stale rośnie, szczególnie w krajach rozwijających się. Hodowla zwierząt, a właściwie
produkcja zwierzęca (bo trudno to dzisiaj nazwać hodowlą), to jedna
z najbardziej obciążających i degradujących środowisko działalności człowieka. Prognozuje się, że w 2050 roku populacja ludzi sięgnie 9,5 miliarda osób, więc zwyczajnie nie stać nas na tradycyjną
produkcję mięsa na taką skalę bez postępujących zmian klimatycznych. Warto o tym pomyśleć.

Koszalin ul. Okulickiego 24a
tel. 94 340 70 83, kom. 602 661 651
clinika@przychodnia-clinica.pl
www.przychodnia-clinika.pl
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Dotyk, który ratuje życie
Samobadanie piersi w 7 krokach
Mimo wielu lat działań edukacyjnych wciąż tylko kilka procent Polek wykonuje poprawnie i regularnie
(co miesiąc) samobadanie piersi.

S

amobadanie najlepiej wykonywać po miesiączce. Lekarze zalecają moment pomiędzy 6. a 9. dniem cyklu, ale aby nie pomylić
się w obliczeniach i nie ominąć terminu, najlepiej ustalić sobie,
że wykonujemy samobadanie zaraz po okresie. Piersi są wtedy najmniej grudkowate i wrażliwe, więc o wiele łatwiej uniknąć pomyłki.

najbardziej rozpłaszczyć pierś. Zaczynając od obojczyka i kierując
się wokół piersi po najszerszym jej obwodzie, zmierzając do brodawki, naciskajmy opuszkami trzech środkowych palców (wskazującego, środkowego i serdecznego) i zataczajmy nimi w każdym miejscu piersi drobne kręgi. Te ruchy wykonujmy najpierw przy lekkim
ucisku, a następnie, w tym samym punkcie piersi, powtórzmy je ze
zwiększonym uciskiem.

Samobadanie zajmuje zaledwie 3–5 minut, ale zapewnia komfort
psychiczny, że nasze piersi są zdrowe. Jeśli wyczujemy coś innego
niż zwykle, coś czego tam wcześniej nie było, umówmy się zapobiegawczo na wizytę do lekarza.

Krok 5
Płynnie przesuwamy trzy palce do następnego punktu, starając się
nie ominąć żadnego miejsca.

Samobadanie możemy wykonać przed lustrem:
Krok 6
Zbadajmy również prawą ręką lewą pachę, by sprawdzić, czy węzły
chłonne nie są powiększone.

Krok 1
Unieśmy obie ręce do góry i sprawdźmy, czy nie widzimy zmian
w kształcie piersi, kolorze czy teksturze skóry. Zaobserwujmy, czy
skóra się nie marszczy oraz czy nie widać jakiegoś wgłębienia, którego wcześniej nie było. Czy brodawki wyglądają tak jak zawsze, czy
skierowane są w tym samym kierunku?

Krok 7
Tak samo skontrolujmy drugą pierś i pachę. Sprawdźmy, czy nie wyczuwamy zgrubień, których wcześniej tam nie było.

Krok 2
Oprzyjmy ręce na biodrach, naciśnijmy nimi na tułów, napinając
klatkę piersiową, przeprowadźmy takie same obserwacje.

Możemy również przeprowadzić samobadanie piersi po kąpieli, leżąc w łóżku:
1. Połóżmy się na łóżku płasko, bez poduszki. Pod lewy bark wsuwamy zwinięty w rulon ręcznik, a lewą rękę wkładamy pod głowę. Na palce nakładamy balsam. Trzema środkowymi palcami prawej ręki zbadajmy lewą pierś. Wykonujemy te same ruchy, które opisane są przy
samobadaniu pod prysznicem. Powtarzamy to samo z drugą piersią.
2. Leżąc, zbadajmy lewą ręką prawą pachę, potem prawą ręką lewą
pachę.

Krok 3
Ściśnijmy kolejno brodawki i przyjrzyjmy się, czy nie wycieka z nich
wydzielina. W wyniku ściśnięcia może zdarzyć się, że wypłynie
z nich wydzielina, bo w przewodach mlekowych zawsze znajduje
się niewielka ilość płynu. Płyn nigdy nie powinien się jednak sączyć sam, bez dotykania brodawki. Jeśli zauważymy, że plami nam
biustonosz lub piżamę, skonsultujmy się z lekarzem. Następnie kontynuuj samobadanie piersi pod prysznicem, na namydlonej skórze,
abyś łatwiej mogła wyczuć ewentualne zmiany:

W samobadaniu najważniejsze jest, by było ono wykonywane regularnie, co miesiąc, tego samego dnia. Tylko znając swoje piersi,
będziemy w stanie wychwycić ewentualne, niepokojące sygnały
i szybko na nie zareagować, nie czekając na kolejne badanie USG czy
mammografię, pomiędzy którymi zwykle mija sporo czasu.

Krok 4
Lewą rękę kładziemy z tyłu głowy, a prawą na lewej piersi, aby jak
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GABINETY
SPECJALISTYCZNE
PRACOWNIA USG
- DOPPLER
- JAMA BRZUSZNA
- TARCZYCA
- SZYJA
- WĘZŁY CHŁONNE
- PŁUCA
- DOŁY PODKOLANOWE
- PIERSI

ECHO SERCA
HOLTER EKG
HOLTER CIŚNIENIOWY
TESTY SKÓRNE I PŁATKOWE
SPIROMETRIA
PEDIATRA PULMONOLOG Grażyna Stanisławska
PEDIATRA ALERGOLOG Aleksandra Nogalska
CHIRURG DZIECIĘCY Jerzy Niesłuchowski
INTERNISTA PULMONOLOG Lidia Sławińska
KARDIOLOG Agata Pawelska-Buczeń
KARDIOLOG Karolina Zakutyńska-Kowalczyk
KARDIOLOG Krzysztof Jarząbek

RADIOLOG Joanna Staniewicz
RADIOLOG Aleksander Kaczmarek
RADIOLOG Hubert Sekular
RADIOLOG Katarzyna Stanisławska
RADIOLOG Bartłomiej Rękawiecki
RADIOLOG Kinga Kubiak
RADIOLOG Magdalena Śliwa

NEUROCHIRURG Michał Tarnowski
Zapraszamy na konsultacje - 14 listopada 2020 r.
ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - Dr Joanna Kraśny
ORTOPEDA Piotr Kaczkowski
Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruch dzieci.
ORTOPEDA Krzysztof Buczeń
Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w OrtopedycznoRehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.
ORTOPEDA DZIECIĘCY Joanna Kraśny
NEUROLOG Marek Żmuda
Stan-Med
Rejestracja:
NEUROLOG Adriana Ziemiańska-Gadomska
94 347 74 61, 602 776 267
LARYNGOLOG Edward Bauer
Koszalin ul. Staszica 8a
www.stanmed.pl
LEKARZ REHABILITACJI MEDYCZNEJ Dorota Hornung
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Fascynacja bursztynem
jest zaraźliwa
Autor: Andrzej Mielcarek / Fotografie: Izabela Rogowska

Na dokładne obejrzenie zbiorów Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu potrzeba godziny, ale wielu
gościom to za mało. Po wielekroć wpatrują się w kolejne eksponaty – surowy albo obrobiony już
bursztyn, przyglądają się procesowi szlifowania bryłek, podziwiają bursztynową biżuterię. Jeśli
powiodą się plany założycieli muzeum, wkrótce zacznie w nim powstawać wyjątkowa atrakcja:
prawdziwa bursztynowa komnata.
I
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omnata ma być oryginalna, kołobrzeska, bez odwoływania
się do formy słynnej zaginionej Bursztynowej Komnaty, która stała się na początku XVIII wieku darem króla pruskiego
Fryderyka Wilhelma dla cara Rosji Piotra I. Kamil Staszczak, będący
wraz z żoną Martą właścicielem muzeum, wyjaśnia: - Przeznaczamy na nią pomieszczenie o powierzchni 32 metrów kwadratowych.
Wystrój nawiązujący symbolicznie do nadbałtyckich miast będzie
powstawał stopniowo, bo to olbrzymia praca, na lata, i wielki nakład
finansowy związany z zakupem surowca.
Kołobrzeska placówka, choć prywatna, jest muzeum nie tylko z nazwy. Figuruje w rejestrze Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Działa dopiero trzeci rok. Marta Staszczak mówi: - Pomysł
na wyeksponowanie coraz liczniejszych rodzinnych zbiorów zrodził
się znacznie wcześniej. Zbieraliśmy przedmioty dla nas ciekawe,
które udało się gdzieś zdobyć lub odkupić. Jeździliśmy na międzynarodowe targi i inne branżowe imprezy. Kupowaliśmy nie tylko już
opracowany bursztyn, ale także duże okazy naturalne. Ich obróbka
to ekscytujące zajęcie, bo przynosi niekiedy zaskakujące odkrycia.
Kiedy matowa bryłka nabiera przejrzystości, można stwierdzić istnienie inkluzji, czyli malutkich zatopionych w bursztynie owadów
albo fragmentów roślinnych. Żal nam było trzymać to wszystko wyłącznie dla siebie.
Najpierw powstała firma zajmująca się obróbką bursztynu. Po
trzech latach – muzeum, którego goście mogą podziwiać stale powiększające się zbiory, ale również narzędzia dawniej używane do
wydobycia bursztynu, zrekonstruowany średniowieczny warsztat
bursztynnika obok całkiem współczesnej pracowni, w której pan
Kamil obrabia bursztyn. Jest również mini kino z filmem wyprodukowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bursztynników,
pokaźny zbiór bursztynowej biżuterii oraz stoisko z rozmaitymi wyrobami zawierającymi bursztyn.
Obróbka bursztynu nie jest zawodem wyuczonym pana Kamila z wykształcenia mechanika okrętowego. Zafascynowany bursztynem zaczął sam – drogą prób i błędów – uczyć się tego szlachetnego
fachu. Później doskonalił umiejętności pod okiem doświadczonego
bursztyniarza/mistrza. W efekcie potrafi z bursztynu zrobić wszystko. A że jest człowiekiem niezwykle spokojnym, otwartym i zawsze
uśmiechniętym, pozwala przy szlifierce usiąść również gościom
muzeum. Marta Staszczak relacjonuje: - Mąż również mnie nauczył
pewnych rzeczy i jeśli chodzi o pokazy szlifierskie dla gości, to radzę już sobie sama. I nawet Kamilka, nasza pięcioletnia córeczka, też
próbuje szlifować.
Muzeum organizuje rozmaite atrakcje dla dzieci i dorosłych: Międzynarodowy Dzień Bursztynu, specjalne pokazy z okazji Dnia Dziecka
czy Nocy Muzeów. - Większość naszych gości to kołobrzeżanie, ale
zaglądają do nas licznie również kuracjusze, turyści i wczasowicze,
którzy są szczególnie zainteresowani właściwościami zdrowotnymi
bursztynów - mówi pani Marta. - Coraz więcej osób odwiedzających
Kołobrzeg w lecie, wraca do nas. Zauważają zmiany, nowe eksponaty. Odnoszę wrażenie, że mamy wielu przyjaciół, którzy podzielają
naszą fascynację bursztynem.
Bursztyn bałtycki jest kopalną żywicą, ale wyjątkową, bo w odróżnieniu od innych rodzajów żywic kopalnych występujących w różnych regionach świata zawiera w sobie od 3 do 8 procent kwasu
bursztynowego, gdy tamte mają go niewiele lub wcale. Poza tym
występuje w licznych odmianach kolorystycznych, co przynosi
świetne efekty w jubilerstwie.
Kwas bursztynowy nadaje bałtyckiemu jantarowi właściwości przydatne w kosmetyce czy medycynie, bo na przykład pobudza komórki
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skóry do regeneracji. Marta Staszczak relacjonuje: - Substancji czynnych w składzie bursztynu bałtyckiego jest więcej i można byłoby na
ten temat napisać doktorat. W przeszłości bursztyn miał rozmaite
zastosowania magiczne, ale i praktyczne. W czasie wykopalisk archeolodzy znajdują na przykład gryzaczki niemowlęce wykonane z tego minerału. Ząbkujące dzieci masowały dziąsła grudkami
bursztynu, o którym wiemy, że jest plastyczny i nie tak twardy jak
kamień. Podczas ssania wraz ze śliną uwalniał się kwas bursztynowy
i to on łagodził ból, świąd, ale również przyspieszał gojenie się dziąseł. W różnych kulturach używano opasek mających łagodzić bóle
głowy, sproszkowany bursztyn był w starożytności używany jako
lekarstwo na katar. Dzięki współczesnej nauce wiemy, że nie były to
przesądy, a wynikające z doświadczenia praktyczne wykorzystanie
dobroczynnego działania rozmaitych związków chemicznych zawartych w skamieniałej żywicy. Znajdują one zastosowanie również
w obecnie produkowanych kosmetykach, a nawet medykamentach.
Jednorazowo Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu może przyjąć grupy zwiedzających liczące do 50 osób. Stąd wizyty między innymi
klas szkolnych. Bursztyn jest „interdyscyplinarny” – w nawiązaniu
do niego można przeprowadzić lekcje języka polskiego, biologii,
geografii, fizyki, chemii czy historii. W muzeum odbywały się nawet zajęcia z doradztwa zawodowego, bo zawód bursztyniarza jest
ciekawy, choć rzadki. - Mieliśmy też okres, kiedy szkoliliśmy praktykantów uczących się w szkole branżowej – informuje Marta Staszczak. – Sami finansowaliśmy te praktyki, co wiązało się z wydatkami
na materiały, czyli głównie bursztyn i srebro. Po roku z powodów
finansowych musieliśmy z tego zrezygnować.
Właściciele muzeum sami stale poszerzają swoją wiedzę i nawiązują
nowe kontakty. Kamil Staszczak mówi: - Wystawiamy się nie tylko
na targach w Polsce czy Europie, ale jeździmy również do Chin, gdzie
duże targi odbywają się w Pekinie, Szanghaju i Shenzhen. Chińczycy
bardzo cenią bursztyn bałtycki. Ich własne zasoby kopalnych żywic
są na wyczerpaniu, a poza tym charakteryzują się one słabymi parametrami. Tak jak w przypadku diamentów czystość ma tu kluczowe
znaczenie i wpływa na cenę surowca. Nie bez znaczenia pozostaje
barwa. Nasz biały i błękitny, nazywany królewskim, jest na tamtejszym rynku szczególnie pożądany. Dlatego nasze wyroby cieszą się
w Chinach ogromnym powodzeniem. Skąd bierze się upodobanie
Chińczyków do bursztynu? Być może znaczenie ma fakt, że bursztyn uznawany jest za święty kamień Buddy. Być może chodzi o tradycję, bo bursztyn wykorzystywany jest od czasów starożytnych
w medycynie chińskiej.
Cena hurtowa bursztynu może się wahać od 30 zł/kg za drobnicę
po nawet 80 tys. zł/kg za duże białe bryłki. Osobno wyceniane są
szczególne okazy – o wyjątkowej wielkości, przejrzystości, zawierające unikatowe inkluzje.
Bursztyn występuje w Polsce, na Litwie, Wołyniu (Ukraina), na
terenie Obwodu Kaliningradzkiego i w Saksonii w Niemczech. Na
brzegu morskim jest znajdowany po wielkich sztormach. W postaci
dużych bryłek bywa wyorywany podczas prac polowych, albo znajdowany w żwirowniach w warstwach kruszywa. Jednak głównym
źródłem surowca są kopalnie, na których prowadzenie konieczna
jest państwowa licencja.
Pan Kamil komentuje: - Amatorskie zbieranie bursztynu nad Bałtykiem specjalnie nikogo nie wzbogaci, ale na pewno da dużo frajdy.
Inaczej sprawa ma się z tymi szczęściarzami, którzy gdzieś trafią
na duże kawałki. Tak było w przypadku dwóch mężczyzn spod Kołobrzegu, którzy kopali miejsce pod staw. Trafili tam na 1800-gramowy kawał bursztynu. Gruda się przełamała, bursztyn ładnie się
zaświecił, ale jeden z mężczyzn nie chciał uwierzyć, że to bursztyn
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i wyrzucili go do rowu. Po trzech miesiącach panowie zobaczyli w telewizji program tłumaczący, jak sprawdzić, czy bursztyn to rzeczywiście bursztyn. Wrócili nad staw, odnaleźli bryłkę a w domu wrzucili ją do solanki. Pływała! Wtedy zrozumieli, jakie mieli szczęście.
Jeszcze za czasów niemieckich w okolicach Kamienia Pomorskiego
były znajdowane duże okazy, w tym bryła o wadze 10 kilogramów.
Złoża te jednak się wyczerpały.
Pani Marta kwituje: - Choć obcujemy z bursztynem od dawna, nie
przestaje nas fascynować. Nie ma dwóch takich samych okazów. Ich
tajemnice ujawniają się częstokroć dopiero w trakcie szlifowania.
Skala kolorystyczna wydaje się niewyczerpana. O wyjątkowości decydują zatopione drobiny organiczne albo żyjątka, nakładające się
na siebie warstwy o różnych barwach, zróżnicowana przejrzystość.
W naszych zbiorach mamy rozmaite przedmioty zdobione bursztynem. Już sama kolekcja fajek pokazuje, jakim inspirującym materiałem jest bursztyn – mówi Marta Staszczak. – Jesteśmy szczęśliwi,
że udało nam się uruchomić muzeum i że je rozwijamy. Cieszy nas
każdy, kto tutaj zagląda i z kim możemy się dzielić naszą pasją.

Muzeum Bursztynu w Kołobrzegu
ul Waryńskiego 5
tel.: 727 014 869
mssunstone@gmail.com
www.muzeumbursztynu.kolobrzeg.pl
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Tutaj zawsze się dzieje
Darłowo było jednym z nielicznych miast, które nie zrezygnowały z letnich imprez i wydarzeń.
Zmieniła się tylko ich formuła.

L

Niepodważalnym hitem był 20. Festiwal Filmów Skandynawskich,
którego dyrektorem artystycznym jest Magdalena Cichocka.
W dniach 16-19 lipca br. kino wypełnione było zarówno dobrym kinem skandynawskim jak i publicznością. Dodatkowymi atrakcjami
tegorocznej edycji skandynawskiego festiwalu filmowego w Darłowie były: wystawa fotograficzna Secret Life of plants w obiektywie
Piotra Topperzera oraz polski akcent – koncert zespołu Patrick The
Pan. Kolejny festiwal…? Za rok – w lipcu.

iczba 26 to suma wszystkich koncertów, które tego lata odbyły się w naszym mieście – podsumowuje Magda Burduk
z Darłowskiego Ośrodka Kultury. - Były koncerty organowe,
operetki, zagrała Orkiestra Filharmonii Koszalińskiej – w pełnym
składzie, odbył się lubiany i szanowany Festiwal Muzyki Reggae –
Regganewalde Festiwal, którego twarzą jest jego pomysłodawca
i główny organizator - Robert Gorgol. Na darłowskiej scenie muzycznej wystąpili: Bartek Grzanek Band, Tomasz Stockinger, Patrick
The Pan, Orkiestra FK, Bovska, Zgagafari, Operetka – dwukrotnie,
Czesław Śpiewa – Czesław Mozil, 6 koncertów w ramach 12. Reggaenwalde Festiwalu + strefa soundsystemowa, grały Perfekcyjne
Przeboje a na zakończenie sezonu Rosalie. Warto podkreślić, że na
darłowskiej scenie występowali jego zdolni mieszkańcy: Lucyna
Wodzyńska, Jarosław Byrwa, Zgagafari, Niezbędny Balast oraz w
ramach Reggaenwalde – Naledii &amp; Dandes. Dodatkowo listę
muzycznych wydarzeń wzbogaciły – bardzo udane koncerty organowe, które odbyły się w Kościele Świętej Gertrudy.

To nie koniec dobrych wieści. Stowarzyszenie KULT-ART Ziemi Darłowskiej, a w ramach niego działający Nasz Teatr – decyzją Zarządu
Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej otrzymało wsparcie finansowe projektu zgłoszonego do konkursu grantowego Patroni Roku
2020.
W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej
Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu
i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin. Mowa oczywiście o Patronie Roku 2020 – Leopoldzie Tyrmandzie, którego imię nosi Darłowski Ośrodek Kultury
(jako jedyny w Polsce!). Z jego to motywacji członkowie stowarzyszenia podjęli działania do ubiegania się o środki na działania, podkreślające naszą lokalną tożsamość w literaturze. - Cieszymy się
bardzo, gratulujemy przyznanego dofinansowania, trzymamy kciuki
za powodzenie i czekamy na zdradzenie nam wszystkim pomysłu.
Jedno jest pewne – będzie on cieszył miłośników Lolka i pewnie nie
tylko – mówi Magda Burduk.

To zestawienie najdobitniej pokazuje, że mimo utrudnień związanych
z pandemią, Darłowo było jednym z nielicznych miast w regionie,
które nie zrezygnowało z wakacyjnych wydarzeń kulturalnych. Trzeba było jedynie zmienić strategię, co oznaczało rezygnację z największego wakacyjnego festiwalu Media i Sztuka. Nie odbył się też zlot
pojazdów militarnych. Były to wydarzenia, podczas których byłyby
największe kłopoty ze spełnieniem ostrych reżimów sanitarnych.
Muzyka to jednak nie wszystko. Za nami też sezon letnich, plenerowych wieczorów filmowych organizowanych przez DOK. Łącznie pod chmurką wyemitowano 16 filmów: dwa w maju, po cztery
w czerwcu i lipcu i sześć w sierpniu. Darłowskie Kino Bajka świadczyło usługi także dla „sąsiadów”, czyli Gminy Darłowo, gdzie zrealizowało 10 wieczorów filmowych w miejscowościach Dąbki i Wicie.

I

Warto dodać, że sezon w Darłowie też był bezpieczny. Były to drugie kolejne wakacje z kolei z zerowym bilansem utonięć na darłow-
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Arkadiusz Klimowicz, burmistrz
Darłowa: Działaliśmy w bardzo
nieprzewidywalnych warunkach, ale
nie chcemy zwalniać tempa. Darłowo
przyzwyczaiło mieszkańców i turystów do tego, że wiele się tu dzieje. Znani jesteśmy
z niebanalnych pomysłów. I tutaj nic się nie zmienia.
Zapraszamy do Darłowa o każdej porze roku.
Magdalena Burduk, Darłowski Ośrodek Kultury: Sezon 2020 to sezon
udany. Pomimo kilku górek, które wybudował nam COVID19, pogoda też
była w kratkę – uważam go za bardzo
dobry. Przełamywaliśmy fale… W Darłowie działo się
dużo. Dużo dobrego w kulturze. Graliśmy realnie, a nie
wirtualnie i byliśmy wyjątkowi na rynku.

skich plażach. To niewątpliwa zasługa zespołu ratowników. W tym
roku było ich 27, podzielonych na dwie grupy. Grupa Wschód – 10
ratowników (szef grupy to Maciek Budzynowski) oraz Grupa Zachód – 15 ratowników z szefem: Sylwestrem Kowalskim. Strzegli
łącznie 8 kąpielisk – 3 na plaży wschodniej i 5 na plaży zachodniej.
W tym sezonie nad kąpieliskami w Darłowie powiewała biała flaga,
czyli kąpiel w morzu była dozwolona przez 46 dni. Czerwona flaga,
czyli zakaz kąpieli obowiązywał przez 27 dni. Już ruszyły konsultacje w sprawie przyszłorocznego sezonu kąpielowego.

Rafał Nagórski, zastępca burmistrza
Darłowa: Zawsze byliśmy aktywni
w sieci, ale nie chcieliśmy przenosić
wszystkich wydarzeń do wirtualnej
rzeczywistości. Wiele tegorocznych
pomysłów z pewnością powielimy w przyszłym roku.
Dla nas ten trudny sezon był kolejnym cennym poligonem doświadczalnym. A to zaowocuje w przyszłości.

A jaki był wymiar gospodarczy koronawirusowego sezonu? Najtrudniejsze gospodarczo były pierwsze tygodnie zamknięcia całej gospodarki. Branża hotelarska i turystyczna obawiała się, czy
w ogóle uda się zorganizować sezon – mówi Arkadiusz Klimowicz,
burmistrz Darłowa. - Naciskałem na Ministerstwo Rozwoju, zawiązałem Koalicję Nadmorskich Miast i Gmin, która domagała się wytycznych związanych z odmrażaniem tego sektora. Ostatecznie sezon nie różnił się znacząco od poprzednich. Jeśli chodzi o inwestycje
miejskie, to realizowaliśmy już rozpoczęte projekty, jak budowa ulicy Fiodorowa, remont pomieszczeń Domu Kultury, gdzie uruchomiliśmy Dom Seniora, realizujemy miejski program wymiany pieców.
Wstrzymałem jedynie decyzje związane z przystąpieniem do kolejnych większych projektów, bo wciąż analizujemy, jaki będzie wpływ
pandemii na budżet miasta. Zachowujemy podwójną czujność, ale
jeśli jesienią nie nastąpi żadne poważne załamanie gospodarcze, to
sytuacja budżetowa miasta nie będzie zła.

W wakacyjny weekend 25/ 26 lipca br. relacje z Darłowa
w „Szkle Kontaktowym” TVN24 oglądało przeszło 700 tys. widzów.

I

115

I

I

SPOŁECZE Ń STWO

I

Sianowska Zorza, kino z duszą
Autor: Anna Zawiślak / Fotografia: Waldemar Kosowski

Wszystko zaczęło się niemal 70 lat temu, a dokładnie 1 lutego 1951 roku. Nazwę Zorza kino, otrzymało
dwa lata później, w 1953 roku. Nieprzerwanie w tym samym miejscu, stale z tą samą czułością na widza.
I choć wyjątkowy jubileusz dopiero za rok, sianowskie kino działa, kwitnie, modernizuje się i zaspokaja
potrzeby kulturalne mieszkańców miasta oraz całej gminy.

D

ziś Zorza jest częścią Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Sianów. Co roku w budynku odbywają
się dziesiątki wydarzeń, gromadzących nie tylko sianowską
publiczność, ale wszystkich spragnionych kultury i sztuki. Zorza
stała się miejscem spotkań zarówno rodzin z dziećmi na familijnych
seansach filmowych, ale także widzów teatralnych spektakli i recitali, melomanów koszalińskiej filharmonii, a także wielbicieli kina
studyjnego.

Projektory filmowe, jak i ogromny rzutnik nadal można podziwiać
w kinie Zorza, choć stanowią już tylko historyczne eksponaty. A jeśli chodzi o historię, to nikt lepiej nie opowiada o sianowskim kinie
niż Andrzej Danielewicz. Dziesiątki lat pracy, codzienne spotkania
z widzem, zmiany ustrojowe, nowa technologia, wzloty i upadki kinematografii w ogóle, nie zmieniły zamiłowania pana Andrzeja do
dziesiątej muzy. Kino jako środek wyrazu oraz kino jako obiekt traktuje bardzo osobiście. Nic dziwnego, z sianowskim miejscem związany jest od 35 lat.

Sianowskie kino to zdecydowanie miejsce z duszą. Klimatyczna, kameralna sala połączona z najnowocześniejszą techniką, ale żeby do
tego doszło, kino przez lata przechodziło wiele modernizacji. Pierwszy remont, nadający obecny kształt sali i zamieniający go w kino panoramiczne, zakończył się w 1966 roku. W obiekcie zainstalowano
wówczas projektory 35mm, na którym puszczano filmy z taśmy. Pod
kinem gromadziły się tłumy na wielkie produkcje, a niedziele roiły
się od dzieci przychodzących na filmowe poranki. Kino po remoncie
otworzył western produkcji amerykańskiej „W kraju Komanczów”
z Johnem Waynem i Stuartem Whitmanem, przed nim obowiązkowa i trzeba przyznać lubiana przez widzów – Kronika Filmowa.

I

Kinematografia przechodziła różne fazy. Od całkowitej fascynacji
w latach 50. i 60., gdzie w obliczu ograniczonego dostępu do szeroko rozumianej rozrywki, jedynym kontaktem z wielkim światem
był bilet do kina. Kiedy każdej premierze towarzyszyły tłumy spragnione podziwiać gwiazdy światowego formatu, a dzieci gromadziły
się na porannych bajkach. Później czas wielkich reżyserów i kina
drogi, częstsze produkcje dla wymagających widzów. Następnie
trudny czas lat dziewięćdziesiątych, gdzie rynek zdominowany został odbiornikami VHS, a na kasetach królowały filmy o bohaterskim Conanie Barbarzyńcu, Rambo czy upiornym Freddiem Kru-
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gerze. Wygodne oglądanie w domu, stało się niezwykle popularne
i postawiło wyjścia do kina pod ścianą. Lata milenijne odbudowały
wiarę w wielkie i spektakularne produkcje, a mnogość propozycji
filmowych kazała wybierać tytuły, które sprawdzą się w szerokim
odbiorze. Konkurencyjne multipleksy, w których samo oglądanie filmu spadło na dalszy plan, przegrywając z popcornem, fastfoodami
i całą marketingową otoczką. Teraz świat zachwyca się platformami streamingowymi, gdzie filmy dostępne są od ręki. Wszystko to
pokazuje, że kina, szczególnie te nieduże, to miejsca, które muszą
ciągle się rozwijać, ewaluować, podążać za nowościami, ale chronić
też swoje wartości i proponować własne rozwiązania. Tak właśnie
jest w sianowskiej Zorzy.
W 2013 roku kino zostało odrestaurowane i zmodernizowane.
Wymieniono instalację elektryczną oraz zamontowano nowe
nagłośnienie i profesjonalne oświetlenie sceny. W holu kina powstała Galeria Zorza, w której odbywają się wernisaże i wystawy
prac artystów, nie tylko z regionu, ale i z całego kraju. Zorza jest
także dostępna dla osób z niepełnosprawnością, ma jeden poziom
i wygodny podjazd. W kolejnym etapie remontu kino przeszło
termomodernizację, a w 2017 zostało zcyfryzowane. Dziś ma
również nagłośnienie Dolby Surround 5.1 i perforowany ekran,
który pozwala przenikać strumieniowi dźwięku. Nie udało by się
dokonać tych zmian, gdyby nie pozyskane środki w wysokości
500 000,000zł z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz wkładowi własnemu Gminy Sianów. - Zorza stała się kinem premierowym, w odbiorze niczym nie ustępującym wielkim nowoczesnym
multipleksom. Od zeszłego roku działa także elektroniczny system
sprzedaży i rezerwacji biletów – mówi Aleksandra Kowalczyk, dyrektor Centrum Kultury w Sianowie.
świetna jakość odbioru stały się unikatowe i dlatego coraz więcej osób nas odwiedza. Nasze kino liczy 138 miejsc. W roku 2019
sprzedaliśmy blisko 11 tysięcy biletów, co statystycznie oznaczałoby, że każdy mieszkaniec Sianowa był u nas dwa razy. W poprzednim roku odbyło się 315 seansów i pokazaliśmy 83 tytuły filmowe.
Dla fanów kina alternatywnego co miesiąc odbywają się spotkania
Sianowskiego Klubu Filmowego.

A w kinie dzieje się dużo. Za nami właśnie Folk Film Festiwal – mówi
Tomasz Przygudzki, kinooperator w Zorzy. Przy okazji festiwalowych pokazów, staramy się pozyskać premierowe filmy, nowości,
które uczestnicy festiwalu mogą zobaczyć za darmo. Regularnie
także przyjeżdżają grupy szkolne i przedszkolne, dla nich czasem to
jedyna okazja na wyjście do kina. Chętnie odwiedzają nas seniorzy,
którzy po sąsiedzku mają swoją siedzibę. Zauważyliśmy również
coraz więcej rodzin z dziećmi. Andrzej Danielewicz, często pyta odwiedzających sianowskie kino, skąd przyjechali. – Swoich mieszkańców znam, jednak w nasze progi trafiają mieszkańcy Malechowa,
Karnieszewic czy Osiek, a nawet Koszalina. Przyciągają ich nowości
repertuarowe, ceny biletów - ulgowy 10 zł, a normalny 14 zł oraz
brak popcornu. Tak ten brak popcornu, kameralność, a zarazem

I

Ten rok jest wyjątkowy pod wieloma względami, ale kino z zachowaniem wszelkich obostrzeń trwa i zaprasza w swoje progi. Na
afiszach najnowsze filmy dla dorosłych i dzieci, dla grup - specjalne
możliwości. W naszym kinie jesteśmy nastawieni na widza, na jego
spotkanie z filmem i pełen kalejdoskop niczym niezmąconych emocji – podkreśla Andrzej Danielewicz.
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Koszalin na piechotę
Autor: Anna Zawiślak

Ponad 42 tysiące kilometrów podczas 196 spotkań przedeptali uczestnicy „Marszów z przewodnikiem”,
czyli intensywnych spacerów, na które od ponad sześciu lat zaprasza koszalinian Marcin Machocki.
Zaczynał od kilku osób, a obecnie każdorazowo towarzyszy mu nawet 50 piechurów. Weekendowe
trasy to zazwyczaj okolice Koszalina, ale z panem Marcinem można wybrać się i w dalszą podróż,
bo organizuje on również komercyjne „Wycieczki z przewodnikiem”, pozwalające poznać najciekawsze
zakątki kraju i nie tylko.

R

Marcin Machocki, zanim został zawodowym przewodnikiem,
mocno interesował się regionem. Już w czasie nauki w technikum
elektronicznym, wracając ze szkoły, lubił zaglądać do pobliskiej biblioteki, by przeglądać pisma podróżnicze. Czytał sporo o regionie
i zaczął kolekcjonować mapy. Marsze stały się jego sposobem na
wolny czas. Pieszo przemierzył całe Pobrzeże, z zaciekawieniem
zaglądał do skansenów, zapomnianych kościółków czy warsztatów
lokalnych twórców. Z czasem zrozumiał, że z hobby rodzi się pomysł
na życie.

uch stał się modny. Biegamy, pływamy, jeździmy na rowerach. Prawda jednak jest taka, że nie każdy może rzucić się na
wyczynowy sport. Nie każdy ma też taką potrzebę. Znakomitą receptą na zachowanie zdrowia i pogody ducha są spacery, marsze, przyroda i spotkania z ludźmi. Wszystko to znajdują uczestnicy
pieszych rajdów, które prowadzi Marcin Machocki.
Dołączyć może każdy, za darmo. Dotychczas, od lutego 2014 roku,
odbyło się 196 takich spotkań. Trzeba wziąć ze sobą dobre nastawienie, wygodne buty i ubranie, coś ciepłego w termosie. Spacery
trwają po kilka godzin, zawsze przewidziany jest czas na przystanek,
krótki odpoczynek i pamiątkowe zdjęcie. Część uczestników to „stali bywalcy”, część to osoby, które dołączają, kiedy pojawi się w zapowiedziach szczególnie ciekawa dla nich trasa.

I

Praca kierownika w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym
w Ustroniu Morskim pokazała, że w organizacji i kreatywnym podejściu do czasu i przestrzeni czuje się dobrze. Wiatru w żagle dodały
mu uprawnienia licencjonowanego przewodnika i pilota wycieczek.
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Marcin Machocki stara się swoją pasją zarażać innych. W jego niezmiennym od lat repertuarze weekendowych marszów są miejsca,
które często bezwiednie mijamy. Zbyt bliskie, żeby poświęcić im
wakacje, a zbyt dalekie, by bez szczególnego impulsu wybrać się
tam samemu. Pojezierze Drawskie, Słowiński Park Narodowy, Hel niby je znamy wszyscy, ale czy możemy powiedzieć: „tak, byliśmy tu
z pełną świadomością miejsca”? Różnie to bywa.
Często o Koszalinie myślimy jako mieście, w którym nie ma co zobaczyć. Zupełnie inaczej widzi to Marcin Machocki. - Rzecz jasna,
że nie możemy się porównywać do większych miast, ale z tym co
mamy, też można coś zrobić – tłumaczy.

reklama

Jak? Po prostu trzeba wybrać się na zwiedzanie z przewodnikiem.
Miejscowe smaczki, anegdoty, a czasem i ploteczki, to coś co koncentruje i przyciąga uwagę. To także sprawia, że na dłużej zapamiętamy miejsce i historyczne fakty. Przewodnik opowie, pokaże,
ale i pozostawi przestrzeń na własne przemyślenia. - Powinniśmy
pozwolić sobie na poznanie swojego miasta, zarówno w warstwie
historycznej jak i przyrodniczej - mówi pan Marcin. - Prawda jest
też taka, że zwiedzający Koszalin są atrakcją dla samych mieszkańców, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do grup turystycznych. Za
każdym zabytkiem stoi jakaś historia, przypowieść, ludzkie losy.
Często mijamy je w drodze do pracy, nieświadomi tego wszystkiego. A przecież możemy zostać turystą we własnym mieście – przekonuje Marcin Machocki. - Bardzo lubię Górę Chełmską. Legendy,
opowieści o pogańskich miejscach kultu, a później o kaplicy wzniesionej na Krzyżance, szereg tras turystycznych, pozwalają odkrywać to miejsce wielokrotnie, z różnych perspektyw i właśnie to
w turystyce jest najciekawsze.
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Kwestionariusz biznesowy
Matylda Jezierska
Kiedy byłam dzieckiem…
… chciałam zostać chirurgiem.
Moja pierwsza praca...
… byłam pokojówką w hotelu.
Pierwsze zarobione pieniądze...
… kupiłam za nie laptop.
Żeby odnieść sukces w zawodzie...
… trzeba kochać to, co się robi, nieustannie się szkolić i mieć w sobie
dużo pokory. Trzeba lubić ludzi, umieć ich słuchać.
Dobry szef…
… słucha i motywuje.
U współpracowników cenię…
… szczerość, profesjonalizm i zaangażowanie.
Fotografia: Alla Boroń/Prototypownia

Prywatnie jestem…
… rozsądną optymistką, empatyczną osobą.
Dzień zaczynam od…
… wyłączenia budzika i drzemki jeszcze przez pięć minutek.
Rodzina jest dla mnie…
… bardzo ważna. Prowadząc własny interes, trudno jest zachować
balans praca-rodzina, ale zawsze walczę. Prywatnie żona Jakuba,
mama trzyletniej Mili, a wkrótce również synka.
Zawsze znajdę czas na…
… rozmowę z przyjaciółką/przyjacielem.
Moim marzeniem jest…
… się wyspać. To oczywiście żart. Zawodowo - utrzymać zaufanie
swoich pacjentów.
Kiedy nie pracuję…
… spędzam czas z rodziną, podróżuję i degustuję (prowadzimy turystykę kulinarną). Dużo czasu prywatnego poświęcam na szkolenia.
Sport jest dla mnie…
… wyzwaniem i walką z własnymi słabościami.

Matylda Jezierska - Certyfikowany lekarz medycyny estetycznej. Założycielka i współwłaścicielka Kliniki Pięknej Skóry CLINIQ w Koszalinie. O swej
pracy mówi: - Kieruję się nowoczesnym, holistycznym podejściem do pacjenta. Jestem zwolenniczką jak najbardziej naturalnego wyglądu i sprawdzonych, bezpiecznych rozwiązań w medycynie estetycznej. Ukończyłam wydział lekarski Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz prestiżowe
dwuletnie podyplomowe studia w Międzynarodowym Centrum Kształcenia Medycyny AntiAging pod patronatem Stowarzyszenia Lekarzy Dermatologów Estetycznych. Uczestniczę w wielu zjazdach, szkoleniach i kongresach warsztatowych, stale podnosząc swoje kwalifikacje. W swojej praktyce
stosuję wyłącznie bezpieczne preparaty wysokiej jakości i standardy wypracowane przez ekspertów. Na pierwszym miejscu zawsze stawiam bezpieczeństwo zabiegów i zadowolenie pacjenta.

I

120

I

Organizator Konkursu Pracodawca Roku Pomorza

Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie
składa serdecznie podziękowania sponsorom i partnerom
za wsparcie IV edycji konkursu.
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Czy na pewno wykorzystujesz 100% potencjału swojej firmy?
Nie daj się zamknąć w biznesowej pułapce
Pamiętasz marzec 2020r.? Pewnie tak. Jeśli prowadzisz swój własny biznes, ten miesiąc zapewne
zapadł w Twojej pamięci szczególnie mocno. Z dnia na dzień wprowadzane były kolejne obostrzenia,
które zamykały lub ograniczały funkcjonowanie poszczególnych gałęzi gospodarki. Zapanował
chaos, poczucie paniki, bezradności, lęku, a firmy, które wiodły spokojne życie, nagle zaczęły bać się
o swoje jutro.
Autor: Zespół Agencji Wypisz Wymaluj

S

ą jednak jednostki, które pomimo sytuacji, która spadła na nas
jak grom z jasnego nieba, mogły spać spokojnie. Czy chodzi
nam o milionerów, którym środki na koncie spokojnie pozwolą
przeżyć 300 lat? Nie. Mówimy o małych i średnich przedsiębiorcach,
którzy prowadząc swoje firmy zastosowali jedną, prostą technikę.

śnie, ale czy warto stawiać wszystko na jedną kartę? Sytuacja z marca z dnia na dzień zmusiła większość sklepów do zamknięcia, tym
samym odbierając im możliwość zarabiania, jednak koszty związane
z utrzymaniem firmy pozostały bez zmian. Koszmar, co?
A wyobraź sobie teraz drugi scenariusz - lokalny butik prowadzi
sprzedaż stacjonarną. Posiada również swoje profile w social
mediach, gdzie regularnie komunikuje się ze swoimi klientami.
Niektóre z modeli sukienek można znaleźć na marketplace na
Facebook’u. Jednak co najważniejsze, klientki tej firmy mogły
dołączyć do programu lojalnościowego, podając swój numer telefonu oraz adres e-mail, dzięki czemu były w stałym kontakcie
z marką. W przypadku lockdownu, ten butik nadal ma szansę zarabiać. W trochę inny sposób, ale nadal może generować przychody. Przede wszystkim jest w stanie informować swoich klientów
o zaistniałych okolicznościach, może dodać kolejne modele ubrań
na profile społecznościowe, poprowadzić sprzedażowe wideo na
swoim fanpage, poprzez e-mail poinformować o prowadzeniu
indywidualnych konsultacji stylistycznych online i podjąć wiele
innych działań, które pomogą mu przetrwać. Sam wiesz, w której
firmie właściciel spał spokojniej.

Nie wkładaj wszystkich jaj do jednego koszyka
Najprościej ujmując - jeśli chcesz rozwijać swój biznes i spać spokojnie, postaw na dywersyfikację. Nie koncentruj się tylko na jednym
sposobie docierania do klientów, albo o zgrozo, wyłącznie jednym
kanale sprzedaży. Zapewne w głowach wielu osób zrodzi się od razu
myśl „No tak, ale przecież wdrożenie nowych kanałów to ogrom
pracy”. Po części tak jest, ale spójrz na te zróżnicowanie jak na swego rodzaju polisę ubezpieczeniową.
Weźmy pod lupę lokalny butik, który do tej pory stosował tylko
sprzedaż stacjonarną, stawiając na świetną lokalizację jednak nie
prowadził, żadnych dodatkowych działań promocyjnych. Pocztą
pantoflową rozeszło się, że najlepsze suknie ślubne znajdzie się właśnie tam, no więc po co się reklamować, skoro jest dobrze? No wła-
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Rozwijaj się i rośnij
Już wiesz, że dywersyfikacja to wyjątkowa polisa ubezpieczeniowa, ale pewnie zastanawiasz się, jakie masz możliwości. Poza
sprzedażą stacjonarną, warto przenieść swój biznes do Internetu.
Jak wynika z raportu ExpertSender, aż 7 na 10 polaków dokonuje
zakupów w sieci. Możliwości jest wiele, ale na pewno warto prowadzić regularną komunikację w social mediach, która pozwoli Ci
docierać i utrzymywać kontakt z klientami. Jeśli już wdrożyłeś te
działania w życie swojej firmy, przychodzi czas na stronę www lub
e-sklep.
Lista korzyści jakie płyną z posiadania własnej witryny jest bardzo
długa. Przede wszystkim własny sklep internetowy zwiększa Twoją konkurencyjność. Masz możliwość dotarcia do klientów z całej
Polski oraz świata.Podobnie jak w sklepie stacjonarnym decydujesz
o obsłudze klienta i prezentacji produktów, jednak „remonty” i przygotowanie sklepu internetowego są dużo tańsze niż lokalu. Z naszej
perspektywy, jako agencji marketingowej, najważniejsza jest mierzalność oraz duży wpływ na kierowanie potencjalnych klientów
w odpowiednie miejsca. Wiemy dokładnie nie tylko ilu klientów
wchodzi do sklepu, ale również skąd przybyli, w jakim są wieku, jakie
produkty oglądają czy jak często do Ciebie wracają. Brzmi ciekawie,
prawda?
Jednak, żeby nie było zbyt cukierkowo, trzeba podkreślić kilka ważnych aspektów. Nawet najpiękniejszy i najcudowniejszy sklep internetowy nie będzie sam generował przychodów. Prowadząc sklep
internetowy, ograniczasz koszty wynajmu lokalu, jednak musisz
inwestować w reklamę i prowadzić aktywne działania promocyjne
i komunikacyjne w internecie. Skoro mowa o reklamie to zapamiętaj
jedno ważne słowo - remarketing. To on pozwala skierować swoje
kreacje reklamowe, do osób, które już zapoznały się z Twoją stroną internetową, dzięki czemu masz pewność, że są zainteresowane
Twoją ofertą. W pracy z naszymi klientami korzystamy z niego bardzo często i uwierz lub nie, ale to działa.
Prowadząc komunikację swojej firmy, pamiętaj o różnicowaniu każdy kanał przyprowadzi Ci innego klienta. Miej również na uwadze, że nie musisz prowadzić wszystkich możliwych mediów społecznościowych - jeśli Twoje produkty są dedykowane osobom 50+
to nie znajdziesz ich raczej na TikTok’u.
Ponad 50% Polaków robi zakupy właśnie tam

reklama

Jeśli już posiadasz sklep internetowy lub własną stronę www, pora
skupić się na dalszym rozbudowywaniu kanałów sprzedaży. W tym
celu możesz skorzystać z wszelkiego rodzaju marketplace’ów. To
internetowe platformy sprzedażowe, do których każdy przedsiębiorca może wprowadzić swoje produkty. Według statystyk
opublikowanych przez ExpertSender, blisko 50% osób robiących
zakupy w Internecie, korzysta właśnie z nich. W Polsce pionierem
jest słynne Allegro.pl, gdzie wachlarz oferty jest naprawdę bardzo
szeroki. Jednak Facebook również posiada marketplace, a z roku na
rok cieszy się on coraz większą popularnością. Jest to o tyle ciekawa
forma sprzedaży, że pozwala Ci docierać do osób, które codziennie
scrollują swoją tablicę. Co więcej, sprzedając z wykorzystaniem
Facebooka, nie odprowadzasz żadnej prowizji! Największą zaletą
sprzedaży przez tego typu platformy jest dostęp do bazy klientów
i zapewnienie widoczności Twojej firmy w nowym miejscu. Ich obsługa jest zazwyczaj bardzo intuicyjna, przez co nie powinna sprawiać problemu nawet początkującym. Z kolei największą wadą jest
duża konkurencja - Twój produkt pojawi się wraz z wieloma innymi
o podobnym zastosowaniu, dlatego pamiętaj o estetycznych zdjęciach i atrakcyjnych opisach.
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Urozmaicaj i buduj własne kanały

bardzo skuteczny i bezpieczny sposób komunikacji, który może Ci
przynieść wiele korzyści. Jak donosi raport przygotowany przez
ExpertSender, lockdown wpłynął korzystnie na rozwój i skuteczność działań e-mail marketingu, dlatego nie wahaj się i działaj! Na
rynku istnieje wiele aplikacji, które pomogą Ci usprawnić pracę
nad rozsyłaniem i przygotowywaniem newslettera, np. Freshmail.
Znajdziesz w nim również istotne statystyki dotyczące skuteczności Twoich działań - CTR oraz Open Rate. Są to dwie najważniejsze
statystyki. Open Rate informuje ile osób wyświetliło wiadomość
i jest on wyrażany za pomocą procentów, natomiast CTR poinformuje Cię jaka część Twojej bazy kliknęła w link, który został
umieszczony w treści maila.

Potraktuj obecność na Facebooku jako swój obowiązek. Posiadanie
fanpage firmy, pozwala na realizowanie wielu ciekawych kampanii
reklamowych, które często są dużo tańsze od reklamy w tradycyjnych mediach. Jednocześnie masz możliwość stałego kontrolowania jej wyników oraz ich optymalizację. Najlepsze działy marketingu
prowadzą komunikację poprzez rozmaite media społecznościowe.
Zwiększają w ten sposób konkurencyjność, bezpieczeństwo oraz
dotarcie do różnych grup docelowych. Jeśli chcesz dotrzeć do nastolatków, komunikacja na TikTok’u jest jak najbardziej wskazana.
Natomiast, gdy celujesz w grupę poważnych kontrahentów biznesowych, powinieneś postawić raczej na LinkedIN. Każdy portal ma
swoje cechy charakterystyczne i warto dobrze się z nimi zapoznać
przed startem komunikacji. Jednak nie ma co ukrywać - największe bezpieczeństwo stanowią te media, nad którymi masz zupełną
kontrolę. Firmowy blog lub strona www to kanały, na które warto
położyć szczególny nacisk. Prowadzenie własnego bloga pozwoli
Ci na podzielenie się swoją
wiedzą z odbiorcami, co korzystnie wpłynie na Twój wizerunek. Dla wielu możesz
stać się ekspertem w swojej
dziedzinie, a tym samym
zdobędziesz ich zaufanie.
Dodatkowo, blog korzystnie
wpływa na poprawę wyszukiwań Twojej firmy w wyszukiwarce. Wiele osób
poprzez zapoznanie się z artykułem, może dowiedzieć
się o istnieniu Twojej marki,
a część z nich zamieni się
w Twojego klienta. Dobrze
przemyślane tematy artykułów, mogą okazać się pomocne dla odbiorcy podczas
procesu zakupowego. Tworząc treści, zastanów się co
mogłoby wzbudzić największe zainteresowanie Twojej grupy docelowej, dzięki
temu więcej osób się z nimi
zapozna. Wiele platform
e-commerce, np. Shoper
lub Shoplo, daje możliwość
stworzenia bloga, który jest
od razu połączony z e-sklepem. To rozwiązanie cieszy się coraz
większą popularnością i nie jest tak trudne do wdrożenia, jak może
Ci się wydawać. Możesz go stworzyć samodzielnie lub zlecić agencji, która Ci w tym pomoże.

Pamiętaj jednak o tym, że pojęcie dywersyfikacji nie dotyczy tylko
kanałów komunikacji i sprzedaży. Procesowi temu możesz poddać
zarówno zakres swoich usług i produktów czy źródeł dochodu. Jeśli
do tej pory swoją ofertę kierowałeś tylko do klienta indywidualnego, możesz zastanowić się w jaki sposób dotrzeć z nią do klienta biznesowego.
Analizuj i wyciągaj wnioski
Nie zapominaj o stałej analityce swoich działań - tylko
wtedy będziesz wiedział,
jakie kanały przynoszą Ci
najwięcej klientów i w jakie warto inwestować.
W prowadzeniu analityki
pomocne okażą się statystyki dostępne na fanpage,
sklepie internetowym oraz
w Google Analytics. Wielu
marketerów oraz właścicieli e-sklepów, dzięki niemu
dowiaduje się na jakim etapie klient porzucił koszyk
oraz lepiej poznaje swojego
odbiorcę. To prawdziwa
kopalnia wiedzy, która pomoże Ci w skutecznym rozwoju firmy i sprzedaży. Jeśli
publikujesz linki odsyłające
do swojego sklepu internetowego w social mediach,
pamiętaj o tagach UTM. To
specjalne parametry, które
możesz dołączyć do normalnego adresu www, a dzięki nim dowiesz
się z jakich źródeł klienci trafili na Twoją stronę. To świetne i proste
narzędzie do badania skuteczności poszczególnych środków komunikacji.

Nie zapominaj również o budowaniu własnej bazy kontaktów pomyśl o wprowadzeniu programu lojalnościowego lub reklamy
na pozyskanie leadów. Na swojej strone internetowej możesz
stworzyć popup, który będzie zachęcał do pozostawienia swojego
e-maila w zamian za rabat na najbliższe zakupy lub ciekawy bonus.
Posiadając bazę adresów e-mail lub numerów telefonów swoich
klientów, możesz wdrożyć newsletter lub kampanię SMS’ową.
Wdrożenie newslettera pozwoli Ci na utrzymywanie stałego
kontaktu z klientami. Możesz dzięki niemu dzielić się z nimi swoją wiedzą i budować swój autorytet. To również narzędzie, które
korzystnie wpływa na zwiększenie sprzedaży - możesz treść newslettera poświęcić konkretnemu produktowi lub całej linii, a jednocześnie udostępnić kod rabatowy, który zachęci do zakupu. To
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Internet to studnia bez dna. Daje przedsiębiorcom wiele możliwości
na zaprezentowanie swojej oferty i jej monetyzację. Miejsca wystarczy dla każdego, a im szybciej wkroczysz w internetową przestrzeń, tym mocniejszą pozycję zbudujesz.
Testuj i rozważaj przeróżne rozwiązania - ten rok pokazał, jak wiele
może się zmienić w przeciągu miesiąca. Zadbanie o wiele kanałów
sprzedaży i komunikacji z klientami ma dla firm strategiczne znaczenie. Poświęć czas na analizę swojej grupy odbiorców i konkurencji
- pomoże Ci to w doborze najlepszych środków komunikacji oraz
sprzedaży. Zadbaj o wszystkie nogi swojego “stołu” tak, abyś miał
pewność, że stoi bardzo stabilnie.
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Ostatnie dotacje unijne dla firm,
w tym z branży turystycznej
30 października br. ogłoszone zostaną kolejne
nabory wniosków na dofinansowanie projektów
inwestycyjnych dla firm. Będą to już ostatnie konkursy o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej
2014-2020 dla działania 1.5:
typ 1
Przedsięwzięcia podejmowane wyłącznie w obszarze
inteligentnych specjalizacji lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych, realizowane w okresie
kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19
typ 2
Projekty przedsiębiorstw zakładające rozwój innowacyjności i konkurencyjności w sektorze turystyki
realizowane w okresie kryzysu wywołanego skutkami epidemii COVID-19

PRIOR CONSULTING SP. Z O.O.
ul. Wojska Polskiego 24-26, 75-712 Koszalin
biuro@priorconsulting.pl
www.priorconsulting.pl
tel. 518 975 511

WS
O
D
MY

Firma Prior Consulting Sp. z o.o. chciałaby zaoferować Państwu możliwość skorzystania ze swoich usług
w ramach przygotowania kompletnej dokumentacji
do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz rozliczenia dofinansowania w związku z w/w konkursem.
Prior Consulting Sp. z o.o. świadczy kompleksowe usługi w
zakresie doradztwa przy pozyskiwaniu dotacji z funduszy
unijnych. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) na pomoc
doradczą w zakresie pozyskania i rozliczenia dotacji z Unii
Europejskiej.
Nabór wniosków: 01.12.2020 – 02.02.2021W ramach
działania wspierane będą projekty polegające na wdrażaniu innowacji produktowych, procesowych i organizacyjnych.
Koszty kwalifikowane:
- zakup nieruchomości i prac budowlanych
– zakup maszyn i urządzeń,
– zakup linii technologicznej i sprzętu produkcyjnego,
– zakup wartości materialnych i niematerialnych.

Dofinansowanie: do 55%
Maksymalna kwota dofinansowania
projektu: 4 000 000,00 zł.
Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych
projektu: 500 000,00 zł
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Prestiżowe
książki

intelektualnej inspiracji dla powstającej w Polsce opozycji demokratycznej, a „Główne nurty marksizmu”, wielki rozrachunek
z totalitaryzmem, to jedna z najważniejszych książek XX wieku.
Znawca chrześcijaństwa i filozofii religii, szukający Absolutu, do
końca życia pozostawał poza Kościołem. Pierwszy laureat amerykańskiej Nagrody im. Johna Klugego nazywanej „filozoficznym
Noblem” (2003), kawaler Orderu Orła Białego (1997). W bestsellerowych tomach „Mini wykłady o maxi sprawach” oraz „O co nas
pytają wielcy filozofowie” Leszek Kołakowski przybliżył szerszej
publiczności w Polsce dorobek najwybitniejszych myślicieli w historii. Korzystając z bogatego archiwum udostępnionego niedawno przez rodzinę, Zbigniew Mentzel opowiada historię fascynującego człowieka, imponującego wiedzą mistrza i intelektualnego
przewodnika.

Nowości i hity
wydawnictwa
Znak

Maciej Gablankowski:
„Piłsudski. Portret
przewrotny”
Jeden z najbardziej kontrowersyjnych Polaków XX wieku.
Wielki wódz, twórca niepodległości, pogromca bolszewików.
Jednocześnie przywódca, który nie przebierał w środkach,
by osiągnąć cel. Przez jednych
uważany za odważnego konspiratora, wręcz terrorystę.
Przez drugich za tchórza, który jak ognia unikał niebezpieczeństwa.
To on zapewnił kobietom w Polsce prawa wyborcze, choć dał się
również poznać jako mizogin i szowinista. Postać Piłsudskiego do
dziś budzi wiele sprzecznych uczuć, a to, jakim przywódcą był naprawdę, wciąż pozostaje tajemnicą. Czy rzeczywiście stworzył on
niepodległą Polskę, czy tylko przywłaszczył sobie dokonania innych? W jakim stopniu sukces bitwy warszawskiej był jego zasługą?
W książce Maciej Gablankowski rozprawia się z najczęściej powtarzanymi mitami na temat Marszałka i prezentuje zupełnie inne spojrzenie na tę genialną, choć skomplikowaną i kontrowersyjną postać.
To sprawia, że otrzymujemy biografię niezwykle błyskotliwą i inspirującą do historycznych dyskusji.

proponuje: Andrzej Mielcarek

Ewa Pągowska:
„Psychiatrzy. Tajemnice
polskich gabinetów”
Psychiatria jako dziedzina
medyczna wciąż budzi kontrowersje, a osoby z zaburzeniami psychicznymi mierzą
się z krzywdzącymi stereotypami. Ewa Pągowska rozmawia z psychiatrami o tym, jak
wyglądają kulisy pracy w ich
zawodzie i jaka jest naprawdę
kondycja psychiczna Polaków.
Podejmuje między innymi
tematy związane z depresją,
schizofrenią, a także leczeniem dzieci i młodzieży. Pyta o to, jakie
konsekwencje dla naszego zdrowia mentalnego będzie mieć doświadczenie pandemii. Nie unika trudnych tematów – jak psychiatria sądowa, psychopatia czy zaburzenia seksualne. Pyta o stosowanie elektrowstrząsów i psychodelików w leczeniu pacjentów.
Sprawdza, ile prawdy jest w historiach o złych warunkach panujących w szpitalach i faszerowaniu dzieci lekami bez zgody rodziców.

Katarzyna
Kubisiowska:
„Głos. Wojciech Mann”
Wojciech Mann długo nie dawał się na mówić na tę rozmowę. Kiedy wreszcie się zgodził,
nikt nie spodziewał się, że
w trakcie pracy nad książką
w jego życiu nastąpi rewolucja i po 55 latach pracy opuści
ukochaną radiową Trójkę, by
zacząć kolejną przygodę –
w Radiu Nowy Świat. „Głos” to
osobista, szczera i bezkompromisowa opowieść o tym, jak
zachować niezależność osobistą i pozostać sobą w każdych okolicznościach, bez zadęcia, z przymrużeniem oka i na luzie.
Katarzyna Kubisiowska to dziennikarka „Tygodnika Powszechnego.
Absolwentka filmoznawstwa UJ. Współautorka książek „Panorama
kina najnowszego. 1980–1995. Leksykon” oraz „Lektury na ekranie,
czyli mały leksykon adaptacji filmowych”. Autorka książek „Rak po
polsku”, biografii Jerzego Pilcha „Pilch w sensie ścisłym” i biografii
Danuty Szaflarskiej „Grać, aby żyć”.

Zbigniew Mentzel:
„Kołakowski. Czytanie
świata. Biografia”
Leszek Kołakowski niechętnie mówił o sobie i życiu
prywatnym.
Pozbawiony
w PRL-u prawa nauczania
i obłożony zakazem druku,
opuścił w 1968 roku Polskę,
by wkrótce zostać profesorem prestiżowego All Souls
College w Oksfordzie. Jego
„Tezy o nadziei i beznadziejności” stały się w latach 70.
XX wieku głównym źródłem
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„Wykonanie jest ważniejsze od pomysłu”

Oferujemy usługi w zakresie
TOCZENIE CNC
Przelot nad łożem
Przelot nad suportem
Rozstaw kłów
Maks. długość toczenia
Szerokość łoża
Prędkość obrotowa

560 mm
330 mm
1500 mm
1400 mm
405 mm
50-400, 400 - 1600 obr/min

» wysoka powtarzalność wymiarowa
» krótki czas produkcji detali
» dobra jakość powierzchni dzięki sztywności oraz narzędziom o wysokiej sprawności

FREZOWANIE CNC
Obciążenie stołu roboczego
Rowki teowe (wielkość, ilość, rozmieszczenie)
Przesuwy osi X/Y/Z
Odległość od końcówki wrzeciona do powierzchni stołu roboczego
Odległość od osi wrzeciona do powierzchni kolumny
Prędkość obrotowa wrzeciona
Maks. moc silnika wrzeciona

600 kg
18x5x80 mm
700/450/500 mm
120~620 mm
485 mm
80 – 8000 obr/min
5,5/7,5 kW

» przesuw roboczy stołu posiadanej przez nas frezarki CNC to 1000x450 mm,
» oferujemy niezwykle dokładną obróbkę,
» pomiar detalu odbywa się dzięki specjalistycznym sondom Renishaw,
» posiadamy 16-pozycyjny magazyn narzędzi.

WYCINANIE PLAZMĄ CNC
» cięcie blach do grubości 25 mm,
» stół 1500×3000 mm,
» materiał: stal konstrukcyjna i nierdzewna,
» optymalizacja zużycia materiału.

Zapraszamy do współpracy
ul. Szarych Szeregów 7
75-130 Koszalin
tel. 665 019 873
biuro@isp-metal.pl
www.isp-metal.pl
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Gala zakończenia festiwalu

M-teatr: skromny, ale potrzebny
Autor: Anna Makochonik / Fotografie: Izabela Rogowska

11. Koszalińskie Konfrontacje młodych „m-teatr” to jedno z niewielu dużych wydarzeń kulturalnych,
które w niełaskawym 2020 roku odbyły się w swoim czasie i w całości na żywo. W programie festiwalu
znalazły się spektakle konkursowe, towarzyszące oraz warsztaty dziennikarskie dla młodzieży, a całość
trwała tydzień (19-27 września br.).

T

rudno powiedzieć, czy koszalinianie tak cenią współczesny
teatr, czy może są spragnieni wydarzeń kulturalnych w ogóle,
ale salę Bałtyckiego Teatru Dramatycznego – udostepnioną
w połowie, zgodnie z obostrzeniami – wypełniali na każdym spektaklu. W maseczkach, dezynfekując ręce i wypełniając specjalne
oświadczenia każdego festiwalowego dnia.

Reczywistość pandemiczna wymusiła nie tylko dodatkowe zabiegi
logistyczne, ale też ograniczenia programowe: w konkursie znalazło
się jedynie pięć spektakli programowych; grany był jeden dziennie.
W dodatku w czasie trwania festiwalu konkurs opuściły „Pasztety,
do boju!” w reż. Nataszy Sołtanowicz (Nowy Teatr im. Witkacego
w Słupsku) – aktorka musiała pozostać na kwarantannie.

W odbiorze sztuki to jak widać nie przeszkadza. Także dyskusje „mgadugadu-teatr”, zwykle odbywane w skromnym gronie najbardziej
wytrwałych widzów, w tym roku cieszyły się większą popularnością, a prowadzone były bezpośrednio po spektaklach, również na
widowni sali teatralnej. Poprowadzili je Piotr Pawłowski, sekretarz
literacki i Tomasz Ogonowski, dramaturg BTD.

W konkursie ostatecznie zmierzyły się: „Zielony Gil”, reż. Robert
Kuraś (Lubuski Teatr w Zielonej Górze);„Polskie rymowanki albo
ceremonie”, reż. Ewa Rucińska (Teatr Miejski im. W. Gombrowicza
w Gdyni), „Inteligenci”, reż. Radosław B. Maciąg; (Teatr Wybrzeże
w Gdańsku) oraz „Piknik pod Wiszącą Skałą”, reż. Mira Mańka (Teatr Współczesny w Szczecinie).
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Okrojone zostały nagrody – ze względów bezpieczeństwa nie odbyło się głosowanie publiczności na najlepszy spektakl, aktora i aktorkę. Jury w składzie Daria Wiktoria Kopiec – reżyserka filmowa
i teatralna; Adam Karol Drozdowski – pracownik kultury, krytyk
teatralny, redaktor, twórca przestrzeni plastycznych, animator, obserwator i praktyk kultury offowej oraz Zdzisław Derebecki – aktor,
reżyser, dyrektor Bałtyckiego Teatru Dramatycznego przyznało
tylko jedną Nagrodę Główną za reżyserię. Otrzymała ją Mira Mańka za „Piknik pod Wiszącą Skałą”. Co ciekawe, spektakl w oryginale grany jest w zupełnie innej, kameralnej przestrzeni włączającej
w scenografię widzów i ma to swoje głębokie uzsadnienie inscenizacyjne. Mimo przeniesienia go na Dużą Scenę, co kompletnie zmienia
perspektywę, jury w werdykcie podkreśliło: „Reżyserka i zespół
zbudowali wielopłaszczyznowy świat, wiarygodnie i konsekwentnie opowiadający o namiętnościach bohaterek przy użyciu subtelnych, ale wyrazistych decyzji reżyserskich. Spektakl jest zmysłowy,
finezyjnie operuje teatralnymi środkami wyrazu, zaprasza widzów
do transowej współobecności w opowieści, pozwalając w jej ramach
na podobne partnerstwo, jakie wyraża się w scenicznej energii zespołu.”

Audiencja IV

Zielony Gil

Poza konkursem widzowie obejrzeli „Żeby umarło przede mną”,
premierowy spektakl w reż. Darii Wiktorii Kopiec, zwyciężczyni
9. KKM „m-teatr” za „Zakonnice odchodzą po cichu”, „Audiencję”
– monodram w reżyserii i wykonaniu Piotra Kótkiego (aktor świętuje tekstem Bogusława Schaeffera 35-lecie obecności na scenie),
„Związek otwarty” w zastępstwie „Paszetów do boju” oraz „Próby”
w reż. Mikołaja Grabowskiego Teatru Polonia w Warszawie na zakończenie.
Wydarzeniem okołofestiwalowym, podobnie jak w roku ubiegłym,
były warsztaty dziennikarskie dla młodych recenzentów. Sześcioro
Inteligenci

I

I

133

I

I

k u lt u r a

I

uczniów z koszalińskich liceów uczyło się między innymi pisania
recenzji teatralnej, a ich teksty można przeczytać na stronie Bałtyckiego Teatru Dramatycznego. – Ci młodzi ludzie mają ogromną
wrażliwość i czujne oko – mówi Tomasz Ogonowski, dramaturg,
reporter, publicysta i wydawca, który poprowadził warsztaty. – Są
oczywiście niedomagania językowe, ale to przecież nie zawodowcy.
Cenny jest poziom ich namysłu, to że dostrzegają złożoność dzieła
scenicznego. Nad tym pracowaliśmy, wykorzystując jako materiał
słynną inscenizację „Iwony, księżniczki Burgunda” ze Zbigniewem
Zapasiewiczem,

Piknik pod Wiszącą Skałą

Wisienką na festiwalowym torcie było czytanie performatywne.
Zespół aktorski BTD odtworzył tekst Jana Czaplińskiego „Sienkiewicz Superstar” i rozpoczął tym samym cykl „Byliśmy, jesteśmy,
będziemy. Współcześni o nas” realizowany przez Stowarzyszenie
„Aktorzy po godzinach” w ramach programu „Kultura w Sieci” Narodowego Centrum Kultury. Sześć pozostałych spektakli pojawi się
online, na kanale YouTube Stowarzyszenia.

Polskie rymowanki albo ceremonie -dyskusja

Organizatorom 11. KKM m-teatr należą się ogromne brawa za wysiłek, sprawność i przede wszystkim chęci, ale specyficzna sytuacja
jednak odbiła się na ogólnym wrażeniu. Trudno mówić o przeglądzie
współczesnego młodego teatru w przypadku zaledwie czterech
przedstawień, a ich poziom był po prostu przeciętny. Tematyka
– relacje rodzinne, międzyludzkie, wątki feministyczne i poszukiwanie tożsamości w przeszłości. Forma – od farsy w hiszpańskim
kostiumie, przez rap, po hermetyczny dramat psychologiczny
i komediodramat. Zaskoczeń i olśnień w tym roku brak. Pozostaje
radość, że sztuka żyje, walczy o przetrwanie i nadzieja na przyszłoroczną teatralną rekompenstatę za ten trudny, nie tylko teatralny
czas.

Zielony Gil - dyskusja

Czytanie performatywne: Sienkiewicz Superstar
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Niewidzialny, drugi plan
Autor: Anna Makochonik / Fotografie: Izabela Rogowska

Daria Wiktoria Kopiec w 2018 roku wygrała 9. Koszalińskie Konfrontacje Młodych „m-teatr”.
Nagrodę otrzymała za reżyserię spektaklu „Zakonnice odchodzą po cichu”, opartego o książkę Marty
Abramowicz. Na scenę Bałtyckiego Teatru Dramatycznego powróciła z tekstem Martyny Lechman „Żeby
umarło przede mną”, inspirowanym zbiorem reportaży Jacka Hołuba, a poświęconym matkom dzieci
z niepełnosprawnością. Premiera miała miejsce 19 września i zainaugurowała 11. KKM „m-teatr”.

„Ż

eby umarło przede mną” to spektakl o patrzeniu, a raczej
dostrzeganiu. Zapowiadają to już pierwsze sceny, w której aktorzy bezpardonowo włączają widzów w spektakl,
odwracając role: to nie my patrzymy na nich, ale oni na nas. Stajemy
się obiektem obserwacji wbrew woli, nieśmiałości czy wręcz wstydowi, dokładnie tak, jak doświadczają tego osoby z niepełnosprawnością i ich opiekunowie. Zaciera się granica między „wy” i „my”,
jesteśmy jednym teatralnym organizmem, bez podziału na strefy.
Integrujący i, wydawałoby się rozluźniający, zabieg paradoksalnie
wyprowadza z tzw. sfery komfortu i pozostawia na jego obrzeżach
do końca. Napięcie narasta wbrew zabawnym scenom. Do drugiej
części docieramy bez uśmiechu, zderzając się twardą rzeczywistością, tą spoza statystyk.

społecznym, jak aktorzy w swoich burych strojach z szarą scenografią. W rodzinach bywają niezbędnym rekwizytem codzienności.
Tam, gdzie z narodzinami dziecka dla jednych zaczyna się radość, dla
nich kończy się wolność, sen i tożsamość. Są obowiązki, rutyna, od
której nie ma ucieczki i paraliżujący strach o nieobecność, która pozbawi dziecko opieki. „Żeby umarło przede mną” to dojmujący obraz
transparentności ludzi z drugiego planu.
Głosem kilku matek z reportażu Jacka Hołuba ze sceny mówi jedna bohaterka odtwarzana przez kilku aktorów. Opowiada złożoną
z wielu doświadczeń uniwersalną historię o bezsilności, zmęczeniu,
życiu ponad siły, strachu o przyszłość, wielkiej samotności i jeszcze
większej, bezwarunkowej miłości do dziecka, która pozwala trwać.
Nie ma w tym głosie wysokich tonów, płaczliwych nut ani pretensji.
Jest ten rodzaj gorzkiej mądrości, która wprawia w konsternację.
Prośba o uważne, nie litościwe, spojrzenie.

Dla dzieci z niepełnosprawnością matki to ich oczy, uszy, ręce, nogi,
siła i łączność ze światem. Niewidzialne. Stopione z organizmem
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Największa wartość spektaklu Darii Wiktorii Kopiec tkwi w subtelnym języku opowiadania. Nic w oszczędnej inscenizacji nie odwraca
uwagi od meritum, ale wszystko ma znaczenie. Raz ciepłe, raz zimne
światło kreuje nastrój. Stół łączy lub dzieli, krzesła pozwalają dowolnie przestawiać role i urządzać sceniczny świat. O dziewczynkach chorujących na zespół Retta – jak córka bohaterki spektaklu,
Justyna – mówi się, że w dłoniach obracają niewidzialną kulę. Czy
to zainspirowało reżyserkę do użycia piłek w roli wielofunkcyjnych
rekwizytów, nie wiem, ale mnóstwo jest w spektaklu niuansów budujących jego szlachetną spójność. To też niewątpliwie zasługa całego zespołu aktorskiego. Ogromna przyjemność oglądać go w tak
dojrzałych, wyważonych rolach, niezwykłym skupieniu i stuprocentowym oddaniu dziełu. Szczególne brawa należą się Beacie Niedzieli
i Adriannie Jendroszek za całokształt i dwie przepiękne sceny o komunikacji bez słów.

I
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Z tematem niepełnosprawności najlepiej radzi sobie literatura i film. Teatr, operujący z natury umownymi środkami wyrazu,
podejmuje go rzadko, nie licząc oczywiście spektakli tworzonych
przez osoby z niepełnosprawnością. Umieszczenie w przestrzeni scenicznej prawdziwych historii jest niezwykle ryzykowne.
Można się po drodze potknąć o wiele kamyków: ckliwość, publicystykę, niewłaściwe proporcje albo własne wyobrażenia. Łatwo
popaść w banał lub przesadę; nie wiadomo co gorsze. Reżyserka
wybrała dyskretną obecność. Bez zbędnych komentarzy i didaskaliów. Wraz z aktorami skupiła się na zbudowaniu przestrzeni,
w której słowa mogą po prostu wybrzmieć, zostawiając widzom
pole do refleksji przetworzonej przez ich wrażliwość i doświadczenia.
Nie jest to miła opowieść, ale warto jej posłuchać.
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Szukajcie nas w prestiżowych miejscach!
SALONY SAMOCHODOWE

- AGA HOLIDAY Biuro Podróży, ul. Piłsudskiego 88 A
- Biuro Podróży El Mundo, ul. Zwycięstwa 170/3
- Biuro Podróży ITAKA, Pasaż Milenium I p.,
ul. Domina 7/9
- Biuro Turystyczne TURYSTA
Sławomira Małgorzata Ignatowicz, ul. Andersa 2
- Exodos Biuro Podróży, ul. Kaszubska 6A
- Rainbow Tours, CH Forum ,ul. Paderewskiego 1
- Rainbow Tours, Galeria Emka, ul. Jana Pawła II 20
- TUI Centrum Podróży, CH Forum, ul. Paderewskiego 1

- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 152
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Zwycięstwa 26a
- Cukiernia Poznańska, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 2
- Cukiernia Poznańska, ul. Połtawska 2
- Gospoda Jamneńska, ul. Młyńska 37
- Gościniec Zamkowy,
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 23, Darłowo
- Il Buon Cafe, Pasaż Milenium, ul. Domina 3/6
- Kawiarnia Kawa z Duszą, ul. Dzieci Wrzesińskich 9/2
- Kawiarnia Pauza, ul. Kaszubska 6A/2
- Kawiarnia SO! COFFEE, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Kukuryku Lunch Bar, Plac Gwiaździsty 5/1
- Lodziarnia Furore! CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Maredo Restauracja, ul. Zwycięstwa 45
- Między Kartkami, ul. Zwycięstwa 90-92
- Park Caffe, ul. Asnyka 11
- Petrykowska, ul. Zwycięstwa 135
- Powidoki Kawiarnia, ul. Piłsudskiego 4,
- Projekt Kuchnia, ul. Piłsudskiego 6
- Restauracja Biała Dama, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Restauracja Fregata, ul. Podgrodzie 1a
- Restauracja Studnia, ul. Mickiewicza 6
- Restauracja Vabanque II Riposta,
Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 12/1
- Restauracja Viva Italia, ul. Skłodowskiej - Curie 1-3
- Sushi Moon, Pasaż Milenium, ul. Domina 9/4
- Sushi77, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Świat Lodów, ul. Zwycięstwa 43
- Toscana Pizzeria & Ristorante,
Pasaż Milenium, ul. Domina 5

INNE

KOSMETYKA, KOSMETOLOGIA, FITNESS

- Air-Transfer.pl, ul. Zwycięstwa 87
- Bałtycki Teatr Dramatyczny im. Juliusza Słowackiego,
ul. H. Modrzejewskiej 12
- Centrum Kultury 105, ul. Zwycięstwa 105
- Centrum Kultury w Mielnie, ul Chrobrego 45, Mielno
- Centrum Promocji i Informacji Turystycznej Gminy
Mielno, ul. Lechitów 23, Mielno
- Centrum Rozrywki MK Bowling,
Galeria Kosmos, ul. Okrzei 3
- Fundacja Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości,
ul. Zwycięstwa 42
- Galeria Na Piętrze, ul. Dworcowa 8
- Galeria Sztuki, ul. Zwycięstwa 20-24
- Kospel S.A., ul. Olchowa 1
- Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
ul. Przemysłowa 8
- Koszalińska Izba Przemysłowo-Handlowa,
ul. Zwycięstwa 126
- KPPD Biuro w Koszalinie, ul. Boh. Warszawy 5,
- Miejska Energetyka Cieplna, Dział Obsługi Klienta,
ul. Łużycka 25a
- Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 14,
- MPS International Sp. z o.o.,
ul. Bohaterów Warszawy 30,
- Muzeum, ul. Młyńska 37-39
- Norman - Centrum Rehabilitacyjne, ul. Pomorska 28
- Polskie Radio Koszalin, ul. Piłsudskiego 41
- Północna Izba Gospodarcza w Koszalinie,
ul. Racławicka 15-17, budynek F, p. 214
- Regionalne Centrum Informacji Turystycznej
Koszalin, ul. Dworcowa 11
- Teatr Variete Muza, ul. Morska 9
- Unia Sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Lechicka 23
- Urząd Miejski w Darłowie,
Plac T. Kościuszki 9, Darłowo
- Urząd Miejski w Koszalinie, Rynek Staromiejski 6-7
- Urząd Miejski w Mielnie, ul. Chrobrego 10, Mielno
- Zbigniew Murzyn Galeria, ul. Dworcowa 6

- Amadeus Fitness Klub, ul. H. Modrzejewskiej 40
- Biuro Avon, ul. Zwycięstwa 24b
- Park Wodny Koszalin, ul. Rolna 14
- Atelier Fortunata Aleksandra Górecka,
ul. Kubusia Puchatka 2
- Balans Fitness Klub, ul. Broniewskiego 2
- Beauty Manager Sandra Lewińska, ul. 4 Marca 29A
- Cosmedica Gabinet Podologiczny Katarzyna Kasprzak,
ul. Kościuszki 7
- Centrum Medyczno – Rehabilitacyjne Remedica,
ul. Śniadeckich 4
- Centrum Rekreacji Forma, ul. Rolna 14
- Dermalogica Instytut Kosmetologii i Medycyny
Estetycznej, C.H.Jowisz I piętro, ul. Zwycięstwa 40
- Instytut Pięknego Ciała, ul. H. Modrzejewskiej 13
- Klinika Medycyny Estetycznej i Dermatologii
dermaArt, ul. Św. Wojciecha 16
- Klinika Urody DOBOSZ, ul. Wschodnia 12 lok. U2A
(Kropla Bałtyku - przy latarni morskiej) Darłówko
- Pod Arkadami Salon Kosmetyczny,
ul. Księżnej Anastazji 8
- Salon Fryzjerski Aneta, ul. Bogusława II 3A
- Salon Fryzjerski „Dorota”, ul. Piłsudskiego 18
- Salon Fryzjerski Piotr Pająk, ul. Harcerska 9 D
- Salon Urody Fantazja, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 5
- Salon Urody Jasminum, ul. Fałata 11F
- Strefa 3L, ul. Jana Matejki 1
- Studio BEA, ul. Lelewela 9
- Studio Figura, ul. Jaśminowa 16
- Studio Fryzur Styl, Pasaż Millenium,
ul. Domina 1 lok. 8
- Studio Kosmetologii Agata Zejfer, ul. Piłsudskiego 4
- Studio Urody Avangarda, ul. Zwycięstwa 173
- Studio Urody Brand, CH Forum, ul. Paderewskiego 1
- Studio Urody Brand, Galeria Emka ul. Jana Pawła II 20
- Studio Urody Mega, ul. Popiełuszki 3,
ul. Św. Wojciecha 16
- TOP LASER Centrum Depilacji Laserowej,
ul. Jana z Kolna 20
- Zdrofit Klub Fitness, CH Forum,
ul. Paderewskiego 1

- AutoGaleria, ul. Gnieźnieńska 32
- Bemo Motors, Stare Bielice 117D
- BMG Goworowski Sp. z o.o.,
ul. Słupska 6, Bolesławice
- Bodex Zakład Usługowo-Produkcyjny,
ul. Bohaterów Warszawy 28
- Dowbusz Sp. z o.o., ul. Lniana 3
- Drewnikowski Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer
Citroen i Mitsubishi Motors, ul. Piastowska 1
- Dubnicki Sp. z o.o. Autoryzowany Dealer Renault
i Dacia, ul. Gnieźnieńska 81
- Grupa Krotoski-Cichy, u. Gnieźnieńska 43a
- Grupa Mojsiuk - Mercedes-Benz, Honda, Peugeot,
Centrum Blacharsko-Lakiernicze, Stare Bielice 128
- Grupa Polmotor, Stare Bielice 8B-1
- Toyota Jankowscy S. J., ul. Diamentowa 2
BIURA PODRÓŻY

RESTAURACJE, BARY, KAWIARNIE
- Bar Przerwa – Arcy Catering,
ul. Powstańców Wielkopolskich 8
- Bar Vittorio, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 22/4
- Bezalians, ul. Sikorskiego 4m
- Bistro LOFT7, ul. Jana z Kolna 7
- Buongiorno, ul. Zwycięstwa 32
- Cafe Arabica, ul. Śniadeckich 7A
- Cafe Mondo, Galeria Emka - I piętro,
ul. Jana Pawła II 20
- Cafe Mondo, Rynek Staromiejski 13
- Club 2CV Restauracja, ul. Piastowska 1
- Cukiernia Kaliszczak, ul. Młyńska 48

GABINETY LEKARSKIE
- Adent Ortodoncja i Stomatologia, ul. 4 Marca 23G
- Artmed Chrostowscy - Gabinety Stomatologii,
Medycyny Estetycznej i Urologii, ul. Piłsudskiego 74
- Cliniq - Klinika Pięknej Skóry, ul. Spółdzielcza 7
- Gabinet Stomatologiczny Bogurscy,
ul. Boczna 11/5
- Medicor Centrum Medyczne, Pracownia
Badań Prenatalnych, ul. Nowowiejskiego 7
- Millennium-Dental Prywatna Praktyka

I

Stomatologiczna Magdalena i Sebastian
Lenkiewicz, ul. Jantarowa 25A
- OKULARNIA ul. Poprzeczna 1a
- Optyk Lewińscy, ul. Połtawska 2/2
- Optyk Lewińscy, ul. Zwycięstwa 24
- Optyka Łużycka, ul. Łużycka 30
- Praktyka Stomatologiczna Paweł Iwanek,
ul. Jaworowa 17
- Pro Beauty Klinika Chirurgii i Medycyny
Estetycznej, ul. Głowackiego 7 (Uromed)
- Prywatna Lecznica Chirurgiczna PRAXIS,
Al. Armii Krajowej 7
- PulsMed Przychodnia Specjalistyczna,
ul. Stoczniowców 11-13
- Sanatus Gabinety Specjalistyczne, ul. Żwirowa 10
- Sanatus, Przychodnia Lekarzy Rodzinnych
ul. Wenedów 1
- Socha Optics Optyk i Okulista, ul. Wyspiańskiego 17
- Specjalistyczna Praktyka Stomatologiczna Aneta
i Krzysztof Kałużyńscy, ul. Zientarskiego 5/58
- Stan-Med Klinika, ul. Staszica 8a
- Stomatologia estetyczna Snoch & Kucharczyk,
ul. Bajkowa 30
HOTELE, APARTAMENTY
- Baltic Korona, ul. Północna 27, Darłówko
- Baltic Star Apartment House,
ul. Pogodna 6, Mielno
- Baltin Hotel & SPA, ul. Akacjowa 31A, Mielenko
- Blue Marine Mielno, ul. Gen. Maczka 32, Mielno
- Bog-Mar Apartamenty SPA, ul. Fredry 9, Kołobrzeg
- Club 2CV Hotel, ul. Piastowska 1
- Dune Resort Apartamenty,
ul. Pionierów 18, Mielno
- Hudson Pokoje Butikowe, Połczyńska 18
- Hotel Apollo, ul. Kąpielowa 11, Darłowo
- Hotel City, ul. Wenedów 3A,
- Hotel Delfin SPA & Wellness,
ul. Darłowska 15, Dąbki
- Hotel Emocja SPA, ul. 6 marca 16, Mielno
- Hotel Gromada Arka Lux, ul. Zwycięstwa 20-24
- Hotel Jan, ul. Słowiańska 24, Darłówko
- Hotel Lidia SPA & Wellness,
ul. Dorszowa 3, Darłowo
- Hotel Medical SPA Unitral, ul. Piastów 6 Mielno
- Hotel Planeta, ul. Woj. Polskiego 4, Mielno
- Hotel Sport, ul. Sportowa 14
- Hotel Trawa, ul. Szczecińska, Stare Bielice 7a
- Hotel Verde, ul. Koszalińska 1, Mścice
- Marina Mielno, ul. Chrobrego 26A, Mielno
- Marina Royale, ul. Rybacka 16, Darłowo
- Meduza, ul. Nadbrzeżna 2, Mielno
- Polonez w Rymaniu, ul. Koszalińska 13, Rymań
- Royal Park Hotel & Spa, ul. Wakacyjna 6, Mielno
SKLEPY
- Antracyt, ul. Młyńska 54A
- Atom Webski sklep, ul. Drzymały 15, Koszalin
- Autoryzowany Serwis GSM Samsung,
Pasaż Millenium, ul. 1 Maja 22/3
- BLU Salon Łazienek, ul. Morska 33a
- Bokaro Salon Łazienek, ul. Gnieźnieńska 11
- Butik u Anny, ul. 1 Maja 44 (vis-a-vis LO Dubois)
- Ceramika Salon łazienek i studio mebli
kuchennych, ul. Batalionów Chłopskich 77
- Cuksik Koszalińska Manufaktura Słodyczy,
ul. Wyszyńskiego 2
- Deni Cler, ul. Zwycięstwa 78
- Denimking.pl, ul. Mickiewicza 6
- Ibero Łazienki, ul. Szczecińska 42
- IDEAgsm Premium Mobile, Pasaż Millenium,
ul. 1 Maja 14/2
- KOSMAZ, ul. Lniana 8
- Kwiaciarnia Centrum, ul. Gnieźnieńska 38
- Kwiaciarnia na Młyńskiej, ul. Młyńska 66-70
- Patrizia Aryton, ul. Zwycięstwa 78
- Perfect Bride Salon Mody Ślubnej, Pasaż Milenium,
ul. Krzywoustego 4a/4
- Punkt sprzedaży Cyfrowy Polsat i Plus,
ul. Jana z Kolna 30
- RAGAZZE, ul. Harcerska 9F
- Salon Elements, ul. Franciszkańska 22
- Studio Łazienek, Koszalin, ul. Mieszka I 13
- Tropex - Salon Meblowy, ul. Szczecińska 5
- ZONA Salon wyposażenia wnętrz,
ul. Moniuszki 2
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BIURA NIERUCHOMOŚCI, DEWELOPERZY
- Agrobud, ul. Szczecińska 42
- Ankam, ul. Piłsudskiego 5,
- Dom Deweloper, Pasaż Milenium, ul. 1 Maja 20/5
- Firmus Group, ul. Dworcowa 29, Mścice
- Gadomska Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 46/U14
- Galeria Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 160
- Gołek Nieruchomości, ul. Zwycięstwa 142
- Figura Development, ul. Grunwaldzka 14
- Indahouse.pl, ul. Bukowa 29A
- Invest Nieruchomości, Pasaż Milenium,
ul. Wyszyńskiego 3/3
- Koszalińska Agencja Nieruchomości Szczerbińscy,
ul. Bogusława II 3
- Lechbud Koszalin, ul. Podgórna 8
- PBO Piotr Flens, ul. Gnieźnieńska 74
- Przedsiębiorstwo Budowlane Kuncer Sp. z o.o.,
ul. Wąwozowa 15
- Urbanowicz S.C. Centrum Nieruchomości,
ul. Andersa 2
KANCELARIE, BIURA ROZLICZENIOWE,
DORADCY PODATKOWI
- Kancelaria Podatkowa Constans,
ul. Wojska Polskiego 24-26
- Usługi Podatkowo - Księgowe Sława Pyrda,
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
- Eksperci Finansowi TAGER, Pasaż Millenium,
ul. Domina 5/9 I piętro
- Jagiełło Biuro podatkowe. Rachunkowość,
doradztwo, ul. Szczecińska 25A/202
- Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Audytu Debet
Halina Kozak, ul. Grottgera 6
- Kancelaria Patentowa Aneta Balwierz-Michalska
Pasaż Milenium, ul. Wyszyńskiego 3/6
KOŁOBRZEG
- Kawiarnia Widokówka, ul. Sikorskiego 3
- Klinika Chirurgii Plastycznej i Medycyny Estetycznej
dr Andrzej Krajewski, ul. Fredry 15 A
- Hotel Aquarius SPA,ul. Kasprowicza 24
- Aquarius Beauty, ul. Fredry 15a, Kołobrzeg
- Marine Hotel & Ultra Marine, ul. Sułkowskiego 9
- Shuum Boutique Wellness Hotel,
ul. Tadeusza Kościuszki 17
- Centrum Ogrodnicze Żulicki,
ul. Jedności Narodowej 30
- Pufa Design, ul. Bałtycka 31 lok. 2
- Polska Żegluga Bałtycka S.A. Polferries,
ul. Portowa 41
- Manufaktura Lodów KUPIEC, ul. Wylotowa 87
- Odlodowo, ul. Zapleczna 1a
- Coffeedesk, ul. Mazowiecka 24
- Uzdrowisko Kołobrzeg, ul. Ściegiennego 1
- Hotel LEDA, ul. Kasprowicza 23
- Sanatorium Uzdrowiskowe BAŁTYK,
ul. Rodziewiczówny 1
- Hotel Skanpol, ul. Dworcowa 10
- Barbab, ul. Zapleczna 5a
- BarberShop, ul. Waryńskiego 2
- Pracownia Fryzjerska Ilona Idczak,
ul. Obrońców Westerplatte 18c
- Gałązka Oliwna, ul. Mariacka 12
- Medestetic, ul. Mazowiecka 24
- Cosmedical, ul. Mazowiecka 25
- Hair & Beauty Studio Kołobrzeg, ul. Źródlana 1
- Klinika Sorea, Plac 8 Marca 4
- Stomatologia, ul. Armii Krajowej 3
- Gabinety dentystyczne Gabriela Świderek,
ul. Armii Wojska Polskiego 6c
- Endo – Dent, ul. Armii Wojska Polskiego 10 a
- Centrum Medyczne World Medica,
ul. Zapleczna 3f/1
- Regionalne Centrum Kultury, ul. Solna 1
- CONCEPT Monika Buśko – Kuś,
ul. Zwycięzców 13
- MOSIR, ul. Łopuskiego 38
- Dom – Hit, ul. Mazowiecka 24h
- Bram Serwis, ul. Wesoła 6
- Optyk Mianowski, Plac 8 marca 2/1
- AT Lampy, ul. Sienkiewicza 28b
- Salon Dobrego Snu, ul. Mazowiecka 5
- Nieruchomości Morek, ul. Zwycięzców 15/9
- Restauracja „Pod Winogronami”,
ul. Towarowa 16

NAJWIĘKSZY
DYSTRYBUTOR NA POMORZU
drzwi i podłogi
deska barlinecka
drewno budowlane
schody i drzwi firmy KORNIK

KPPD KOSZALIN, UL. BOHATERÓW WARSZAWY 5 | TEL. 94 343 20 10
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BRAMY OKNA ROLETY

